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De Chirokrant verschijnt drie maal per jaar

Beste chiroliefhebbers, 
Net zoals vorig Chirojaar lijkt ook 20-21 moeilijk te
voorspellen. Niet alleen door de huidige situatie, maar ook door het nieuw
jaarthema, namelijk: onvoorSPELbaar. 
We focussen ons hierbij op 3 punten: spel, ‘Doe ne keer zot’
en tenslotte inleving en fantasie. We gaan hierbij voor nóg zotter, je kent ons
toch …, voor verwondering én voor een nieuw jasje. We zetten het hele jaar op
stelten! Het is tijd voor iets nieuws, het is tijd voor iets
‘OnvoorSPELbaars’!. 
Ook onze kalender staat dit jaar een beetje op zijn kop. Het
pastafestijn stellen we uit tot we het veilig kunnen organiseren. De
activiteiten zoals KK, Kerstzang en Wafelenbak zijn momenteel nog een beetje
onzeker, maar hier communiceren we later zeker nog meer over. De meisjes gaan
dit jaar eerst op paaskamp en bivak, daarna de jongens. Het paaskamp gaat dit
chirojaar door in Pepingen en het bivak in Merksplas, een nieuwe kampplaats! 
Inschrijven ging dit jaar niet via huisbezoeken. Hopelijk
vonden jullie intussen allemaal de weg naar het inschrijvingsformulier. Vergeet
ook zeker niet om het inschrijvingsgeld over te schrijven en de medische fiche
te bezorgen aan de leiding. 
Mochten jullie nog vragen hebben, mogen jullie ons altijd
contacteren. Je kan de contactgegevens van de groepsleiding en VB’s terugvinden
op de site.
We houden
afstand, maar laten elkaar niet los.
Vele groetjes van de groepsleiding en VB’s, stay safe!
Lars, Jelle
en Pieterjan
Amber, Luka, Line en Griet



Instagram:https://www.instagram.com/chiro_sint_bartel_meisjes/
Facebook: Chiro Sint-Bartel Vrouwtjes
(https://www.facebook.com/chirosintbartel.vrouwtjes)

Instagram: https://www.instagram.com/chiro_sint_bartel_jongens/
Facebook: Chiro Sint-Bartel Jongens
(https://www.facebook.com/chiro.sintbarteljongens) 

De Chiro gaat jammer genoeg niet meer fysiek door wegens de
veiligheidsmaatregelen. Zondag 30/10/2020 is het dus geen chiro.
Voor de verdere verloop van de komende zondagen zullen we alles nog
communiceren. We zullen ook elke keer alles communiceren via onze facebook-
en instagrampagina (zie de linken onderaan).
Wij pleiten ook voor een open communicatie dus bij vragen of onzekerheden
kunnen, jullie ons ook altijd bereiken. 
.Alvast bedankt voor jullie begrip en stay safe!

Dikke kus!
De leiding 

Voor de meisjes:

Voor de jongens

CODE ROOD

JAARTHEMA
onvoorSPELbaar
Dit jaar wordt de Chiro (nog meer) onvoorSPELbaar met de hulp
van Krabbeltje! 
Basebal met een pollepel?
Rugby spelen terwijl je aan elkaar vast gebonden bent?
Verstoppertje spelen met een fluohesje aan?
Zeer zeker. Dit jaar is alles mogelijk en niks is te zot!



PINKELS
Dag allerliefste schatten van ons!

Ach hoe de tijd vliegt, het lijkt nog maar gisteren dat jullie ontdekten dat wij
jullie leidsters gingen worden. Sindsdien hebben we al een heleboel
gedaan. Weten jullie nog toen we iets super onvoorSPELbaar deden en
jullie van de glijbaan mochten?
Geloof ons, dat is echt een once in a lifetime experience. (Vraag maar aan
jullie ouders wat dat betekent).

En dat was niet het enige gekke wat we deden, de week erna waren we de
kleuren van de regenboog kwijt. Gelukkig waren jullie er om ze allemaal
terug te vinden. Rupsje ribbel mocht toen ook voor de eerste keer mee met
iemand naar huis. Hij was zo blij om ook eens uit zijn kot te mogen.



PINKELS

Met werelddierendag gingen we
in het bos spelen, jullie moesten
proberen om zo hoog mogelijk in
de dierenhiërarchie te geraken.
Gelukkig hadden we Lena die als
leeuw ons allemaal kon redden.
Dankjewel Lena! 
 
We hopen dat jullie het deze
eerste maanden even leuk
vonden als wij.
Dikke, dikke kus.
De leidsters
Itza, Louise en Judith



Lieve speelclub, 

ondertussen zijn we al 2 maand ver in dit
supercoole en onvoorspelbare chirojaar!
 Tijd om eens terug te blikken…
Op overgang voerden jullie opdrachtjes uit en speelden
jullie spelletjes om zo tips te verzamelen over jullie nieuwe leidsters… Het
was even zoeken, maar dan vonden jullie de supercoole samenstelling van
4 enthousiaste speelclubleidsters: Jeanne, Roos, Ine en Clara! Dat moest
gevierd worden met een dik fuifje, dat de speelclub ‘moves’ heeft, hoeft
niemand aan te twijfelen! 
De week erna waren leidster Jeanne en Clara op reis. Dus
jullie speelden een superleuk ‘Reis rond de wereld-spel’.

SPEELCLUB



Daarna was het startdag! We speelden leuke spelletjes met de pinkels, er
was een supercool toneeltje, jullie smulden lekkere donuts en daarna
speelden we nog het ‘Onvoorspelbare’ spel. 
De laatste week week van september trokken we onze fluohesjes aan en
trokken naar het geboortebos. Vlaggenroof, stratego en ook de
parachute mocht niet ontbreken! Jullie kregen allemaal de kans om op de
gele stoel te staan en te vertellen wat een top chironamiddag het weer
was geweest! Door het harde waaien waren de volgende zondag alle
babynoten van de bomen gewaaid! ZE ZIJN NOG ZO JONG EN AL ZONDER
MAMAAAA (wheiiiiiiwheiiii)! Gelukkig kwam het moederinstinct van elk van
jullie naar boven om doorheen de zondag goed op jullie noot te passen
en zo ervoor te zorgen dat ze opgroeiden tot volwassenen (lekkere)
noten. Esther slaagde er alvast in haar noot kwijt te geraken, en sommige
speelclubbers eindigden de zondag met hun kindje noot op te peuzelen! 
De volgende zondag werden jullie eigenaar van jullie eigen ‘playclubcity’.
Deze zag er in het begin van de zondag heel saai uit, maar door coole
spelletjes te spelen konden jullie leuke plekken verzamelen. Proficiat
aan de Klaproosjes die eindigden met de leukste playclubcity!

SPEELCLUB



KWIKS

Hey beste kwikies,

De afgelopen weken waren de chirozondagen toch ietsje
anders dan normaal “de bubbels” dat kende we al vanop
kamp maar we zullen er nooit aan wennen. Maar ondanks dat
stomme virus hebben we ons wel al te pletter geamuseerd
en zijn we het nieuwe chirojaar zeker en vast goed gestart!
Een nieuw jaarthema, nieuwe leidsters en een nieuwe groep
en wat voor één! Stuk voor stuk super enthousiaste kwikies.
Dat merkte we al meteen bij de overgang van het nieuwe
chirojaar: ONVOORSPELBAAR want wie weet wat jullie
allemaal nog te wachten staat dit chirojaar. 



KWIKS
Om jullie nieuwe leidsters beter te leren kennen speelde we
het ken je leidsters spel onze vriendenboekjes vulde jullie in
waar jullie al gauw heel grappige dingen bij verzonnen. Onze
startdag sloten we af met een riolentocht jullie stonden te
springen om dit te doen en dat zag je ook achteraf.. We
weten de leidsters verslaan is heel moeilijk maar jullie deden
het toch bij één tegen allen. De kwiks kunnen tegen een
stootje dat hebben we ook gezien bij onze heftige spelen.
Vleeshoop vinden jullie het allerleukst! Bij het muziekspel
gebruikte jullie jullie engelenstemmen en maakten jullie een
fantastische eigen choreo op het avond -en kwikslied. We
hadden niet anders verwacht met al jullie tiktok skills xp We
kijken al uit naar de volgende weken!

Groene groetjes
Ianka, Silke, Imke & Lisa



TIPPERS
Liefste Tippers van ons

Wat een gekke weken zijn er ondertussen al gepasseerd. Op
6 September kwamen jullie eindelijk te weten wie jullie
nieuwe leidsters zijn (waar jullie een heel jaar aan vast
zitten, sorry not sorry 😊). Wij waren al enthousiast vooraleer
het jaar begon!  
We hebben al een paar capaciteiten van jullie leren kennen
maar, jullie hebben er meer dan jullie denken… Emoties
tonen leek de eerste zondag toch nog een beetje moeilijk
voor sommigen onder ons (wink wink). Jammer genoeg
mogen we door een bepaalde pandemie (ik noem geen
namen) geen spelletjes met de jongens doen, de startdag
ging er dus een klein beetje anders aan toe MAAR? Erg? Nee
hoor wij meisjes kunnen onder ons toch ook massaspelletjes
spelen?
Geblinddoekt een tocht doen op basis van geluid? GEEN
PROBLEEM! Wij doen dat, alleen waren jullie allemaal een
mini beetje bang. Het vertrouwen in ons was precies niet al
te groot ☹… Links en rechts zullen we jullie ook moeten leren
of vooral ons Marieke zodat ze niet tegen ne paal loopt haha
(sorry voor de builen Marieke!!)



Jullie hebben het ook al eens een week zonder ons moeten
doen. Ik denk niet dat jullie dat erg vonden want plezier was
verzekerd met de vervangleidsters! We voelen ons nog steeds
een beetje schuldig dat we jullie een week achter gelaten
hebben… maar zoals jullie weten zullen jullie leidsters er altijd
voor jullie zijn!!!

Natte lekjes en dikke knuffels van jullie allerliefste leidsters
XOXO

TIPPERS



Liefste tiptientjes

Op 6 september mochten we jullie
eindelijk het fantastische nieuws
vertellen dat wij jullie leidsters zijn.
Door spelletjes te spelen kregen jullie
tips over ons. Jullie wisten natuurlijk
meteen dat Luka kleine, schattige
teentjes heeft en dat Annabel schrik
heeft van honden (sorry not sorry). We
leerden elkaar de eerste weken beter
kennen, behalve leidster Luka want die
lag twee weken op het strand in
Portugal 😉

TIPTIENS

Het was al snel duidelijk dat jullie graag actief bezig zijn en spelen
om te winnen. Zo speelden we al het etiketten spel, waarbij er
telkens duels waren tussen verschillende teams. Af en toe
natuurlijk eens een blessure (shout out naar Eowyn haar kaak). De
volgende zondag kreeg iedereen een karakter van WTF***, jullie
moesten proberen om zo weinig mogelijk te verliezen. Jens (een
van de broers of was het gewoon Tess?) was duidelijke de winnaar,
proficiat!



TIPTIENS

LWe kijken er naar uit om nog een heel jaar lang leuke
spelletjes te spelen en lekkere suikerwafels te eten 😉

XOXO
Annabel & Luka



ASPIS
Liefste aspiplantjes 

6 september begon jullie nieuwe chirojaar met ons als
leidsters. We zagen meteen aan jullie gezichten dat jullie aan het
schitTeren waren van blijdschap. Jullie konden meteen genieten
van Amber haar dj skills en Femke als MC. De week erna
ondervonden we dat jullie alles hebben wat jullie hartje beheert
want bij het “alles wat je maar wensen kan spel” kwam niemand op
een leuke wens. We zijn dan maar gaan klinken op het nieuwe jaar
op de mart MIT APPLETISER. Na lang zagen voor een spel met de
jongens zorgden we voor een topspel met de aspi jongens. We
spraken af op de markt waar we voor speciale verassing stonden.
Er waren namelijk NUL, ik herhaal NUL kinderen. We zijn ons
verdriet dan maar gaan verdrinken in chocomelk.



Op dia-avond verkochten we heerlijke taarten en over de
mocktails zullen we maar zwijgen. De week erna was het
zover …. INLEEFWEEK. We maakten van de korendries een
knus stekje en genoten met volle teugen van elkaars
gezelschap. We gingen lit op Just Dance 4 en daar bleek al
snel dat Amber de prijs van “dancing queen” verdiende. Ook
gingen we viraaaaaal op Tiktok YOEHOEEEE. Jammer genoeg
komen aan alle mooie verhaaltjes een eind. We sloten deze
prachtige week af met heerlijke patatjes ;). We hadden 
 natuurlijk nog een verassing in peto. Het lang verwachte spel
met de BOYSSSS. Iedereen straalde van geluk met zijn
partner. Bedankt voor deze super week!! <3

See you next week or not ….. 
Kusjes 
Jullie lievelingsplantjes xxx

ASPIS



Hey ho beste
krantjeslezer, de krakjesleiding hier. We zijn ervan op de hoogte dat jullie al
veel interessante dingen hebben gelezen in dit krantje. Maar dat alles is niks
tegenover dit artikeltje. De voorbije 2 maanden zij al heel amusant geweest. 
Het Chirojaar
begon al met een tegenslag want op onze eerste zondag was ons lavertje bevroren
door de ijskoning (☉_☉). Maar met de hulp van onze krakjes konden we genoeg
warmte creëren om het te ontdooien en konden we zoals gewoonlijk genieten van
een heerlijk lavertje. Voor ons was alles in orde maar de krakjes wouden meer!
“Wat als de ijkoning terug komt en ons dit nog eens lapt!”
En ze hadden een punt. Dus besloten we de ijskoning op te zoeken en ook zijn
hart te ontdooien zodanig dat al zijn kwade gedachten zouden verdwijnen.
Als jullie denken
dat de vorige zondag al veel miserie bevatte zullen jullie nooit geloven wat er
de zondag daarna gebeurde. Alles leek goed te verlopen tot we te horen kregen
dat Manneken Pis gestolen was! Gelukkig hadden we enkele speurneuzen in ons
midden die konden uitzoeken waar hij naartoe was. Zo konden we weer met een
gerust hart over de markt wandelen.
De week erop
hielpen de krakjes enkele tijdreizigers die vastzaten in het jaar 2020. Samen
met hun reisde ze naar de Prehistorie, de tijd van de Grieken, de Middeleeuwen
en de tweede Wereldoorlog om allerlei onderdelen van hun tijdmachine te vinden
en deze te repareren.
De afgelopen weken
hebben dus al heel wat tegenslag gehad, maar gelukkig lag het groepsgevoel hoog
en konden we samen alles doorstaan.
Groetjes van Lars,
Siegfried, Tjörven en Rob!

KRAKJES



Dag beste speelclubbertjes, 
het nieuwe chirojaar is ondertussen al even bezig en we hebben samen
al wat leuke avonturen beleefd. 
We hebben natuurlijk eerst onze coole nieuwe leiders Adonis,
Mark en Maarten ontmoet, daar gaan we veel mee beleven dit jaar.
Daarnaast hebben we natuurlijk ook een pak leuke spellen gespeeld
zoals het zeeslag spel waar we onze tactische skills hebben
bovengehaald om de vijandige schepen te doen zinken. Ook was er nog
het fantastische spongebob spel waar we ons best
gedaan hebben om het geheime recept van de krabburger te
bemachtigen. 
Ons geweldig leuke uitstapje naar het bos valt ook wat van te vertellen,
wij onthouden daaruit natuurlijk dat de leiding het beste kamp gebouwd
heeft.
Er zijn ook al wat rare figuren gepasseerd op het Karmelieten, zo was er
die ene keer dat de speelclub ridders samen een heel vies monster
verslaan hebben, of de Barry de skere tovenaar die hen wat trucs kwam
leren. 
Uiteindelijk kunnen we toch al terugblikken op een geslaagd start van
ons chirojaar en we kijken al uit naar wat we nog allemaal samen gaan
beleven. 

XXX de leidingk

SPEELCLUB



ALiefste rakkertjes
Het is weeral oktober, ’t gaat toch snel. 
Het is weeral anderhalve maand geleden dat
jullie jullie nieuwe leiding leerde kennen, en
geamuseerd dat we ons hebben! Begonnen
met een heus Tsjernobyl-spel om jullie leiding
te leren kennen, en voor we het wisten zat
onze eerste zondag
er weeral op. 
Hier en daar eens een balletje gesmeten, een
boom beklommen en
een paar zetels opgekuist. 
Hopelijk zijn de corona-goden ons goed
gezint, en
kunnen we nog veel zondagen ravotten.

RAKKERS



Beste toppers
Na een bewogen jaar vol met corona, begonnen we ons chirojaar
met de allerleukste leiding. 
Wij zijn er zeker van dat dit een topperjaar wordt die je nooit meer
zal vergeten. 
De eerste dag begon zoals hij was geëindigd op kamp, met
bubbels dus. 
Alles verliep vlekkeloos en jullie kregen 3 mastodonten van leiding
voor jullie neus.
Na een korte kennismaking met iedereen was het alweer tijd om
naar huis te gaan. 
Gelukkig was het de week erop alweer chiro, want wij zagen in
jullie ogen hoe gelukkig jullie waren met ons.
De week daarop konden jullie bewijzen wat voor een topper er in
jullie gespierde lichaam schuilt. 
Het doel van het spel was om te strijden voor de beste topper. 
Moeilijk kan dit niet zijn, elkaar uitdagen en zo hoger in ranking
komen. 
Blijkbaar was dit voor Wieter, Luka en Mauro al teveel gevraagd. 
Voor hun hebben we dan maar een extra prijs gemaakt,
namelijk de slechtste topper aller tijden. 
Er was toch 1 iemand sterk genoeg om iedereen te verslaan en die
mocht naar huis gaan met de prijs voor beste topper
van het jaar. 
Sepp proficiat met deze prijs, train maar alvast verder want op
kamp doen we dit opnieuw en hopelijk mag je de prijs houden.

TOPPERS



Als voorbereiding op dagtocht, kregen de toppers de allereerste
gelegenheid om een stadspel te spelen. 
Ze kregen een locatie waar ze naartoe moesten stappen maar ze
mochten de weg zelf kiezen. 
Om het een beetje moeilijk te maken reed de leiding rond op de fiets om
ze te zoeken. 
Eens ze gezien waren mochten ze terugkeren naar het karmelieten om
daar een leuke opdracht te doen. 
Als ze deze konden voltooien, mochten ze terug vertrekken. Het was een
spannende strijd, maar iedereen is er geraakt. 
De ene groep al sneller, alle zeg maar veel sneller, als de andere. 
De afgelopen weken had de leiding al wat spanningen waargenomen in
de groep. 
Hierdoor besloten we om zondag te spenderen aan de toppers om ze
echte toppers te laten worden. 
We wouden een hechte groep creëren, maar zelfs hier sloegen de
toppers erin om het spel te laten mislukken. 
Ze mochten de leiding niet meer aankijken en ze moesten alles samen
in groep doen. 
We wouden enkel sterke toppers en jammer genoeg zijn er een paar
traantjes weggepinkt. 
Sorry toppers, maar we gaan jullie dit jaar kweken als echte toppers en
een groep waar iedereen aan elkaar hangt en waar jullie echt op elkaar
kunnen vertrouwen. Dus geloof ons, er komen nog zulke namiddagen/
dagen waarop jullie hard worden aangepakt.

TOPPERS



Aangezien dat de Ronde van Vlaanderen niet meer langs de muur
passeert, hadden we besloten om onze eigen Ronde te houden.
De toppers werden opgesplitst in 2 teams, een stapteam en een
fietsteam. 
Het stapteam kreeg de locatie en moest aan het fietsteam te zien
ontsnappen die de locatie niet wist. Eindelijk hebben we een spel
gevonden waar elke topper redelijk goed in was. Elk team is maar 1 keer
ingehaald door het fietsteam.
Proficiat toppers, jullie gaan nog echte toppers worden. 
We zijn alweer meer dan een maand verder en alweer hebben we super
veel plezier gemaakt. 
Hopelijk kunnen we dit nog het
hele jaar doen en gooit corona geen roet in het eten. 
 
Veel liefs van jullie meest sexy, knapste en verstandigste leiding ooit

TOPPERS



Als u bij het lezen van dit artikel denkt: “Wow, dit boekje is echt herrezen uit
de dood!”, wel u heeft gelijk. 
Dit maakt dat er zich een hele hoop nieuws rond deze kerels heeft
opgestapeld en het dus tijd is om hun boeken open te doen.
De eerste zondag van dit jaar kregen jullie het te horen, wij zouden jullie
leiding zijn. Verder moet er over die dag niet veel meer geschreven worden,
het was namelijk even bekommen.

De week erna was het dan direct
tijd om er volledig in te vliegen
met ‘The Block, het Karmelieten’
waarvan iedereen terug keerde
met jeansblauw gelakte nagels.
Kortom, beginnende van een
ruwe binnenmuur met wat spatjes
primer zijn jullie over gegaan naar
een toonzaallokaal. CHIQUE

Eens ze de geur van het geld te pakken hadden gingen ze op
de GROTE dia-dag verder met het verdienen met behulp van
catering van de bovenste plank en verkochten ze maar liefst
100 hamburgers (foto van het eerste exemplaar) waarmee ze
veel budget voor in de loop van het jaar opstreken. Nog eens
bedankt aan alle kopers.

KERELS

De week daarna was het een onvoorspelbare startdag waarvan de kerels
toch wel even gebruik maakten om de internationale grondstoffenmarkt over
te nemen en zo onvoorstelbaar rijk te worden (normaal als je zo een dik
lokaal hebt).



De dag erna stonden ze dan direct klaar om al het materiële achter zich te laten
en trokken ze zich terug naar hetgeen ze echt belangrijk vonden in het leven.
Dit bracht hun tot het inzicht dat het echt wel nodig was om op bedevaart te
gaan naar de muur om daar te bezinnen.

Deze bezinning ging de week erop snel over in een biologische oorlog, dit was
alleszins de bedoeling van het spel. Maar omdat onze kerels zich zo
vredelievend zijn besloten ze om gewoon samen te spelen in het water, de
modder en het zand. Met enkele foto’s van dit toonbeeld van de vrede zal dit
artikel dan toch afgesloten moeten worden.

Kusjes per post of via het internet (voor de veiligheid aaaa dikken),

KERELS

De Kerelsleiding



Matties, Makkers, Maten

“Sinds april ken ik jou al.
Sinds mei heb ik al met jou.
Sinds oktober hebben wij een half jaar.
Sinds oktober gaat het ook slecht met jou.
Sinds oktober denk ik meer aan jou.
Sinds oktober hoop ik voor jou.
Sinds oktober hoop ik dat je november haal.”

ASPIS



Het is zover. 
De eerste zondag van het nieuwe chirojaar breekt aan. 
Niet bewust van alle gevaren die op de loer liggen, trekken de aspi’s vol onbenul hun
chiro-uniform aan. 
Eenmaal aangekomen op de chiro worden ze ineens teruggezogen naar een lang
vervlogen verleden.
Pissen en kakken bij de krakjes. 
Het wordt de aspi’s al snel duidelijk, dat ze nog iets recht te zetten hebben bij hun
vroeger zelf….. Een heuse reis doorheen de afdelingen ontrafelt, maar uiteindelijk
slagen onze helden er toch in de sleutel van het lokaal te bemachtigen en met alle
fierheid een echte aspi te worden. 
De volgende zondag was ook zeker geen lachertje. We leerden een, op het eerste
zicht, aangename vrouw kennen: “Evelien”. Van wie achteraf bleek dat ze toch niet
zo onschuldig was als ze eruit zag. Met heel wat fotomateriaal in onze hersen
geprint, zoeken we even wat kalmte op en trekken we naar het stadscentrum van
Geraardsbergen. We speelden daar een 1 tegen allen die jullie met praal en pracht
volbrachten. Desondanks er geen vissen hapten in de marktbol-visvijver, konden
jullie toch de hoogste film-tier vrijspelen, ‘Borat’ genaamd. 
Een komedisch hoogstaand stukje film. 
Voor wie deze film nog niet gezien heeft, zeker een aanrader. 
Blaas op de toeters en sla op de trom. We krijgen hoog bezoek! Het zijn de vrouwen.
Compleet uit de lucht gevallen, nemen we deel aan een nieuw en actueel
datinggsprogramma op vtm, mogelijk gemaakt door koppelingsbureau PiKANT. We
komen als groep tot heel wat besluiten en ingevingen. Aan de hand van een
uitgebreide vragenlijst en de Touch of love, kwamen we in contact met onze
feminine side en konden we een soort van leegte opvullen in ons hart. Wat deed het
pijn om de aspimeisjes te zie gaan… maar we blijven niet bij te pakken zitten en gaan
uit met een knal! Ook onze steeds correcte mening moest uitgesproken worden: De
ronde zonder de muur loopt vierkant! …Met testosteron in de benen fietsten we de
muur op om onze blijde boodschap te verkondigen… Voila se. Dit was het dan voor
ons eerste artikeltje. We zien jullie volgende maand weer terug!
Ook een dikke proficiat aan Ward, want jij bemachtigt de eretitel van ‘Snelle aspi’
van de maand. 
Proficiat Ward! Hacker!!

Veel steun en toeverlaat in deze warrige
tijden 
xx De Aspileiding

ASPIS




