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Inleiding 
Hallo beste lezers! 

 

Snijdende winden en ijzige stormen teisteren onze contreien: de gemiddelde-anders-in-ontblote-

torso-houtklievende inwoner van Landegem ontvlucht het gure weer. Hij neemt zijn toevlucht tot zijn 

nederige stulpje en zit onderuitgezakt op de bank te schreeuwen tegen zijn kleine spruit dat die zijn 

iPad nu écht moet wegleggen. Vandaar dat wij, de redactie, besloten hebben om u wederom een 

editie voor te schotelen waar u het warm van krijgt in deze barre tijden. Neem een kop warme 

chocomelk of een kopje kamillethee in de hand, installeer u in uw lievelingsfauteuil en laat u door 

niemand of niets storen. Of indien deze editie u in de handen werd gestopt op ons overheerlijke 

hutsepotsouper, geniet dan nog even na met een koffietje en een stukje taart. 

 

Want in deze editie helpen wij u onze Chirofuif Classic Edition en de bijhorende kinderfuif, zeker 

voor herhaling vatbaar, weer voor de geest te halen, wordt duidelijk wat u moet verstaan 

onder kolerieke journalistiek en blikken wij terug op het bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet. 

Verder hopen wij u een verlichtende update te brengen betreffende het welbekende 

‘terreinprobleem’, vragen wij uw hulp in onze zoektocht naar een grasmaaier en krijgt u van 

elke afdeling een bondige stand van zaken. 

 

Ook kijken wij al uit naar het organisatietalent van onze Aspi’s, die vastbesloten zijn om de 

benedenzaal in vuur en vlam achter te laten na hun jaarlijkse Aspifuif, geven wij u al een klein 

voorproefje van dé fuif der fuiven: Chirofuif XL! en hopen wij onze leden al enigszins warm te maken 

voor ons exclusieve tiendaagse bivak.  

 

Voorts willen wij u ook in deze editie de must-have-on-your-fridge kalender niet ontzeggen en 

zorgen wij, toch op z’n minst, voor een halfuurtje spelplezier. 

 

Ten slotte willen wij ook van de inleiding gebruik maken om leden, ouders van leden, sympathisanten 

en sponsors een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid toe te wensen. Moge alles wat uw 

hartje begeert, werkelijkheid worden. 

 

 

Veel leesplezier! 

  

De redactie 
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Afdelingstekstjes 
 

 

SLOEBERS  
Op een mooie zondagmiddag kregen de sloebers het verhaal te horen van de stoere ridder en de 

mooie prinses. Ze kregen de opdracht om de prinses te redden, zij was namelijk ontvoerd en 

opgesloten door de verschrikkelijke draak. Door opdrachten tot een goed einde te brengen, konden 

de sloebers brugjes winnen. Op deze manier kon de ridder de rivier oversteken, het kasteel bereiken 

en de draak verslaan. Eind goed, al goed! De prinses werd gered en de sloebers amuseerden zich rot. 

  



  

 

PINKELS  
Het is zondagmiddag 14 uur.  

Het zonnetje lacht,  

de lucht is blauw.  

Pinkels kom maar gauw! 

 

“De pinkels maken een reis rond de wereld!” schreeuwt de zoetgevooisde stem van pinkelleidster 

Marijs. Nieuwsgierigheid maakt zich meester van de pinkels. Het is pas eenmaal aangekomen aan de 

lokalen dat de pinkelleiding hun leden niet langer in spanning laat afwachten. Ze leggen dan ook zo 

snel mogelijk hun zondagse activiteit uit aan de pinkels: “De leiding ging op wereldreis en heeft in 

verschillende landen spelletjes gespeeld. In een rugzak hebben wij allemaal briefjes gestopt met 

allemaal spelletjes uit verschillende landen. Om beurt mag er iemand een briefje nemen en dat 

spelletje spelen we dan. De spelletjes worden gespeeld in 2 groepen, op verzoek van de pinkels: 

jongens tegen meisjes. Wie de meeste spelletjes wint, zal baden in luxe!” 

 

Jozefien mocht als eerste een briefje trekken. Zo werd beslist dat we allemaal het vliegtuig gingen 

nemen naar China! Eenmaal ter plekke speelden we Chinese Muur, een spel waarbij iedereen moest 

overlopen van de ene kant naar de andere kant van het veld zonder getikt te worden door de tikkers. 

Wie getikt werd moest de muur meehelpen bouwen en zo de anderen tegenhouden. Na veel heen 

en weer geloop wisten de meisjes de overwinning te behalen! Proficiat! 

 

Mathieu koos onze volgende bestemming uit. Zo vertrokken we naar Angola! Helaas stortte ons 

vliegtuig neer en moesten we een spelletje spelen om uit het water te geraken: zo snel mogelijk op 

land. De leiding heeft een fluitje waarmee ze 1 tot 4 keer kunnen blazen. Ieder fluitsignaal staat voor 

een bepaalde opdracht (bvb 1 keer fluiten = zo snel mogelijk een rondje rond de lokalen lopen). De 

laatste die een opdracht vervuld had, viel af. Uiteindelijk konden de jongens bij deze uitputtende slag 

hun achterstand goed maken. 1-1!! 

 

Mette-Marit besliste hierna om de vlieger op te stappen naar Egypte. In deze tijden een onveilig land, 

maar onder begeleiding van de Pinkelleiding wilden de pinkels onvermoeibaar verder met deze 

riskante onderneming. In Egypte moesten we om ter snelst een menselijke pyramide maken (jaaa!, u 

leest het goed!). Na een korte voorbereidingstijd werd de klok op scherp gezet: START! Zowel de 

jongens als de meisjes hadden het moeilijk. Helaas slaagde geen van beide teams er in om zijn 

pyramide af maken en moesten we onze wereldreis afsluiten met een status quo. Niemand die zal 

baden in luxe dus! 

 

Gelukkig wist de Pinkelleiding de lichtjes ontgoochelde pinkels op te vrolijken met een heerlijk 

vieruurtje: pannenkoeken!! Moe maar voldaan sluitten we zo deze leuke zondagmiddag af. 

 

TOT VOLGENDE WEEK!  

 

De Pinkelleiding 



  

 

SPEELCLUB 
Ook bij de Speelclub ging Kerstmis niet onopgemerkt voorbij. Met hapjes en drankjes, leuke 

cadeautjes en een muzikaal pakket en vierden wij samen het gezelligste feest van het jaar! 

  



   6 
  

 
 

SPEELKWI 
“Wat gaan we doen? Gaan we naar het bos?”. Deze vragen stellen de speelkwi’s elke zondag als de 

chiro begint.  

 

Op zondag 14 december gingen we dan uiteindelijk eens naar het bos. 

Eens ze verdeeld waren in vier groepen gingen ze vol enthousiasme hun kamp gaan bouwen. Al gauw 

bleek dat het eerder een kamp werd voor hun beste vriendjes - de slakken en kikkers - dan voor 

zichzelf. 

We speelden een medicijnen spel, de speelkwi’s waren de smokkelaars en moesten de medicijnen 

doorverkopen. Maar niet zonder gevaar! Er liepen pakkers rond om hun medicijnen te stelen. Het 

bleek wel duidelijk dat de speelkwi’s de weg in het bos beter weet te vinden dan hun leiding.  

Met wat schrammen en kleerscheuren kwam hun leiding uit het bos. En voor de speelkwi’s was het 

weer een leuk avontuur met hun beste vriendjes in het bos. Op naar het volgende.  

“ Wanneer is dat?” – “Heeeeeeeeeeeel snel”  

De Speelkwileiding 
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RAKWI’S 
VUL HET KRUISWOORDRAADSEL IN EN KOM AL OP VOORHAND TE WETEN WAAR HET 
RAKWIWEEKEND (27/02 - 01/03) DOORGAAT! 

 

THEMA = KAMP 

Horizontaal 

2. 's middags eten we meestal in... 

5. wanneer er heel veel ouders op kamp rondlopen, is het... 

6. op de avond van bezoekdag is het... 

7. 's avonds zitten we soms gezellig samen ronde een warm... 

8. vorig kamp werd er een kalfje naar ons genoemd, het heette... 

9. dit is de grootste tent op kamp 

 

Verticaal 

1. dit is er altijd op de laatste avond: 

3. wanneer we gaan stappen, gaan we op... 

4. zij maken de lekkerste maaltijden voor ons: 

10. welke afdeling heeft de beste leiding?
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TITO’S 

 

Verbind de persoon met het kenmerk
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KETI’S 
Kerstmis. Een christelijke feestdag, sinds jaar en dag gevierd op 25 december. Vorig weekend 
besloten een handjevol keti's echter deze chronologie volledig aan hun laars te lappen. “Maar, 
maar!”, horen we u al denken. Niets te maren, kerstmis valt dit jaar tijdens het ketiweekend! 
 
Om dit idee te promoten trokken deze revolutionaire pubers, gewapend met gevreesde 
kerstcadeau's, naar het anders zo rustige Moerbeke. Dat dachten ze althans. Nog voor dat ze goed 
vertrokken waren werden ze al onmiddellijk geboycot. Door hun eigen ouders dan nog wel! Zij 
vonden het concept van kerstmis in februari maar niets en dachten er goed aan te doen hun 
oogappeltjes te droppen in de omgeving van hun voorlopige uitvalsbasis. Dit bij temperaturen die 
niet boven het vriespunt reikten. De anjunsoebbe me koas en kroetongs die ze op het einde van de 
rit kregen maakte echter veel goed. 
Trots dat ze hun eerste obstakel hadden overleefd plantten onze avonturiers een kerstboom in de 
grond als teken van overwinning: Moerbeke was binnen. 
 
Na het geboekte succes in eigen land waren de keti's niet meer te stoppen. Ook de rest van de 
wereld was rijp voor hun idealen. Dus gingen ze, op eigen krachten, naar het dichtstbijzijnde dorp 
over de grens: Sas van Gent. Ondanks een totaal verschillend taalgebruik (ooit al gehoord van een 
koekwous?) keerden ze, moe maar voldaan, terug naar eigen bodem. Om de dag af te ronden 
verzamelde de groep nog eens aan hun kerstboom: cadeautjestijd was aangebroken. Met veel 
euforie en gelach tot gevolg.  

 

Net voordat ze hun nachtrust met zorgeloze vooruitzichten tegemoet gingen gaan werden ze nog 
eens geconfronteerd met 'De zeven werken van de keti's'. Veel meer dan de titel van dit oeuvre 
kunnen we nu nog niet prijsgeven. Toch raden we u aan om in de nabije toekomst het nieuws door te 
nemen alsook uw wafelvoorraad in het oog te houden. Jeminee! 

 

  



   10 
  

 
 

ASPI’S 
14 maart is het weer zover, Aspifuif in LA city! 

De tofste fuif van heel het land, hopelijk heb je dan nog niets gepland. 

Aan drank en cocktails niets te kort, maar zorg dat je niet TE dronken wordt. 

Want dan verspil je de tofste avond van je leven aan hoofdpijn en overgeven. 

De aspi’s staan de hele avond voor je klaar, dus zien we jullie zeker daar! 

Tot dan! 

De aspi’s 
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KASTAARS 
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Kookploeg 
Geniet van de hutsekluts of toat’n mee wust! 
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Kinderfuif & Chirofuif Classic 

Edition 
Landegem- zaterdag 8 november ging de eerste kinderfuif van Chiro Ludiek door in de benedenzaal. 
Naar jaarlijkse traditie is er natuurlijk de Chirofuif Classic Edition, maar deze keer werden ook de 
jongsten verwacht om de beentjes eens los te gooien. Dit hebben ze dan ook uitvoerig gedaan.  
 

19:00 u, de deuren gaan open. 
Een hele horde kleine 
Ludiekers stormen naar binnen 
en overrompelen de zaal met 
hun enthousiasme. Terwijl de 
jonge fuifgangers uit de bol 
gingen op de beats van Dj Bain 
en Zangder, keken de ouders 
en sympathisanten tevreden 
toe en spijsden de chirokas. De 
oproep om zich te verkleden 
was duidelijk ook goed 
aangekomen. Het ging van 
prinsessen tot Rox-mannetjes. 
Kortom, de kinderfuif was een 
enorm succes en is dus zeker 

voor herhaling vatbaar.  
 
21:00 u, de jonge feestgangers maken plaats voor een ietwat ouder publiek. Dj Bain en Zangder 
maken op hun beurt dan weer plaats voor een echte dj. De Chirofuif Classic Edition gaat van start. De 
fuif verloopt vlot en het bier vloeit al even vlot. Net als op de kinderfuif was er een talrijke opkomst. 
De avond kende een tweede succes. 
04:00, de oudere fuifgangers krijgen we iets moeilijker buiten dan hun jongere voorgangers. Met de 
hulp van de security verloopt dit wel heel soepel. Voor de leiding zit de avond er echter nog niet op. 
Opkuisen geblazen! De vermoeidheid begint toe te slaan na een lange dag werken. Tegen 06:30 zit 
de opkuis erop en kunnen we terugblikken op een mooie avond. Bedankt! 
 
We kijken ook vooruit naar onze volgende fuif. Dit is de alombekende Chirofuif XL die doorgaat op 11 
april. Deze fuif wordt voorafgegaan door een receptie waar jullie nog op zullen uitgenodigd worden. 
We hopen u daar alvast te verwelkomen. 
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Kamp 
Zoals Friedrich Nietzsche het onlangs zo mooi verwoordde: “What doesn't kill you makes you 
stronger”. Met deze wijze woorden trekt Chiro Ludiek Landegem dit jaar, na een verrassende en 
abrupte afloop van het vorige kamp, vol goesting naar Boortmeerbeek! Veel informatie kunnen we 
nog niet met u mededelen, maar u mag al zeker zijn dat: 

 

- Onze oudste bende met plezier de koersbroekskes en fietszakken vanonder het stof haalt. Zij 
vertrekken immers op voorkamp op donderdag 16 juli. 

 

- De Keti’s zullen zich niet laten intimideren: zij zetten de dag erop de achtervolging in! Brace 
yourselves, they're coming! 

 

- De gemiddelde Landegemenaar en Boortmeerbeekenaar vanaf 20 juli respectievelijk een 
stuk ouder en jonger zal worden: wij kuisen ons schup af! Byebye, au revoir, ajuus, daag, auf 
wiedersehen, doei!  

 

- De boog niet altijd gespannen kan staan. Na vijf dagen zingen, springen, hollen, bollen, 
rollen, lachen en roepen is menig ouder méér dan welkom op onze bezoekdag! Noteer alvast 
in uw agenda: 25 juli @ 13:00 u. 

 

- Hoewel Nietzsche hier niets mee te maken heeft zijn 'Na regen komt zonneschijn' of 'Er is 
een tijd van komen en er is een tijd van gaan' ook meestal op hun plaats. Behalve op 30 juli: 
dan is het juist andersom. Dan zit het er alweer op en keren we terug naar het pittoreske 
thuisfront. 

 

Toch nog vragen? Voor de Sloebers, Pinkels en Kastaars wordt er nog een infoavond georganiseerd 
waar nog eens duidelijk wordt dat zelfs de allerkleinsten zich zullen rot amuseren op het bivak! 

 

Ziezo, nu bent u weer helemaal up to date omtrent de tien zaligste dagen van het jaar! Hopelijk is uw 
kleine spruit erbij! 
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Speelterrein 
Zoals u reeds in de zoveelste mail heeft vernomen heeft de Chiro opnieuw toevlucht moeten zoeken 
naar andere oorden nu het terrein aan de Dennendreef wordt bebouwd. Vanaf heden kan u ons 
terugvinden in de Kasteellaan.  

 

Dit terrein is een veld van een boer. Dat is ook te zien aan het oppervlak ervan. Het heeft sporen van 
de tractors, die zorgen voor glijpartijen op de modderige ondergrond. Wij zijn nog altijd verwonderd 
dat er nog niemand zijn benen heeft gebroken. De leiding is vooral bang voor de Kastaars. Hout 
vasthouden! 

 

Om uw geheugen op te frissen geven wij u een overzicht van de verschillende locaties waarvan we 
reeds zijn verjaagd: 

 

Door de bouw van de sociale woonwijk in 2005 moet men het acht jaar lang met een terrein minder 
stellen. Troost vinden we nog op het terrein aan de sportzaal. 

 

Tijdens een kampvoorbereiding in juli 2013 valt de leiding compleet uit de lucht wanneer hen werd 
meegedeeld dat het speelclublokaal in slechts enkele dagen moest worden ontruimd. Er moest 
plaats gemaakt worden voor een groter terrein alsook een gloednieuw jeugdhuis. Gedurende de 
eerstvolgende maanden van de werken kwam er amper schot in de zaak en leek het erop dat het 
nieuwe speelterrein een bergachtig reliëf ging aannemen. 

 

Wij nodigen u dan ook uit om na uw portie hutsepot buiten te gaan kijken. Ruim anderhalf jaar na de 
afbakening ontzeggen de werfhekkens ons nog steeds de toegang tot het beloofde land, waarop we 
zelfs de ronding van de Aarde kunnen waarnemen. Geen enkel probleem, de leiding zal elke 
zondagmiddag met veel plezier de ballen uit de Kale vissen! Maar soit, we wijken af. 

 

Opmerkelijker is dat men op geen enkel moment rekening heeft gehouden met een tussenoplossing 
voor de grootste jeugdbeweging van Groot-Nevele. Zij werden nomaden in eigen dorp. 

Alternatieven vond men wel, maar probeer maar eens een fatsoenlijke openingsformatie te houden 
op een geliefkoosd traject voor wielertoeristen.  

 

Na veel rondzwerven zag men eindelijk licht op het einde van de tunnel. Schuilen kon tijdelijk in de 
Dennendreef. Ondertussen werd volop onderhandeld over de herinrichting van de Kalevallei. 
Vervuilde gronden gingen wijken voor speelbossen en de Kale ging zijn natuurlijke ligging 
herveroveren. Het zag er allemaal rooskleurig uit. 

Vandaag de dag zit de zaak in een administratieve slop. Wanneer de werken zelf zouden beginnen 
weet niemand. Wat iedereen wel weet is wie hiervan de gevolgen draagt. 

 

Sinds het begin van het probleem is het ledenaantal alleen maar toegenomen. Op een doorsnee 
chirozondag komen er ongeveer 160 personen opdagen. Deze groep moet het stellen met een 
terrein van een halve hectare (ervan uitgaande dat het terrein volledig vlak is, wat op zich een 
gevaarlijke benadering is). Dit wil zeggen dat men te maken heeft met een bevolkingsdichtheid van 
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ongeveer 30000 inwoners per vierkante kilometer. Om u een idee te geven: dit is het dubbele van 
Monaco.  

Het is hoog tijd dat de gemeente hier duidelijkheid in verschaft. Het is een kwestie van weken 
vooraleer we ook van dit terrein verdreven worden. Tegen dan kunnen we misschien opnieuw 
terecht aan de sportzaal. Dan nog is het onmogelijk om negen afdelingen op zo'n grasperkje te 
koesteren. Om over de veiligheid nog maar te zwijgen. 

 

Waar we volgend jaar zullen zitten? Geen flauw idee. Misschien dat we samen met de KLJ van Nevele 
iets kunnen uitwerken. Die heeft het ook niet zo gemakkelijk naar 't schijnt. Maar dat is nog een 
ander verhaal. 

  

Huidig “speelterrein” 
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Uniformenbank 

Bij Chiro Ludiek hebben we onze eigen tweedehands uniformenbank. Zoek je nog iets voor je kleine 

spruit, kijk dan zeker eens in deze lijst en krijg kleren voor een klein prijsje mee naar huis! 

 

Chirobroek lang 

- 1x maat 18 

- 2x maat 16  

- 3x maat 14  

- 1x maat 40 

- 1x maat 10  

- 1x maat 8  

- 3x maat 20 

- 1x maat 42 

Chirohemd 

- 1x maat 10 

- 1x maat 12  

- 1x maat 14  

- 1x XL 

Broekrok  

- 1x maat 12  

- 1x maat 14 

Blauwe trui zonder kap  

- 1x maat 6 

- 3x maat 10 

- 6x maat 12 

- 2x maat 14 

- 1x maat 40 

- 1x maat 46 

 

Blauwe trui met rode rits (zonder kap)  

- 1x maat 36 

- 1x maat 46 

  

Chirotopje 35 jaar bestaan chiro: 

- 1x maat 10-12 jaar (140-152) 

T-shirt 35 jaar bestaan chiro: 

- 1x maat 12-14 jaar 

- 1x S 

Chiro T-shirt 

- 1x maat 10 

- 1x maat 12 

- 1x maat 40 

- 1x maat 44 

Chirorok 

- 1x maat 36 

Chiro k-way regenjas 

- 1x maat 10 

- 1x maat 14 



  

 

Spelletjes 
S N M C H Y D D E T R O B I N 

I A A G R S K J U O C G S B T 

A H R K N J R O M Y I A O O V 

L T G A A I N J B L B L M E S 

T A O J K R D O L E L A I M D 

I N T P A A E I L I M E W S E 

N L J E E M S L E K N I P S A 

E O O M H S H T E L L O A E Y 

N R E M T L T R A L U M R M T 

I E N A R O M U E A O D M A M 

T W I L L E M M H H R O I I A 

N J E E X B H O T I T S V E E 

O R S P E E L C L U B S A B K 

E I W K A R E D N A S K E T I 

L J O N A S P I F U I F A G T 

 

De woorden kunnen van links naar rechts of van rechts naar links geplaatst zijn, zowel horizontaal, 

verticaal en diagonaal. Na het wegstrepen van alle woorden blijven er een aantal letters over. Deze 

vormen de oplossing van de woordzoeker. 

Aaron - amke - arnout - aspi - aspifuif - bollie - deo - emilie - emmac - emmal - esther - febe - gillis - 

hutsepot - isabel - jojo - jonas - karel - kastaars - keti - kobe - leiding - leontine - lisa - liselotte - lore - 

ludiek - margot - marijs - morane - nathan - pinkels - pj - rakwi - robin - romy - sander - sara sloebers - 

speelclub - teddy - thea - thomas - tine - tito - tjoenie - tom - tommy - vb - willemh – willemm - xl 

Oplossing: Chiro als je het mij vraagt 
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Gemakkelijk 

  

Gemiddeld 

Moeilijk 
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Kalender 
“Ouders, neem jullie pen en notitieboekje maar even bij de hand en noteer deze data even in jullie 

agenda” 

Zondag 22 februari: Gewoon chiro* 

Zondag 1 maart:  Gewoon chiro* behalve voor de Pinkels en Rakwi’s 

Zondag 8 maart:  Overname 

Zaterdag 14 maart: Aspifuif 

Zondag 15 maart: Gewoon chiro* behalve voor de Aspi’s 

Vrijdag 20 maart: Dropping voor Keti’s, Aspi’s en leiding 

Zondag 22 maart: Chiro - leidingsswitch (je krijgt voor één dag andere leiding!) 

Zondag 29 maart: Gewoon chiro* behalve voor de Speelclub en Speelkwi’s 

Zondag 5 april:  Paaseitjesraap!  

Zaterdag 11 april: Chirofuif XL 

Zondag 12 april: Geen chiro  

Zondag 19 april: Gewoon chiro* behalve voor de Kastaars 

Zondag 26 april: Gewoon chiro* behalve voor de Sloebers en Tito’s 

Zondag 3 mei:  Zeedag! 

Zondag 10 mei:  Gewoon chiro* 

Zondag 17 mei:  Gewoon chiro* 

Weekends 

Sloebers: 24-25-26 april  

Pinkels: 27-28-1 februari/maart 

Speelclub: 27-28-29 maart 

Speelkwi’s: 27-28-29 maart 

Rakwi’s: 27-281-1 februari/maart 

Tito’s: 24-25-26 april 

Kastaars: 17-18-19 april 

 

        * Chiro is nooit zomaar gewoon  
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Gezocht 

Enkele maanden zijn reeds verstreken sinds de verdwijning van onze teergeliefde grasmachine. 

Tijd heelt alle wonden, zegt men vaak. Maar bij verliezen van dergelijke ampleur barst een 

doorsnee chiroleider wel sporadisch in tranen uit. Ook 't hès aan de lokalen, ooit de aartsvijand 

van onze trouwe vierwieler, lijkt de voorbije afrijbeurten achter zich te hebben gelaten en staat nu, 

als teken van rouwbetuiging (en ook misschien omdat het putje winter is), merkwaardig kort.  

Dit echter tijdelijk zijnde zal er een tijd komen waarin de groene lokken van het tuingebeuren 

bijgeknipt dienen te worden.  

Daarom doen wij wederom een oproep. Indien u het beste voorhebt met de plaatselijke 

jeugdwerking van Landegem en het idee van lang gras aan de lokalen u al van onaangename 

rillingen verschaft, kan u ons misschien wel helpen! 

Wilt u zich ontdoen van uw grasmaaier of heeft u contacten met soortelijke neigingen? Aarzel dan 

niet langer en neem contact op via het nummer 0479242006! 
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Joyvalle en Appelsientje 

flapjes 
De actie van de Joyvalle flapjes is terug! Maar dit jaar kwam Appelsientje er ook bij, dus nu kunnen 

we voor melk én voor fruitsap sparen!  

Als je graag Joyvalle en/of Appelsientje drinkt thuis smijt dan zeker de lege brikken niet weg vóór je 

de rode flapjes er af hebt geknipt! Wij kunnen die zeer goed gebruiken op kamp. 

Dat wordt smullen! 

  

Chiro Ludiek Landegem 

Alle leiding 

Stationsstraat 9A – 9850 Landegem 
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