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Voorwoord 

De schakel is het jaarlijkse Chiro-tijdschrift van de Chirojongens van Stal. Hierin vertellen we jullie wat 

meer over de activiteiten en werking van onze Chiro en kunnen jullie ook enkele wetenschappelijk 

onderbouwde artikels en opiniestukken terugvinden.  
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Op een zonnige zondag, waren de Speelclub en Rakkers met weinig leden. Dit deed de 

leiding aan het denken om iets anders te doen dan de voorziene plannen. We besloten om 

met de auto naar de speeltuin in Koersel Kapelleke te gaan. De Rakkers moesten om te 

beginnen een parcours afleggen in de speeltuin zonder te vallen. Dit duurde nog wel langer 

als verwacht. Daarna besloten we om de speeltuin te laten voor later op de dag en naar de 

watersnip te gaan. Daar hebben we wat spelletjes met onze bal gespeeld. Toen keerden we 

terug naar de speeltuin en wou Cisse en Dries heel graag op het grote luchtkussen springen. 

Wij als de leiders konden het ook niet laten om ons kinderlijk kantje boven te halen en mee 

te gaan springen. Toen was het al 16:00 en gingen we terug naar de Chiro. 
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Kerstfeestje door de toppers 

Op het kerstfeestje zijn we met onze leiders gaan 

schaatsen op de Be-mine. Dit was heel leuk, maar 

door de hoge temperaturen leek de schaatsbaan op 

sommige plaatsen meer op een zwembad. Bente 

wist als gevolg daarvan dus vaak ook niet wat doen 

en verwarde de schaatsbaan wel eens met een 

zwembad en dook regelmatig het water in. Het zou 

ook kunnen dat hij gewoon niet zo goed kon 

schaatsen, we hebben hem dan ook maar een 

pinguïn ter ondersteuning gegeven. Ik, Viktor 

daarentegen was de pro van de schaatsbaan, maar 

had toch ook graag een pinguïn gehad. Na het 

schaatsen zijn we teruggegaan naar de Chiro en 

hebben we leuke cadeautje uitgedeeld, lekkere 

hapjes gegeten en drankjes gedronken.  
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Het begin van de ouderavond is altijd het moeilijkste want we hebben nog geen onderwerp 

en tekst. Maar op een fijne Chiro zondag kwamen we op het idee om ‘hoe zal ik het zeggen’ 

te doen bij de ouderavond. Toen hebben we de tekst geschreven en verdeeld maar 

natuurlijk hebben onze 2 toffe leiders geholpen om dit te doen. We hebben ook 

verschillende keren door de week geoefend zodat we onze tekst allemaal van buiten 

kenden.  

Vrijdag tijdens de ouderavond was ons toneelstukje goed verlopen, we waren zelf allemaal 

tevreden. We hebben ook goede commentaren gehoord van de ouders dus was het goed 

voor ons. Alleen bij het jaarthema lied hadden we wel een groot probleem want we waren 

de papiertjes van het jaarthema lied vergeten (gênant), dus dit was een klein beetje 

misgelopen. 

Zaterdag bij de ouderavond konden Kai en Mathias niet komen dus moesten onze leiders 

voor hun rollen inspringen. Maar zij hebben dat ook goed gedaan. We hadden ook papiertjes 

met het jaarthema lied dus was het heel goed verlopen, gelukkig. 😉  
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Shake that asspi door de aspiranten  
 

Na maandenlang voorbereiden was het op 23 maart eindelijk zover, wij, de 

aspiranten organiseerden een onvergetelijke editie van SHAKE THAT ASSPI. 

Natuurlijk was de sfeer tijdens de organisatie geweldig. Desondanks we weinig 

sponsors hadden gevonden bleef de sfeer op peil. Na veel reclame te hebben 

gemaakt in de wijde omtrek van Stal waren wij volledig klaar voor de fuif. Toen was 

het ineens 23 maart, de grote dag, we waren al van 's ochtends vroeg in de weer om 

alles in en rond de distel in orde te krijgen. We poetsten en versierden heel de distel. 

De fuif kon nu echt beginnen en de zenuwen liepen hoog op. Toen de deuren 

opengingen en de eerste platen van de avond werden gedraaid sijpelde het volk 

rustig binnen. Tegen middernacht was het aantal fuifgangers al gestegen tot 100 de 

sfeer was dan ook geweldig. Wij amuseerden ons te pletter tijdens onze shiften en 

genoten van de sfeer. De uren vorderden en de bier vaten volgden elkaar 

gemakkelijk op. Ook van de heerlijke cocktails werd goed gedronken. De fuif was niet 

al te druk maar er hing wel een fantastische sfeer. Toen het 4 uur was en de laatste 

fuifgangers met kleine oogjes naar huis vertrokken waren wij langs de ene kant zeer 

moe want wij hadden heel de dag en nacht gewerkt en langs de andere kant heel 

voldaan want het was toch wel echt een super feestje. Nu kon de grote kuis 

beginnen. Tegen half 6 in de ochtend waren we terug op de Chiro met ondertussen 

ook al wat pintjes op en sliepen we tot de middag. De volgende dag werd de Distel 

helemaal opgeruimd en grondig gepoetst. Nu kijken we nog altijd terug op een druk, 

geslaagd maar vooral plezant weekend.  
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We moesten allemaal vroeg op om naar de Chiro te gaan. Na de opening zijn we naar de 

Kerk gegaan waar we liedjes hebben gezongen. Daarna gingen we terug naar de Chiro en 

mochten we paaseitjes zoeken die verstopt waren in de speeltuin. Daarna mochten we die 

eitjes lekker opsmullen. Er waren hard gekookte eieren en ook chocolade eieren.  De leiding 

had onze boterhammen ook al voorgesmeerd, dus dat was lekker gemakkelijk. Daarna 

deden we samenspel met de meisjes, we deden eerst alsof we dat niet zo leuk vonden, maar 

eigenlijk vonden we dit heel leuk. We hebben ook eens een stemming gedaan over wat we 

het leukste vonden van de dag, en daar uit bleek dat 5 speelclubbers het eitjes rapen het 

leukst vonden, en 9 speelclubbers het samenspel met de meisjes.  

Om af te sluiten hebben we nog een bekende speelclub quote die na ieder samenspel 

terugkomt: “Meisjes zijn vies.” 
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Het massaspel is vrij goed verlopen. Wij hebben het grote Fortnite spel gespeeld met heel de 

chiro samen. In het Fortnite spel moet je verschillende opdrachten en vragen oplossen over 

Fortnite en hiermee kun je V-bucks verdienen. De opdrachten die ze moesten uitvoeren 

waren verspreid over stal doormiddel van posten die ze moesten bereiken. De leden vonden 

dit spel heel plezant en grappig. Iedereen wou zeker winnen in dit groot Fortnite spel, dus de 

leden hebben de opdrachten zo goed als het maar kon goed uitgevoerd. Na het grote 

Fortnite spel hebben we ook het vakken spel gespeeld. De leden moesten proberen zoveel 

mogelijk leden en leiders in hun vak proberen te zien krijgen en wie het meeste aantal 

mensen in zijn vak krijgt wint dit spel! De leden konden met de V-bucks die ze verdiend 

hebben leiders kopen om hun team te versterken zodat ze makkelijker winnen. De leden 

hebben een plezante dag beleefd op een zonnige chirodag 
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Mijn naam is Douwe Vogels, en ik ben dit jaar overgelopen van Chiro Heusden naar Chiro 

Stal. Overlopen van Chiro het lijkt op het eerste zicht niks groots, maar het is toch een hele 

aanpassing. Daarom is hier een stappenplan om naar Chiro Stal te komen. 

Stap 1:  Ga langs bij Chiro Stal.  

Stap 2:  Praat met de leiders van Chiro Stal. 

Stap 3: Je ziet in dat het super leuke leiders zijn dus je sluit je aan bij Chiro Stal.  

Stap 4: Is er eigenlijk niet omdat je al overtuigt was van de leuke leiders.  

Eigenlijk is het niet zo moeilijk realiseer ik mij nu. Je krijgt hoogstens een paar vieze blikken 

van je ex-Chiro of een goeie fluim in je gezicht (kan er over mee spreken.) Sinds dat moment 

weet je dat je de juiste keuze hebt gemaakt om naar Chiro Stal te komen. Ik als nieuwe leider 

kende niet zo veel mensen van Chiro Stal ,maar ik ben hier met open armen ontvangen. Na 

dat ik overgang met glans had doorstaan was ik nu een van deze toffe bende.  

Heb je spijt dat je naar chiro Stal bent gekomen?       Neen absoluut niet dit was de enige 

juiste keuze.  

Ga je ooit nog van chiro veranderen?                            Nee ze zouden mij veel te hard missen ;)  

Verdere plannen voor dit jaar?      Er nog een tof jaar van maken met de speelclub. En ja 

natuurlijk ook een super, fantastisch, cool bivak in elkaar steken en het in Zutendaal  

helemaal tot zijn recht laten komen.  

 

Groeten Douwe Birds 
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De doedelzak is een bijzondere en oude vorm van blaasinstrumenten dat in heel Europa 

bespeeld wordt. 

De doedelzak is een rietinstrument waarbij het riet indirect bespeeld wordt via een 

luchtkamer (de zak) en dus niet met de lippen of tong aangeraakt wordt. De luchtkamer 

maakt het mogelijk om een continue luchtstroom te creëren, waardoor de klank niet door 

ademhalen hoeft te worden onderbroken. Doedelzakken zijn eigenlijk eerder een familie van 

muziekinstrumenten dan een enkel instrument. Zowel enkele als dubbele rieten worden 

toegepast. 

Mijn favoriete doedelzak band is THE SIDH maar bekendere nummers met doedelzak zijn: 

AC/DC - It's A Long Way To The Top, 

Paul McCartney - Mull Of Kintyre,  

Dropkick Murphys - The Spicy McHaggis, 

Kate Bush - Night of the Swallow, 

Animals - Sky Pilot, 

Sting - Lo, How a Rose E'er Blooming, 

Eminem - Bagpipes from Baghdad, 

The Roots - Do You Want More, 

Levellers - Julie, 

 Phil Collins - We Wait and We Wonder,  

 Marco Borsato - De Bestemming, 

Samson & Gert - Mac Samson en Mac Gert, 

… 

 

Zelf ben ik ook helemaal weg van de doedelzak. 

Ik heb vorig jaar de kans gekregen om een 

trektocht te maken door de Schotste 

hooglanden en heb hier dan ook een initiatie 

doedelzak spelen gekregen, en ik kan jullie 

verzekeren, het is nóg moeilijker dan het eruit 

ziet. Ik heb drie dagen in een Schotse burcht 

verbleven om het doedelzak spelen onder de 

knie te krijgen, en uiteindelijk is het me min of 

meer geluk, ik moet nog veel oefenen, maar de basic liedjes kan ik wel al spelen. Ik zou later 

graag bij een doedelzakorkest gaan om mee te wandelen in ceremonies. Indien er nog 

mensen zijn die interesse hebben in het spelen van de doedelzak mogen jullie mij altijd 

aanspreken op de Chiro!  

Rob Vanbilsen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blaasinstrument
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rietblazer
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onderbroeken malen door mijn hoofd 

ik zou ze kunnen eten, als dat wordt beloond. 

onderbroek hier 

onderbroek daar 

onderbroeken overal. 

ooit zal ik een machine maken. 

die onderbroeken spuit. 

geruit of geblokt, het maakt ons niet uit. 

we dragen het liefst er 5 over elkaar 

maarja, dat weten we, het is een beetje raar. 

onderbroek hier 

onderbroek daar 

ons gedicht is bijna klaar. 

nu komt het einde 

van ons onderbroeken gedicht. 

we zwaaien nu met onze handjes 

en uit gaat het licht. 

Seppe R.  

 

Wist je dat? Deze coole chiroboxershort is te verkrijgen in Chirowinkel de Banier voor maar 

15 euro!  

In de banier vind je ook tal van andere coole Chiro-gadgets! Met je Chiro-lidschap krijg je er 

zelfs korting op al het creatief materiaal. Ga dus zeker eens een kijkje nemen of ga eens 

langs op hun website. (https://www.debanier.be/) 
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De rakkers waren op pad naar een onbewoond eiland. Het eiland had een zeldzame 

eenhoorn en de rakkers wouden hem echt eens zien. Ze gingen op pad, het duurde al meer 

dan 5 dagen, het bivak zat er dus al voor de helft op, en ze vonden hem nog steeds niet. De 

mannen kwamen een grote toren tegen en er was gezegd geweest dat ze op de toren 

konden waar ze een overzicht hadden over het eiland. ze waren er bijna. In de verte was een 

witte hoorn te zien, hij blonk en de jongens gingen van dichtbij kijken. Waaauw riepen ze 

tegelijk, wat een mooi ding, jaja dat is die van de eenhoorn. Die is afgebroken. Ze wandelen 

wat verder en zagen de eenhoorn op de grond liggen. Sssst zei leider Laurens tegen de 

mannen, de eenhoorn slaapt. ze hadden de hoorn meegebracht en wouden de eenhoorn 

helpen. Liam zei bomen, dat is het de binnenkant van de boom bevat lijm en de mannen 

hadden de lijm van de boom gebruikt om de hoorn terug aan de eenhoorn te lijmen. De 

eenhoorn stond recht en was zoooooooo blij, hij was de gelukkigste eenhoorn van heel het 

eiland. Hij was ook wel de enige eenhoorn op het eiland. 

Einde 
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Voor ik begin met de ‘key elements’ voor het versieren van een chiromeisje, is het een 

vereiste om de nodige looks en een Chiro uniform te hebben en wat sociale skills zijn een 

pluspunt. 

Het ding is, Chiro meisjes zijn eigenlijk best wel gemakkelijk. Ik als ervaren ‘schaarbeer’ kan 

er over meespreken. Mijn veroveringen reiken tot in het verste Vlaanderen, maar ook hier in 

Stal. Chiromeisjes zijn niet zo snel op hun tenen getrapt, en kunnen wel tegen een vettige 

grap. Vettige grappen staan gegarandeerd in het Chirojongens woordenboek. Zelfs nu dat ik 

mezelf even wat rust heb gegeven van het harde jagen achter prooien, gun ik mezelf de rust 

met een Chiro Stal madam! Maar het jagen verleer ik niet. Maar genoeg gezegd over mezelf. 

Hier zijn een paar tips and tricks: 

- Als je nog lid bent, zorg ervoor dat je uitblinkt in je activiteiten.  

- Als je leider bent, zorg er voor dat je goed met kinderen kan omgaan. Alle meisjes 

vinden het aantrekkelijk als je met kinderen kan omgaan. En zelfs als je het niet kan 

doe dan alsof!! 

- Zorg voor contact na de Chiro uren om over de zondagen te praten. En praat vooral 

over hoe goed je alles kan, want meisjes vallen uiteindelijk altijd op de egoïstische 

jongens. 

Zo, dit waren mijn richtlijnen. Ik hoop dat jullie er iets mee zijn! 

Liam Wouters 

PS. Neem dit misschien niet te serieus, ik kan niet beloven dat het gaat werken.  

PSS. Wist je dat leider Liam meedoet aan het volgende seizoen van Temptation Island? 
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We leven in een wereld waar ieder van ons wel 

eens te maken kreeg met ellende en wreedheid. 

Maar gelukkig bestaat er ook nog zo iets als 

puppy’s. Iedereen kent ze wel, die oh zo schattige 

mini viervoetertjes die alles kapot maken, 

doorheen heel het huis hun behoefte doen, in je 

vingers of tenen bijten met die kleine vlijmscherpe 

tandjes maar toch overal mee weg komen … want 

ja ze zijn zo schattig. Maar wist je dat puppy’s net 

zoals mensen geboren worden zonder tanden en 

ook melktandjes hebben en ze wisselen voor grote 

puppytanden. Wel zijn ze doof en blind voor een 

bepaalde tijd na de geboorte. Op dat moment zijn 

ze nog ongevaarlijk. Eens ze wat ouder worden zijn 

het echte deugnieten, zo weten ze perfect 

wanneer ze die zo befaamde puppy ogen moeten 

opzetten om je rond hun pootjes te winden, of weten ze maar al te goed wat ze fout gedaan 

hebben als je thuis komt en je pantoffels half zijn opgegeten of je kussens er helemaal 

verscheurd bij liggen. En stel dat je dan zo een tweeling hebt.., ja hoor dat kan, het is perfect 

mogelijk dat je denkt “ wauw die lijkt precies op die van mij ”. Puppy’s kunnen identieke 

tweeling’ s broertjes en zusjes hebben. Maar voor de rest zijn ze toch zo lief.  

Uit Japanse studies blijkt dat als je naar een foto van een puppy kijkt je productiever gaat 

werken en zelfs gelukkiger wordt. Dus bij deze puppy love to you all WOEF !!!  

Zelf hou ik ook heel veel van puppy’s, het liefst zou ik later een puppycrèche beginnen, dat is 

zoiets als een kindercrèche, maar dan voor puppy’s. Daarom ben ik ook van plan om volgend 

jaar in Mechelen de opleiding hondenverzorger te gaan studeren. Ik kijk er al naar uit om 

elke dag met deze schattige viervoetertjes te kunnen werken. Heb je in de tussentijd iemand 

nodig om je puppy uit te laten? Dan mag je me zeker bellen!  

WoefWoef, Milan! 
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Er zijn tegenwoordig zeer veel richtingen wat er voor zorgt dat de juiste keuze maken niet 

makkelijk wordt. Een groot deel van de jongeren weet na het 6e middelbaar nog niet goed 

wat ze willen doen. Vaak wordt de keuze beïnvloed door de ouders wat ervoor zorgt dat ze 

eigenlijk niet doen wat ze graag zouden willen doen. Ik vind dat de keuze volledig bij de 

jongeren zelf moet liggen zonder druk van buitenaf. Hierdoor gaan ze zich ook beter in hun 

vel voelen en betere punten halen. Ikzelf vind de online testen om te kijken waar jouw 

interesses liggen wel een goede hulp om de juiste keuze te maken. Het studentenleven moet 

een tijd zijn om nooit te vergeten met vrienden, geluk, en natuurlijk mogen we de feestjes 

met de bijhorende drankjes en dansjes niet vergeten. Het is niet erg als de eerste keuze niet 

direct de juiste is, je kan nog altijd overstappen (en zo heb je ook een jaartje extra plezier 

van het studentenleven natuurlijk). Graag sluit ik dit stukje nu af met de woorden: doe wat 

je graag doet, wees gelukkig en geniet ervan met heel je hart. 
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Hete bliksem is DE standaard eerste maaltijd van de aspiranten en leiding op voorpost op 

bivak, we willen de rest van onze leden deze heerlijke maaltijd niet meer ontzeggen en 

geven nu ons geheime recept 

bloot. 

 

Ingrediënten 

Aardappelen 

Spekblokjes 

Sla 

Boter 

Melk 

Ei dooier 

Sla 

Peper 

Zout  

Nootmuskaat  

 

Bereidingswijze 

Bak de spekblokjes tot ze krokant zijn. Als de spekblokjes gebakken zijn laat ze dan uitlekken 

op keukenpapier. Maar niet te lang want het vet bevat veel smaak en we willen uiteraard 

niet dat deze verloren gaat.  

Schil de aardappelen en snij ze in dikke schijven. Als de aardappelen gesneden zijn doe ze 

dan in een grote kookpot en voeg water en zout toe. Zet het vuur op de hoogste stand. Als 

de aardappelen koken na 20 minuten eens prikken voor de gaartijd te checken. Als de 

aardappelen plat zijn, zijn ze gereed.  

Giet de aardappelen af en stamp ze tot puree. Voeg een stevige geut melk toe, een goede 

klont boter en 1 eierdooier. Voeg zout, peper en nootmuskaat naar smaak toe.  

Kies een winkel waar ze sla verkopen en ga een krop sla kopen. Was deze tot alle zand eruit 

is. Dit is van uiterst belang we willen dat de krokantheid van het spek komt, niet van het 

zand!  

Als de sla gewassen is, versnij ze dan en meng ze onder de puree. Samen met de 

spekblokjes. Pak daarna een groot bord en serveer. De perfecte portie ligt tussen 3 - 5 

scheppen. 
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- Wijsheid begint met verwondering  

- Spelen is de hoogste vorm van onderzoek  

- Vroeger was alles beter.  Gisteren was het bijvoorbeeld nog weekend. 

- Vandaag doe ik eens heel veel niks! 

- Als de moed in je schoenen zakt, ga dan eens op je hoofd staan  

- Leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt 

- Geniet vandaag, herhaal het morgen! 

- Bedenk altijd dat je uniek bent, net als iedereen! 

- recycleren veranderd dingen in andere dingen wat eigenlijk toch magie is  

- Do one thing that scares you every day.   

-vandaag is een goeie dag om een goeie dag te hebben   

- Het gaat er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt, het gaat erom dat je je 
eigen tekening maakt. 

- Door één aluminium blikje te recycleren bespaar je voldoende energie om drie uur 
tv te kijken 

- Vandaag is mijn lievelingsdag! Want het is een CHIRO-dag 

- Spelen is een bezigheid die je niet ernstig genoeg kan nemen  

- Je ontdekt meer over een persoon in een uur spel dan in een jaar conversatie  

- Onze beste gedachten komen van een ander 

- Goeie ideeën mag je na-apen 

- Ik ben niet dom, ik ben blond 

- Sommigen overdrijven nooit, ze herinneren zich de dingen alleen groot 

- Ik ben nog altijd vrijgezel, mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen 

- Italiaans spreken gaat nog moeizaam, maar ik eet en drink het al voortreffelijk 

- Dansen is het verticaal uiten van horizontale verlangens 

- In den beginne was er niks, en toen is ook dat nog ontploft 

- Wie het laatst lacht, is traag van begrip 

- Je kunt niet behoorlijk denken met een lege maag en een boel mensen kunnen het 
ook niet met een volle  

- Wie denkt dat hij denkt, zit soms maar wat te dromen 

- Waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan 
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RAM 
21 maart - 20 april 
 
Met de paaseieren vlak achter de 
kiezen, is het tijd om op zoek te 
gaan naar iets nieuws om van te 
snoepen, misschien kan je eens bij 
de Chiromeisjes gaan zoeken? 
 
Tip: Leg je uniform op tijd klaar, 
want de kans dat je anders eens 
te laat komt deze maand zit er dik 
in! 

LEEUW 
23 juli – 22 augustus 
 
The lion king krijgt een reboot! 
Het wordt voor jou dus weer een 
goede week. Let wel op voor de 
rammen die met de fiets naar de 
Chiro komen, fietsen met hoeven 
is niet zo simpel! 
 
Tip: Kom zelf ook eens wat vaker 
met de fiets naar de Chiro. 

BOOGSCHUTTER 
23 november – 21 dec. 
 
Je kijkt uit naar het bivak zoals 
een stier naar een glas warme 
melk: je hebt er keiveel zin in en je 
wil het nú. Laat het aftellen 
beginnen! 
 
 
 
Tip: Maak een aftelkalender! 
 

STIER 
21 april – 20 mei 
 
Deze maand lacht het geluk je 
toe, waag tijdens het spel de 
sprong en je gaat vol voor de 
winst! Maar pas op, als je te 
roekeloos bent, kan het tij snel 
keren. 
 
 
 
Tip: Niet twijfelen, gaan! 

MAAGD 
23 augustus – 22 sept. 
 
In de liefde ben je zeer actief, 
Maagd. Prima wanneer je nog 
single bent, maar heb je een lief, 
dan is zij er iets minder happy 
mee dat iemand anders met de 
aandacht gaat lopen. Remember, 
beter 1 dame in de hand, dan 10 
in het buitenland. 
 
Tip: chocolade werkt altijd! 

STEENBOK 
22 december – 20 jan. 
 
Je stenen verzameling begint er 
goed uit te zien! Als alles goed zit, 
kom je binnenkort de steen tegen 
die het pronkstuk van je collectie 
zal worden. Goed uit je doppen 
blijven kijken is de boodschap. 
 
 
Tip: Een ezel stoot zich geen twee 
keer aan dezelfde steen. 

TWEELINGEN 
21 mei - 20 juni 
 
Meekwelen op Niels 
Destadsbader is nu wel echt 
passé! Zoek eens wat nieuwe 
schijven om op los te gaan. 
 
 
Tip: 22 september is het Stal 
Davert, kom daar eens wat 
inspiratie opdoen?  

WEEGSCHAAL 
23 september – 22 okt.  
 
Mei Plasticvrij, Dagen zonder 
Klagen,… Voor jou mag het wel 
eens wat anders zijn. Wat dacht je 
van een maand niet snoozen?  
 
 
Tip: Als je geen wekker zet, kan je 
ook niet snoozen. 

Waterman 
21 januari – 20 febr.  
 
Tijd voor een nieuw huisdier! Een 
puppy is altijd schattig, maar pas 
op, soms kan zijn speelsheid je 
wel parten spelen. 
 
 
Tip: geef hem niet teveel 
snoepjes, denk aan de cholesterol. 

KREEFT 
21 juni – 22 juli 
 
Alles loopt op wieltjes, zorg 
ervoor dat je wieltjes niet te snel 
afslijten! Af en toe even smeren 
zorgt ervoor dat alles goed blijft 
rollen. 
 
 
Tip: Smeren kan niet enkel met 
olie.  

SCHORPIOEN 
23 oktober – 22 nov.  
 
Laat eens een frisse wind waaien 
door je kamer. Je moeder is het 
beu om te vragen om ja kamer op 
te ruimen, maak haar eens 
gelukkig. 
 
 
Tip: Onder je bed kan je veel 

spullen kwijt! 😉  

VISSEN 
21 februari – 20 maart 
 
Je plaat draait lekker en je bent 
gelukkig! Deze maand zitten er 
wel wat krassen op de plaat 
waardoor ze soms blijft hangen. 
Probeer ervoor te zorgen dat je 
deze krassen wegpoets. 
 
Tip: Laat je happy face niet 
verloren gaan! 
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