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Voorwoord 
Heylaholapola, 

yoehoeeeeee!!!!!!!!! 

 

Alles goed met jullie??????  

Met ons ook, merci voor de 

bezorgdheid! We zijn allemaal 

weer super enthousiast, 

waaaaaaant de nieuwe 

Chirograef is binnen. Heeeuy, 

eindelijk weer hoogstaande 

literatuur voor op het toilet of 

om te lezen voor het 

slapengaan. Jullie weten 

ongeveer wel wat er zoal in de 

Chirograef staat, dus dat heeft 

geen verdere uitleg nodig. 

Toch willen we jullie zeker 

aanraden om alles eens te 

lezen, want weet ge: DE 

CHIROGRAEF IS ECHT MEGA 

NICE!!!! 

Er is ook iets speciaals aan 

deze Chirograef, wisten jullie 

dat? Raad eens??? Kom op?? 

Weet je het al? Het is de 

eerste Chirograef van de 

lente! Yes yes weer super 

mooi weer, de bloesems die 

opkomen, de 

wielerterroristen/toeristen die 

weer naar onze mooie 

fruitstreek komen om mooie 

foto’s te maken, en nog veel 

meer. Dit betekent ook dat 

het terug barbecueweer is he. 

Ahja, over barbecue  

 

 

 

 

gesproken: kom zeker naar 

Chipolaspi! Je weet wel, de 

barbecue die georganiseerd 

wordt door de aspi’s. 

Chipolata’s à volonté, samen 

met mooie live muziek in de 

mooie chirowei. Allé, wat wil 

je nog meer op een 

zaterdagavond?? Mocht je 

nog niet overtuigd zijn, moet 

je hier maar eens goed naar 

luisteren: Die dag zal het ook 

bivakinschrijving zijn!!! Dus als 

je graag mee op kamp wilt, 

zou ik dan maar zeker komen. 

De leiding staat klaar om jullie 

dan ook alle informatie te 

geven die jullie nodig hebben. 

Effkes ook nog eens 

terugblikken naar een paar 

weken geleden… PLOX! 

Iedereen die er was, zeg nu 

zelf, dit was toch de beste 

editie van Plox ooit, niet? Die 

mooie vrijdagavond was er 

maar liefst meer dan 850 man 

aanwezig in het Panishof. Dat 

is wel echt heel sjiek he! Graag 

willen wij iedereen bedanken 

die geholpen heeft met 

opbouwen en reclame maken. 

Zonder jullie was dit allemaal 

niet gelukt! Ook willen we 

zeker alle sloebers, speelclub, 

rakwi’s en tito’s bedanken die  

 

 

 

 

 

 

 

 

aanwezig waren op de 

ledenfuif. Da was mich wel 

een feestje ze. Jullie waren net 

echte clowns, haha. 

Zo ik denk dat jullie nu wel 

klaargestoomd zijn voor de 

rest van de Chirograef. Geniet 

er nog van en tot zondag! 
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Wat hebben we gedaan? 

Tijd vliegt als je je amuseert, en dat hebben we zeker gedaan de laatste twee maanden. Toch al vergeten? 
Wel, laten we dan even het geheugen opfrissen met de belangrijkste activiteiten. 
 
Alle weekends zijn ondertussen alweer voorbij en als je het ons vraagt was het echt de moeite. Elke groep 
heeft wel een verhaal dat ze over 17 jaar nog herinneren. Er werd gespeeld, gebouwd, gewandeld, 
gesprongen, geschoven, gedanst, gegeten, getuimeld,… Alles wat er verzonnen kan worden! Alleen 
geslapen was er maar weinig bij. 
 
Ook de leiding is op weekend geweest met hun allen, vergezeld door de aspi’s. Het kampthema is besloten 
en amai, dat belooft!  Nu nog dik twee maanden wachten en we weten het allemaal, kunnen jullie al een 
gokje wagen? Harry Potter? Plop? Of toch gewoon opnieuw Tarzan? 
 
In de paasvakantie zijn de leiding en de vzw samengekomen om de lokalen nog eens grondig op te ruimen 
en te kuisen. Het resultaat hebben jullie al kunnen bewonderen.  
 
Natuurlijk het het het evenement (buiten bivak dan) PLOX het was weer een knaller van formaat. Dit jaar 
was het de 10e editie en we hebben de verjaardagseditie goed ingezet. Hopelijk heeft iedereen ervan 
genoten, de leiding zeker en vast! 
 
Voordat Plox begon, werd de zaal opgewarmd op de ledenfuif. Het thema was circus en iedereen heeft zijn 
beste kunstjes getoond. Om af te sluiten waren er nog lekkere frietjes en een hele coole pinata.  
 
En natuurlijk waren er ook de zondagen die we niet mogen vergeten. Nu het zonnetje weer daar is, zijn we 
niet meer weg te krijgen van de wei. Waterballonnen vliegen voorbij, pulls worden thuis gelaten en 
iedereen loopt over van energie. Chiro en lente, als dat geen zalige combinatie is! 
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Wat gaan we nog doen? 

 
Eerste op het programma staat Chirolink, van 27 tot 29 april. Nog nooit van gehoord? Dat is heel normaal, 
want het is dan ook een weekend voor alle leiding van Limburg en Leuven samen. Met de trekrugzak 
overleven we twee dagen in de bossen van een nog een onbekende locatie. Survival, teambuilding en 
trektocht allemaal in één. 19 personen van de leiding gaan mee, maar gelukkig hebben de aspi’s al laten 
weten dat zij het die zondag wel willen overnemen.  
 
Aspidag dus! Boodschap aan de leden: Wees zeker allemaal aanwezig en laat die aspi’s maar eens flink hun 
best doen! 

 
Begin ook al maar te trainen, 13 mei brengen we Chirorally terug! Koersbroekskes aan en bandjes 
oppompen want op de verschillende parcours vallen er prijzen te winnen. Iedereen vanaf tito is van harte 
welkom om een kansje te wagen tegen onze eigen beste coureurs (dus ook ouders en andere 
sympathisanten mogen afkomen!!). Om 10u wordt het startschot gegeven. Meer info volgt snel!  
 
Met dit prachtige weer hebben we allemaal nog maar in één ding trek: barbecue, uiteraard. En opnieuw 
staan de aspi’s klaar om in onze noden te voorzien, want 19 mei organiseren zij Chipolaspi. Vleesjes boven 
het vuur, koude pintjes en fijne live deuntjes, wat kan een mens nog meer wensen. Nog niet ingeschreven? 
Bekijk dan zeker het evenement op facebook nog eens! 
 
Over inschrijven gesproken, die dag zullen ook de bivakinschrijvingen doorgaan. Dus geen reden meer om 
niet naar Chipolaspi te komen. Vanaf 18u zitten we klaar met onze papieren die jullie mogen invullen voor 
een garantie op 11 fantastische dagen. (Van 21 tot 31 juli, maar dat hebben jullie vanzelfsprekend al 
superlang geleden op de kalender op de frigo aangeduid.) 
 
Met spijt in ons har moeten we ook aankondigend dat zondag 20 mei de laatste zondag zal zijn. De 
examens zijn in aantocht en er moet achter de boeken gekropen worden. Een dikke maand zwoegen zal 
nadien beloond worden, door nog een allerallerlaatste zondag op 1 juli. En nadien een onvergetelijk bivak 
natuurlijk! 
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Spelletjespagina 
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Help ons aan gratis melk op kamp. Dit doe je door de flapjes te verzamelen 
en af te geven op de chiro!
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Bivakinschrijvingen 
De leiding  heeft het de  laatste tijd nogal druk. Geen zorgen, het is een toffe druk.  We zijn namelijk al hard 
aan het werken voor kamp. Want 11 dagen plezier, daar kruipt tijd in om voor te bereiden.  We zijn 
allemaal heel enthousiast voor kamp, en hopelijk jullie ook.  
Natuurlijk moeten we ook weten met hoeveel we naar Merksplas gaan. Want ja  de mooie groene 
gemeenten Merksplas in de Noorderkempen is waar het te doen zal zijn van 21 tot 31 juli. Voor 11 dagen 
plezier vragen we €110,00. Heeft u nog vragen over bivak? Dan kan u voor of na de chiro altijd terecht bij 
de leiding. Bellen of mailen is ook altijd een optie, alle contactinformatie staat op chiroloon.be. 

 

 
OPROEP 
De leden en de leiding gaan natuurlijk niet alleen op kamp. We hebben een 
fantastisch kookteam dat met ons meegaat om ons te voorzien van het 
lekkerste eten. De twee jongste groepen slapen binnen, de 4 andere slapen 
buiten, en waar slapen onze kokkies? Wel onze geliefde kokkies willen in 
een caravan slapen. Maaaaaaaaaaaar daar komt de oproep dan: Heeft u, of 
kent u iemand die nog een caravan heeft die verkocht/uitgeleend kan 
worden? Laat ons dan iets weten, dan kunnen wij jullie juist doorverwijzen. 

 

Chiropulls 

Ondertussen zal het wel duidelijk zijn dat we bijna op kamp vertrekken. Als er één ding is dat absoluut mee 
moet op bivak is het wel de chiropull. We hebben er weer een hele hoop in stock, zodat iedereen wel er 
wel eentje zal vinden die hem/haar past. Deze kunnen voor en na de Chiro aangekocht worden. Voor een 
nieuwe pull betaal je €16 en voor een tweedehands pull betaal je €10. Voor vragen en aankopen kan je 
terecht bij Eliza en Robin, zij zullen je met plezier verder helpen. 
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Sloebergraef 

Liefste sloebertjes! 

Oh, wat een spannend weekend hebben wij achter de rug! Met zijn allen kwamen we gezellig aan in 
Agrabah. Iedereen was zo mooi verkleed! Robbe had bijna de prinses van Aladdin afgesnoept, zo goed zag 
hij er uit! Maar dat zou oké geweest zijn, want Aladdin had nog nooit zo’n mooie prinses gezien als onze 
Giese! Aangekomen in het kasteel ontmoetten we Yasmine. Zij vertelde over haar grote liefde voor Aladdin 
en over hun trouwfeest, de dag nadien. Ze had zelfs een film gemaakt over hun liefdesverhaal! Met een tas 
Oosterse soep in de ene hand en de andere hand grabbelend in een grote bak popcorn, hebben we de film 
samen gekeken. Oeps, wat was het al laat! Slapenstijd! Even was er wat verwarring gaande met de 
veldbedjes, maar uiteindelijk vond iedereen een warm plekje om te slapen! Na een nachtkusje van Toon, 
Koenraad en Margot ging het licht uit. Maar wat hoorden wij! Allemaal kindjes die aan het babbelen en het 
fluisteren waren! Foei foei! Wij hoorden toch vooral jongensstemmen, hoor!  
De volgende ochtend waren jullie al vroeg wakker! Na een stevig ontbijt vlogen we erin: er moesten nog 
veel voorbereidingen voor het feest getroffen worden! Maar waar was Yasmine dan toch? We hebben haar 
samen gezocht, maar niet gevonden … Tot opeens Margot een brief vond: Yasmine was ontvoerd! Oh, 
grote paniek! Toon en Koenraad gingen Yasmine zoeken met de auto terwijl Margot de sloebers een 
spoedcursus boeven-verslaan gaf. Koenraad en Toon kwamen jammer genoeg met een droevig gezicht 
weer naar huis: ze hadden Yasmine niet gevonden. Wel een tweede brief, met een locatie. Allen daarheen! 
Vlaggenspel in drie teams. Marie speelde zo goed mee! Lander en Luca, in het echte leven grote vrienden, 
maar in dit spel grote concurrenten, trachten elkaars vlag voortdurend te bemachtigen. Goed gelukt spel! 
Iedereen honger, tijd voor het middageten! 
Na het middageten werd het duidelijk dat we Yasmine enkel konden redden indien we beschikten over een 
eigen vliegend tapijt. Hartstikke duur die dingen! Daarom een groot koop-en-verkoopspel gespeeld. Ook 
onze lieve kokkies Hannah en Amber deden mee. Zo hebben we heel veel geld verdiend en konden we een 
vliegend tapijt kopen! 
Vieruurtje mmmh! 
Eindelijk kwam Aladdin aan! Die arme jongen doodongerust natuurlijk. Enkele boze geesten zeiden dat het 
niet Aladdin maar Toon was die ten tonele verscheen. Allemaal héle stoute kindjes die dat zeiden! Dat 
heeft Aladdin diep gekwetst, zo vergeleken worden met die lelijke Toon! We zagen hoe Aladdin zich 
klaarmaakte voor zijn grote avontuur en moedigden hem aan met liedjes. We gaan op boevenjacht. WE 
GAAN OP BOEVENJACHT! Wat heeft Emiel goed meegezongen! Aladdin heeft me nadien verteld dat alle 
sloebers héél fijn zijn, maar Emiel toch wel de fijnste! Uiteindelijk werd de boef ontmaskerd: het was 
Hanfaer, onze lieve kokkies gemene tweelingzus! Yasmien was gered, het feest kon doorgaan! Maar eerst 
wat eten en onze feestkleren aantrekken! 
En wat voor een feest was het! De meisjes draaiden in het rond en de jongens stonden stoer te jumpen!  
Hierna was het tijd om te gaan slapen! Wie wil er een nachtkusje? IKKEEEE 
Terwijl de leiding en de kokkies de volgende ochtend hard aan het poetsen waren, konden jullie lekker de 
film afkijken. Gelukzakken! En daar kwamen de ouders al! Was het fijn? MEGASUPERFIJN 
 
 
Tot de volgende zondag lieve sloebertjes 
Kusjes knuffels lekjes aaitjes van jullie leiding 
Toon, Koenraad en Margot xxx 
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Speelclubgraef 

Dag allerliefste speelclubbertjes 
Het is alweer bijna mei, en dat betekent dat bijna grote vakantie is. EEEEEEEEEEEENNN dat jullie al 7 
maanden met ons opgescheept zitten. Geen schrik, daar komen nog een paar maanden bij. 
Maar wij willen graag testen hoeveel jullie je nog herinneren van de opgelopen zondagen. Neem een pen, 
en probeer de volgende vragen op te lossen. 
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Verzin zelf nog een paar vragen die de leiding moet invullen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vul dit in, en bezorg het terug aan de leiding. Wie weet wordt jou spelletje binnenkort gespeeld. 
 
 
VEEL LIEFDE 
ARNE, EMMA, CASPER & AN 
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Rakwigraef 

Beste maffia Rawki’s  
 
Jullie hebben een zwaar maar geweldig maffia-weekend achter de rug. Tijdens het weekend werd bepaald 
wie wie nu de echte godfather is van de familie. Wij weten het ondertussen, jullie moet het nog 
achterhalen. Dit kunnen jullie doen door het volgende moordraadsel op te lossen.  
In het volgende rooster staan een heel deel namen, voorwerpen en plaatsen. Enkel 4 woorden van de 
gegeven lijst staan niet in het rooster. Een plaats, een moordwapen, de persoon die vermoord is (een 
leiding) en de enige echte godfather.  
Wie o wie is het? Zoek het uit!  
 
Veel succes!  
 

 
Mes  Braadworst  Spanje Marit Arthur 
Touw Stoel Badkamer  Lisa Seppe 
Kandelaar Kelder  Cis Camille Lyndsey 
CD Chirolokalen  Ian Fee Chelsey 
Fishstick  Kerk  Senne Sophie Laure 
Bijl  Doorkijkkerkje Willem Miek Mees 
Wandelstok  Speeltuin  Lennert Stijn Lore 
Boomstam  Ballenbad  Marthe Axl Thorben 
Gomaar Victor Steyn Eliza  

Wicktoria Goele Kobe   
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Titograef 

DREIGENDE OORLOG? 
De spanningen tussen de grote machten in de stad lopen hoog op en daardoor komt de mooiste wei ter 
wereld in gevaar. Daarom zijn wij tot het besluit gekomen om de dienstplicht weer in te voeren en jullie te 
mobiliseren. Op die manier willen we een elite leger opleiden zodat wij onze prachtige wei van Chiro Loon 
kunnen verdedigen als het erop aan zou komen.  
Op 4 mei worden jullie verwacht je aan te melden bij de militaire kazerne van Chiro Loon om 19u15 stipt. 
Wie te laat is zal voor de militaire rechtbank verschijnen en kan een sanctie verwachten. Op zondag 6 mei 
rond 12u00 zijn we terug. De lijst met benodigdheden vind je hier beneden. 

 

Wat kan je verwachten? 

In het leger moet je natuurlijk veel kunnen en daarom gaan we jullie trainen op verschillende 
vaardigheden. Een soldaat moet beschikken over enorm veel doorzettingsvermogen. De persoon met het 
meeste karakter zal op het einde van het weekend de leiding over de nieuwe elite groep krijgen.  
 

Wie komt in aanmerking? 

Als soldaat moet je over verschillende goede aspecten beschikken, maar als elitesoldaat van het leger van 
Chiro Loon moet je echt de top van de top zijn, alleen de beste neusjes van de zalm worden aanvaard. 
Enkel en alleen de tito’s dus. 
 

Waarop word je getraind? 

We gaan jullie natuurlijk nog wat moeten trainen en daarom hebben wij een uniek trainingsprogramma in 
elkaar gestoken. Wij hebben een activiteiten combinatie gemaakt, die jullie zal helpen met het verbeteren 
van je precisie, je doorzettingsvermogen, je tactisch inzicht en natuurlijk je party mood. Geen enkel 
trainingskamp is compleet zonder een fuifke, toch? 
 

Wat heb je nodig? 

- Een veldbed (tenzij je liever op de grond slaapt) 
- Een slaapzak (kou lijden is ook maar niks) 
- Tandenborstel en tandpasta (uit je bek stinken wordt niet aanvaard) 
- Kleren die vuil mogen worden 
- 25€ (sorry maar wij zijn niet rijk) 
- Kussen (ligt altijd wat makkelijker) - 
Zaklamp - 
Identiteitskaart (geen illegale toestanden, iedereen moet 
identificeerbaar zijn)  

Extra: 

Kom vrijdag in zo goed mogelijke special force outfit aan!  
Hopelijk tot op het trainingsweekend xoxox 
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Ketigraef 

Allerliefste ketitjes, we hebben al heel wat mooie zondagen achter de rug. Wij vinden het prachtig, zij 
vinden het prachtig, hopelijk vind jullie het ook prachtig. Daarnaast zijn we ook pas op weekend geweest, 
man wat was dat voor een feest zeg? Wij hebben ons geamuseerd, zij hebben zich geamuseerd, hopelijk 
hebben jullie je ook geamuseerd. We zitten nu aan de laatste chirozondagen voor het super bivak. Wij 
kijken daar naar uit, zij kijken daar naar uit, hopelijk kijken jullie er ook naar uit. 
 
MAAAAR!!!! Om deze laatste chirozondagen nog echt super heerlijk speshiaal te maken, hebben we een 
opdrachtje voor jullie. Het is van groot belang dat jullie de opdracht uitvoeren, anders…. :’( 
De opdracht valt best wel mee. Wij konden de opdracht uitvoeren, zij konden de opdracht uitvoeren, 
hopelijk kunnen jullie de opdracht uitvoeren. 
 
De opdracht houd namelijk in::::::::: 
Hieronder zien jullie 2 fotootjes. Dit zijn op zich super mooie voorwerpen/dingen, maar ze hebben iets 
gemeen!!!  
 
Je kan ze namelijk beiden in papier vouwen --origami 
Jullie moeten dus uitzoeken hoe je deze voorwerpen kan vouwen en dat dan ook uitvoeren. Neem je 
resultaat mee naar eerst volgende chirozondag. 
 
Gegroet  
RaCéTi 
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Aspigraef 
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Zo beste aspivrienden. Nu wij jullie een beetje flowchartideeen gegeven hebben, kunnen we terzake komen. 
OPDRACHT: maak de grappigste flowchart en stuur hem naar ons door. De winnaar kan een dik punt verdienen die 
zeker en vast van pas kan komen op kamp!  
 
 
Met veel liefs!  
Bwam, Alies en Toine! 
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Spelletjespagina II 

Horizontaal 

3. Is volgens Alice niet efficiënt genoeg op de LK's 

4. Heeft vorig jaar ondanks grote pijn toch meegedaan aan Brazaliaanse Cross, neem daar een 
voorbeeld aan! 

7. Leiding die perfect Frans kan 

11. Heeft een eigen lied 

13. Leiding die op een heel bijzondere manier 'twerkt' 

14. Aspi die verjaart op kamp 

15. De sloebers vinden haar de leukste leiding! ♥ 

16. Veggie 

19. Studeert toegepaste economische wetenschappen 

20. Is samen met een aspi bah! 

22. Leiding, gesteld op zijn baardje 

 

Verticaal 

1. Kazou-aholic 

2. Was jarig op plox 

5. Leiding met twee broers op de chiro 

6. Snelste sloeber 

8. Hoofdleiding 

9. rakwileiding 

10. Ook wasbeerman genoemd 

12. Weet alles over appelen en kan heel goed zingen al heeft hij dit nog nooit op de chiro bewezen! 

17. Vrouwelijke leiding van de aspi's 

18. Heeft een boom gefixt voor op plox 

21. B Heeft zijn naam gestolen van Cardi B 
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Hoe hou ik mijn kind  5 zondagen bezig 
Een paar Chirograefen terug hebben we dit segment al even ingevoegd. En met spijt in het hart moeten we 
zeggen dat we het weer moeten doen. De leiding moet leren en dat betekent dat we er even niet zullen 
zijn. MAAR niet getreurd we geven met plezier alternatieven. 
Allereerst wil ik opnieuw een warme oproep doen om  tekeningen te maken en deze in de brievenbus te 
komen steken.  

Zondag 27 mei 
Vertelparadijs in Bilzen 

Twee maal per maand komen op zondagvoormiddag de mooiste, griezeligste en grappigste verhalen tot 
leven in de bibliotheek tijdens het Vertelparadijs. Alles draait rond steeds de mooiste verhalen en elke 
keer koppelen we er samen een leuk extraatje aan. 

Zondag 3 juni Pilates in Hasselt 

Pilates is een oefenmethode van gecontroleerde bewegingen die het lichaam verstevigen. Je leert de 
oefeningen met precisie uitvoeren. Daarbij werk je intens op de ademhaling, spierkracht, lichaamshouding 
en concentratie. Na de oefenreeks kan je heerlijk genieten van de inspanning en voel je je energieker. 

Zondag 10 juni Ontbijten in Dilsen-Stokkem 

Samen met het gezin genieten van een heerlijk gezond ontbijt, een gelegenheid om op vaderdag "vader" 
in de belangstelling te zetten. 

Zondag 10 juni Zomerfietstocht in Ham 

Onze jaarlijkse zomerfietstocht, met een drankje onderweg en een maaltijd achteraf, meer moet dat niet 
zijn.... 

Zondag 17 juni Zomerwandeling doorheen de Stiemerbeekvallei 

Beleef de zomerpracht van de Stiemerbeekvallei met een natuurgids. Deelname is gratis, maar doe goede 
wandelschoenen aan. Honden (aan de leiband) zijn ook welkom. 

Zondag 24 juni Workshop grafitti in Hasselt 

Nooit te oud om te ervaren! Niet alleen tieners en jongeren willen eens graag ervaren hoe het is om een 
spuitbus vast te nemen en te werken. Vandaar deze workshop. Hier leer je de basisitechnieken van 
kleuroverganen, gebruik van stencils, lijnen zetten en 'special effects'. Na het oefenen is het aan jou om je 
eigen ontwerpen te maken en uit te proberen. Je kan je eigen stencils maken door te projecteren. je eigen 
tekening opzetten op groot papier. 

Meer info en activiteiten op uitinvlaanderen.be 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

6 mei Chiro 14u00 - 17u30  

13 mei Chirorally 10u00 Met de fiets! 
Voor tito, keti en 
aspi 

13 mei Chiro 14u00 - 17u30 Voor sloeber, 
speelclub en 
rakwi 

19 mei Bivak 
inschrijvingen 

18u00 - 19u30 Lokalen 

19 mei Chipolaspi 
 

vanaf 18u00 Lokalen 

20 mei Chiro 14u00 - 17u30  

27 mei Geen Chiro / / 

3 juni Geen Chiro / / 

10 juni Geen Chiro / / 

17 juni Geen Chiro / / 

24 juni Geen Chiro / / 

1 juli Chiro 14u00 – 17u30  

Telex-Telex-Telex-Telex-Telex- Telex-Telex- Telex-Telex- Telex-Telex- Telex-Telex 
***Een bewogen jaar zit er weer bijna op**bijna kamp dus ook!!!!***Hoe goed 
was Plox trouwens????**Beste editie in jaren!!!***Vergeet bivakinschrijvingen op 
Chipolaspi niet!**19 mei save the date**Niet ingeschreven is niet mee**Bivak 
missen is echt not done eh mensen**MENSEN MENSEN**Inschrijven is de 
boodschap**Telex out**Yuuu** 
 

 
 
 

 
 


