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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 

Gegroet beste lezer! Hopelijk ben jij even enthousiast om deze krabbeling te lezen als wij zijn om hem te 

maken. Want deze zomerse editie wil natuurlijk maar één ding zeggen: we mogen op bivak!  

Net zoals de leiders sprongen jullie bij het horen van dit geweldig nieuws waarschijnlijk een gat in de lucht. We 

hebben allen met een bang hartje moeten afwachten, maar halfweg mei werd de knoop eindelijk doorgehakt. 

Dat is ook de reden dat deze krabbeling wat later komt, samen met het feit dat we jullie natuurlijk zo correct 

mogelijke informatie willen brengen. 

Het spreekt van zelf dat dit bivak wat anders zal verlopen dan normaal, maar daarom niet minder legendarisch! 

We gaan samen alles op alles zetten om er een geweldig en tegelijkertijd veilig kamp van te maken in deze toch 

wel bijzondere tijden. De manier waarop we dit gaan verwezenlijken en alle praktische informatie omtrent de 

veiligheidsmaatregelen die we zullen treffen worden verder in deze krabbeling uitgebreid besproken. U kan uw 

Chirospruit dus met een gerust hart op avontuur sturen. 

Maar genoeg daarover! Ik ben er zeker van dat jullie allemaal razend benieuwd zijn om het thema van je 

afdeling te ontdekken. We gaan jullie dan ook niet (veel) langer meer in afwachting houden. Dan rest ons enkel 

nog te vermelden dat je verder in de krabbeling natuurlijk de traditionele zaken kan terugvinden: het adres, 

contact, praktische info omtrent het vertrek, valiesé en natuurlijk naar goede gewoonte enkele leuke spelletjes 

achteraan.  

Dat gezegd zijnde is de redactie uitverteld, en wensen wij jullie nog veel lees- en aftelplezier εζηθ  

 

Vele groeten en tot binnenkort, 

 

Janos en Tomas 
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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING 
 

Dag liefste Chirohelden 

Wat fijn dat jullie met ons eropuit trekken! Wij zorgen ervoor dat ons tiendaags gebeuren zal lopen zoals het moet! De 

leiders hebben druk gewerkt aan de coolste programmaôs en spelen die jullie binnenkort zullen ontdekken. De 

kookmoeders plaatsten dan weer talloze bestellingen en stelden een heerlijke menu samen. De jeugdsector zorgde dat 

we veilig op kamp gaan terwijl pastoor Luc zorgt voor een gepaste bezinning!  

Hiermee willen we maar schetsen dat een kamp organiseren geen werk is van een paar mensen. Een succesvol kamp 

komt door het werk van velen! Via deze weg willen we iedereen bedanken die, al is het maar op een heel impliciete 

manier, zijn steentje bijdraagt aan ons fantastisch bivak! 

We gaan dit jaar op kamp met 16 Boontjes die worden verwelkomd op 14 juli door hun 4 leiders (en de rest natuurlijk!). De 

18 Speelclubbers gaan met hun 4 leiders uiteraard 10 dagen mee. Dan hebben we nog 15 Rakkers die met maar liefst 5 

(!) leiders een avontuur zoals nooit te voren zullen beleven. Onze 14 Toppers zullen samen met hun 4 leiders 

overnachten in een tent. De 7 Kerels doen hetzelfde, samen met hun 3 leiders. De oudste afdeling, onze 9 Aspiranten 

overnachten in kleine tentjes; hun 3 leiders idem! Dan hebben we nog 8 kookmoeders die versterking krijgen van 3 

kookvaders! Zo is Papie Ullie dit jaar niet meer de enige kookpapa in Chiroland! Met ons 112 vormen we weer een hechte 

groep dat er samen er een succesvol kamp van gaat maken! 

Niet meer dan ooit willen we de nadruk leggen op het samen bivakkeren, al zal het inderdaad wat anders zijn! Wij zijn 

echt heel blij dat we op kamp kunnen, want laat ons nu zeggen: genieten van de muziekappel, een kampvuur, toneeltjes 

en zangstonden, dat is een basisrecht!  

Zoals we maar niet genoeg kunnen benadrukken staan we heel erg open voor vragen en opmerkingen. Dan rest er ons 

nog enkel jullie veel leesplezier te wensen! 

Chirogroetjes, 

Mathijs & Sam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathijs De Cock       Sam Schokkaert 

+32 4 71 86 38 12      +32 4 74 45 82 79 

jongens@chirosas.be      jongens@chirosas.be 
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WOORDJE VAN PADRE LUCIANO 
 

Beste (oud-)leiding en leden, Beste ouders en vrienden, 
 
Het zijn toch wel rare tijden geweest de laatste maandené Door de coronacrisis, zondag na zondag geen 
chiroéin ons kot blijvenégelukkig kunnen we nu terug uit ons kot, maar we blijven wel onze 
verantwoordelijkheid dragen. Het leven van een mens is te kostbaar.  
Gelukkig, we kunnen ook op bivak. Het was wel bang afwachten. Ondanks de coronamaatregelen zetten onze 
leidingsploeg, onze kookploeg, onze volwassenbegeleiders alles op alles om het zo goed en aangenaam te 
maken op het bivak. Maar ook wij als leden zetten alles op alles om er een geslaagd bivak van te maken. Ik 
weet dat dit zal lukken en ik duim er ook voor ! 
 
In deze toch wat rare tijden bied ik u graag de volgende bezinnende tekst aan! 
 

Ieder mens  

is een kapitaal  

aan mogelijkheden. 

Hij heeft ogen 

om het goede in anderen  

te zien en te waarderen.  

Handen om te werken  

en mee te bouwen 

aan een betere wereld.  

Een hart om òeen beste vriendó 

van elk-ander te kunnen zijn.  

 

Een gemeenschap van mensen 

is een rijke mozaïek  

van ieders inbreng.  

Elk steentje  

kostbaar en uniek  

hoort opvallend  

met zijn kleur  

op zijn plaats te zijn.  

Valt het weg  

dan is het geheel onaf  

of geschonden.  

 

In een gemeenschap 

brengt eenieder het zijne bij.  

Wie komtlouter om te profiteren  

is een doodgravertje.  
 
Een hartelijke en genegen groet uit Maldegem, 
Padre Luciano (proost Luc)  
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HET THEMA 

Kung Fu Panda 
 

 

Po 

Po is een doodgewone, dikke panda die werkt in een noedelrestaurant. Al 

heel zijn leven keek hij erg op naar de Vurige Vijf, en koesterde hij een 

voorliefde voor kung fu. Al bakte hij er zelf maar weinig van. Tot er op een 

dag iets heel speciaals gebeurde. Totaal onverwachts werd Po door 

meester Oogway verkozen om lid te worden van de Vurige Vijf en de 

ódrakenkrijgerô te worden. Zo werd hij ®®n van de beste kung fu meesters 

van heel Oud China. 

 

Meester Shifu 

Meester Shifu is een kleine, rode panda. Hij is 

de eigenaar van het Jade Paleis en de 

mentor van de Vurige Vijf en van Po. Hij was 

vroeger de student van meester Oogway, en beheerst de kunst van de kung fu 

daarom uiterst goed. Ondertussen is Meester Shifu al oud, maar daarom niet 

minder sterk. Door zijn vele levenservaringen bezit hij ook veel wijsheid, die hij 

op zijn beurt aan Po en de Vurige Vijf overbrengt.  

 

Tijger 

Tijger is één van de vijf leden van 

Vurige Vijf, en dus een studente 

van Meester Shifu. Ze is dapper, 

hardwerkend en serieus. Van de Vurige Vijf is ze de beste krijger, 

en was daarom ook de topkandidaat om Drakenkrijger te worden. 

Toen Po, een totale vreemdeling zonder ervaring met kung fu, 

met die titel aan de haal ging, was ze in het begin erg sceptisch. 

Maar nu vecht ze als vriend en bondgenoot, samen met de rest 

van de Vurige Vijf, aan Poôs zijde.  
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Meester Monkie 

Als lid van de Vurige Vijf is hij ook een meester in de kung fu, meer specifiek de 

Monkey Style kung fu. Tijdens zijn jeugd was Monkie een dief en een gluiperd, die 

zijn kung fu-vaardigheden voor het verkeerde doel gebruikte. Maar toen ontmoette 

hij meester Oogway. Die kon Monkie overtuigen om zijn vaardigheden voortaan 

voor het goede te gebruiken, en zo werd hij lid van de Vurige Vijf.  

 

 

Tai Lung 

Tai Lung is de enige tegenstander van Kung Fu 

Panda. Hij was de adoptiezoon en oud-student van 

Shifu, en een machtige meester van de Leopard 

Stijl van kung fu. Opgeleid door Shifu in het Jade Palijs, werd Tai Lung opgevoed 

onder de indruk dat hij de ódrakenkrijgerô zou worden. Nadat hem de titel door 

Oogway was ontzegd, onthulde Tai Lung echter zijn ware duistere aard door de 

vallei te bestormen, wat resulteerde in zijn twintig jaar durende opsluiting. Nadat 

hij uit de gevangenis was gebroken, probeerde hij de Dragon Scroll op te eisen 

en zijn plaats als ódrakenkrijgerô weer in te nemen. Echter, ondanks het feit dat hij 

een krijger van grote vaardigheid, kracht en vastberadenheid was, ontmoette Tai 

Lung eindelijk zijn gelijke toen hij werd verslagen door Po, de ware 

ódrakenkrijgerô.  

 

Meester Oogway 

Meester Oogway is een oudere schildpad en de vorige senior meester van het Jade 

paleis. Hij wordt gecrediteerd als de oprichter van de Vallei van de Vrede, de 

schepper van kung fu, en de ontwikkelaar van de ódrakenkrijgerô legende. Oogway, 

die zeer vereerd is om zijn wijsheid, kennis en ervaring, werd door velen beschouwd 

als een wijsgeer. Hij wordt zeer gerespecteerd door Shifu, de Vurige Vijf, Po, de 

hele Vallei van de Vrede en heel China. Hij stond bekend als de grootste kung fu 

meester in de geschiedenis, met geen enkele andere reputatie reputatie die de zijne 

overtrof. Hij besteedde zijn leven aan het behoud van de kunst van kung fu als een 

kracht voor het goede en gaf dit en veel van zijn andere lessen door aan zijn 

studenten. 
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Meester Viper 

Ze is lid van de Furious Five en de dochter van Grootmeester Viper, evenals 

een van de studenten van Meester Shifu in het Jade Palijs. Ze is een 

meester in de Viper stijl van kung fu. Op de dag van haar geboorte waren 

Viper's ouders teleurgesteld dat ze geen slagtanden had, omdat ze dit zag 

als een teken dat ze geen krijger kon worden. Als klein meisje werd ze een 

getalenteerde lintdanseres, die ze kwam gebruiken toen ze uiteindelijk haar 

vader redde van een gorillabandiet. Met haar vaardigheid duidelijk gemaakt, 

groeide Viper uiteindelijk uit tot een kung fu meester en vormde de Vurige Vijf 

met Tijger, Mantis, Monkie en Crane. 

 

 

 

 

Meester Kraan 

Hij is lid van de Vurige Vijf en een van de studenten van Meester Shifu in het Jade 

Paleis. Hij is een meester in de Kraanvogel stijl van kung fu. Kraan werkte eerder 

als conciërge op de Lee Da Kung Fu Academie, waar zijn scherpe vaardigheid 

werd opgemerkt door zijn sterleerling, Mei Ling. Hoewel het hem in het begin aan 

vertrouwen ontbrak, slaagde hij voor de schoolproeven en bewees hij zijn kungfu-

kunsten. Hij vecht nu samen met Po als vriend en bondgenoot. 

 

 

 

 

Meester Mantis 

Hij is een meester in de Sprinkhaan stijl van kung fu. Als krijger van jongs af aan 

had Sprinkhaan een snelle houding die hem in de problemen bracht toen hij 

gevangen werd genomen door de Wol Stelende Krokodillen Bandieten. 

Gedwongen om vele dagen stil te blijven staan, leerde hij het geduld dat nodig 

was om zichzelf te bevrijden. Nadat hij deze kung fu-discipline had geleerd, 

kwam hij uiteindelijk bij de Vurige Vijf. 
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Generaal Kai 

Generaal Kai (gewoon bekend als Kai), ook wel bekend als "Kai de 

Verzamelaar", is de belangrijkste antagonist uit Kung Fu Panda 3. Hij is 

een bovennatuurlijke stier die verschijnt als Po's derde vijand en de 

voormalige wapenbroeder van Meester Oogway.  Lang geleden was Kai 

een angstaanjagende, destructieve, machtswellustige en jaloerse krijger 

die een manier vond om chi van anderen af te pakken, totdat Oogway 

hem voor alle eeuwigheid verbande naar het Spiritueel Rijk. Wanneer 

Kai terugkeert naar de Aarde, is zijn honger naar macht en wraak alleen 

maar sterker geworden. Zijn plan is om elke Kung Fu meester te 

verslaan. Bovendien heeft hij  er een hekel aan om onderbroken te 

worden als hij praat.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lord Shen  

Hij was de zoon van de koninklijke familie Peacock. 

In zijn jeugd was Shen geobsedeerd door het kruit 

in vuurwerk om hiermee wapens te maken. Toen hij 

op een dag de Waarzegger (zijn kinderoppas) 

hoorde voorspellen dat hij zou worden verslagen 

door een krijger van zwart en wit, leidde hij zijn 

wolven in een invasie op de panda's. Met de 

bedoeling om de voorspelling te omzeilen. Maar bij 

zijn terugkeer naar de stad besloten zijn ouders 

hem voor altijd uit de stad te verbannen. Shen plant 

zijn wraak voor meer dan twintig jaar en creëert 

uiteindelijk een onstuitbaar wapen: een kanon. Hoewel zijn wapen en leger hem tijdelijk aan de macht hadden 

gebracht in Gongmen City, kwam de voorspelling van de waarzegger inderdaad uit toen hij werd verslagen door 

Po, de voorspelde krijger van zwart en wit. 
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ANDERS MAAR NIET MINDER FANTASTISCHé 
 

Zoals jullie al weten zal voor ieders veiligheid het kamp er een beetje anders uitzien dan normaal. Ons plan van aanpak 

ontvingen jullie per mail of kunnen jullie vinden op de website gezien anders de krabbeling iets te dik zou worden. Het is 

heel belangrijk dat document goed te lezen alvorens je je kind meestuurt. Hier volgt een samenvatting: 

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN  

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft ï hoesten, verstopte neus, koorts (+37,5°C), diarree, 

keelpijn, moeilijk ademen ï blijft verplicht thuis. Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: die vind je als 

bijlage, achteraan dit document. Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft die de toestemming en een 

attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op jou, als ouder, om dat in orde te brengen. We 

weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus echt op jullie om dit goed op te volgen én op jullie 

eerlijkheid. Als je je kind meestuurt, wil dat zeggen dat je de voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, 

ook in dat van jouw kind.  

2. Wordt er iemand ziek op kamp? 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de jeugdsector en de overheid 

opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn (of iemand 

beschikbaar te houden) om, indien nodig, uw kind te komen halen.  

3. Op kamp in contactbubbels 

We delen onze Chirogroep op in twee bubbels van 50 deelnemers. Zoôn bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen 

die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er (zo goed als) 

geen contact. Sterker nog, we zorgden alreeds voor een extra douche ï en sanitaire unit. Eten, slapen en spelen doen we 

dus in aparte ruimtes. De logistiek hiervoor is al tot in de puntjes geregeld!   

 

We houden voldoende afstand en als het toch op een bepaalde moment niet anders kan, dragen we mondmaskers. 

Daarom vragen we, voor mocht jouw kind 12 jaar of ouder zijn, een mondmasker mee te geven. Mocht er trouwens zoôn 

situatie voordoen, wordt dat genoteerd in een contactlogboek. Handen wassen, andere hygiëne en reiniging van ruimtes 

en materiaal blijft belangrijk. Ook daar zijn we extra logistiek op voorzien.  

 

Onze bubbels zullen er als volgt uitzien:  

Bubbel 1: Boontjes (20 pers), Toppers (18 pers) & Aspiranten (12 pers)  

Bubbel 2: Speelclub (22 pers), Rakkers (19 pers) & Kerels (10 pers)  

 

OPGELET: Het kan zijn dat broers niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze deel uitmaken van een 

andere afdeling. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen hebben. Voorzie dus 

voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten.  
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4. Extra hygiënemaatregelen 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handalcohol, papieren 

handdoeken, face shields, gesloten vuilnisbakken, é 

We vragen om je kind (+12) een mondmasker mee te geven voor mocht het nodig zijn. Ook doen we een oproep om 

oude keukenhanddoeken te schenken aan de Chiro. We kunnen die dit jaar telkens maar voor één afwasbeurt 

gebruiken en zouden niet graag elke dag naar de wasserette willen gaan. 

PRAKTISCHE INFO  

Experts raden aan om na het kamp een week contact te beperken met andere mensen, zeker als die mensen een 

risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten ï bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. ï 

wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.  

 

Meer informatie over risicogroepen vindt u in de laatste nieuwsbrief en op onze website. 
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BOONTJES 
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SPEELCLUB 
 

D it bericht is ENKEL aan de avontuurlijke speelclubbers gericht en mag 

aldus niet gelezen worden door minder avontuurlijke mensen.  

 

Er is ons ten oren gekomen dat er in de regio 

van Leider Mol zijn habitat  plotseling een 

toevloed is van EXTREEM zeldzame Pokémons. 

Reden genoeg om (bijna) direct te vertrekken 

richting de Kempen. Helaas hebben we 

verontrustende berichten gekregen dat Team 

Rocket ons voor is geweest. Er zijn al tientallen 

gevallen geweest van stoere Pokémontrainers 

die zijn overvallen en bestolen door Jessie, James en Meowth.  

Speciaal voor ons is er een Gym helemaal omgetoverd tot een hotel. Zodat 

we vanuit deze uitvalsbasis  de regio kunnen beschermen van die rabauwen 

van Team Rocket. We hebben een vreemde code gekregen dat ons moet 

vertellen waar dat is. Kan jij ons helpen deze te ontcijferen?  

51Ð11'48.6"N 5Ð13'16.3"E 

Hieronder is de vertaalsleutel, maar let op! Met enkel deze sleutel zal je er nog niet geraken!  

 

Als je denkt de oplossing te hebben mag je die steeds naar je favoriete leiders sturen  

via dit e- mailadres:  jongens.speelclub@chirosas.be  

Nu dat we weten waar ons bivak is kunnen we alvast onze valiezen beginnen maken, we hebben reeds 

enkele zaken opgelijst die onze speelclubbers ZEKER niet mogen vergeten: 

 Je verkleedkleren van je favoriete Pokémon  

 Adressen van iedereen om een briefje naatoe te sturen (in de wereld van Pokémon gebruiken we 

geen  mail, gezichtboek, of short message service)  

 Een kassei in de vorm van de Sint- Baafskathedraal te Gent 

 Waterpistool  

Groetjes en tot op Bivak! 

° 

_ _ 

Ð 

mailto:jongens.speelclub@chirosas.be
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Leiders Mol, Fuentes, Janos en Wauser. 

 

  
Beste RAKKERS van Chiro Stekene 

Wij hebben enkele dagen geleden een telefoontje gekregen van één van 

onze goede vrienden, namelijk Elon Musk. Het is de bedoeling om volgende 

informatie strikt geheim te houden want hij heeft ons namelijk gevraagd 

om deel te nemen aan een zeer speciale maar vooral een geheime missie 

naar de ruimte.  

 

Deze speciale crew heeft als opdracht gekregen jullie op te leiden en te 

begeleiden tijdens deze toch wel heel unieke missie naar de planeet  

20/20MOL/1121. Deze planeet is nog maar juist ontdekt en dus nog niet 

bekend gemaakt aan de buitenwereld. 

 

 

KĆēÙúíö÷ ÷ÀĀ ÓÙĸÙ ˨-ĖÙĲúíĚġ˩ ĸĆıÙÙú ÿĆçÙúíö÷ ÀÀĀçÙıĥúÓ ĲĆĖÓÙĀ ÿÙġ

heldhaftige Rakkers!!!  

Aangezien het een geheime missie is kunnen we nog niet teveel tips en 

tricks verklappen maar weet zeker dat je in goede mentale en fysieke 

toestand moet verkeren v oor vertrek.  

Wel kunnen we jullie al meegeven, dat eens we de planeet bereikt hebben 

we ons daar kunnen verplaatsen met een hightech ruimterover.  

 

Wat jullie zeker moeten meenemen op deze missie:  

¶ Een geschikte outfit om deel te nemen aan deze missie 

¶ Een eigen beker of drinkfles  

¶ Een speciaal voorwerp om achter te laten in de ruimte  

Crewlist 

Astronaut L. Big Macov 

Commander Stieferd f.t.f. 

Pilot El Josso 

Flight engineer Pilou B. 

Kosmonaut Kim Yong 
Mengo 

Χ 
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Chers amis  

Nu de 10 plagen van Mozes eindelijk gepasseerd zijn kunnen jullie beginnen uitkijken 

naar de 10 beste dagen van het jaar. Bivak!  

Tijdens de lockdown hebben jullie 4 favoriete lightners natuurlijk niet stilgezeten! In 

tegendeel, we hebben de hele topppers -groep ingeschreven voor het programm a De  

Mol.  

Naar goede gewoonte gaat dit door op een tropische bestemming , en dat is dit jaar 

niet minder waar , want het gaat door aan de rivièra van de kempen a.K.a Knokke aan 

het Z ilvermeer... inderdaad we hebben het over  MOL.  

Dus begin je maar alvast voor te bereiden op 10 dagen  detective werk , bedrog en 

spannende intriges  want alleen zo zullen jullie in staat zijn om de mol te ontmaskeren.  

 

Wat zeker mee te nemen?  

-1 rode kassei (ongeveer 1 vuist  groot)  

-Boittas of combats  

-1 witte T -shirt  

-Speurneus  

-Pen, geen papier  

-Verkleedkleren thema Knokke  aan het Zilvermeer  

-Geen jeansbroek !  

 

Jullie kunnen zich al voorbereiden door volgende coördinaten te ontcijferen:  

24.857130, -99.577157  

Auf wiedersehen,  tot zeer shnel,  

J ullie lokale helden  

Mathouse, Bax Maes, Jimie en Babster  

Ps: vergeet zeker niet aan jullie ouders mee te delen dat ze de leiding geregeld een postpakketje stuurt met veel 

liefde.  

 

 

 

 

  

TOPPERS  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fvlcm.be%2F2017%2F03%2Fshosholoza-zo-bracht-de-mol-een-echte-community-tot-leven%2F&psig=AOvVaw0xP7PNVOeEgOyYLyvfz1-R&ust=1592073224152000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj3_4n1_OkCFQAAAAAdAAAAABAE
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