Als je’t mij vraagt:

CHIRO WRB
INFO Nummer 4

Voorwoord
Roem! Roets! Urenlang
Roem! Roets! op de rolschaats.
Roem! Roets! op de fiets.
Kriskras rijden op de speelplaats.
Urenlang, ‘k verveel me niets.
Roem! Roets! snel verkleden.
Roem! Roets! ‘k ben indiaan.
Bleekgezicht, kom naar beneden!
Urenlang val ik je aan!
Roem! Roets! in de touwen.
Roem! Roets! in het rek.
Klauteren, klimmen, alsmaar sjouwen.
Urenlang, dat is te gek!
Roem! Roets! ik wil spelen.
Roem! Roets! op het plein.
Hoe kan iemand zich vervelen
als er zoveel spelletjes zijn?
(Ben Verschuren)

Hallo Chirovrienden,
We zijn weer gestart met een nieuw werkjaar, de eerste
chiro zit er op en verschillende activiteiten liggen in het
verschiet. Ondertussen zijn de meesten onder jullie gewend
met dit infokrantje. Het is dan ook opnieuw een editie
boordevol informatie, weetjes en verhalen.
Eerst en vooral willen we jullie allemaal bedanken, dat je
ook dit jaar terug trouw bent aan de Chiro. Maar willen we
ook de vele nieuwe gezichten, leden en ouders, hartelijk
welkom heten bij de Chiro van Westrozebeke. We hopen jullie allemaal dit jaar terug
een onvergetelijk Chiro-jaar aan te bieden, met een leuke werking en een hele hoop
activiteiten.
In dit info nummer vind u onder andere een heleboel uitleg over het Stout?Moedige!
jaarthema, dat alle Chirogroepen in gans Vlaanderen dit jaar gebruiken. We geven
jullie ook een uitleg over wat Chiro nu eigenlijk juist is en wat dat allemaal inhoudt.
Verder kunt u rustig een verslag nalezen van het jongens- of het meisjeskamp en kunnen jullie allemaal nog eens de kampsfeer opsnuiven met de groepsfoto’s. En na het
lezen van de weetjes, ben je weer volledig mee met het reilen en zeilen binnen onze
Chiro. Verder vindt u er nog alle informatie die je nodig hebt voor het aanschaffen van
een Chiro-uniform voor uw spruit. Als laatste geven we je nog de Chiro-kalender mee
en de nodige contactgegevens, waarop u ons altijd kan bereiken met een probleem,
opmerking, vraag etc. We schotelen jullie ook een eigenzinnige kijk op de Chiro en de
maatschappij voor. En voor de speelvogels onder ons -en dat zijn er hopelijk heel watis er natuurlijk ook nog een heleboel ontspanning.
We zouden zeker ook iedereen warm willen maken voor het reeds vertrouwde weekend, met onze Streekbierenavond en de Kalkoenrollade met kroketjes op 5 & 7 november. Zoals gewoonlijk gaat dit door in ons Chirolokaal en nodigen we iedereen uit
voor een gezellig en leuk samenzijn. Dit wordt een weekend om zeker niet te missen!

Veel leesplezier… en tot zondag!
Groetjes,
Julie, Charlotte, Francis, Xavier, Bartel, Jolien, Silke, Valerie, Laurens, Gianni, Olivier,
Joke, Elise, Jérome, Bert, Gertjan, Michelle, Lore, Niels, Jan, Joran & Mathieu.
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Jaarthema 2010-2011
Stout?Moedig!
Dit jaar willen we er een stoutmoedig
jaar van maken. We tonen aan de wereld
dat de Chiro meer kan en doet dan alleen
maar wat rondhangen of spelletjes spelen. De Chiro heeft ballen! En dat mag –
correctie – MOET iedereen weten.
Stout?
Kinderen en jongeren worden bedolven onder regels die vertellen wat niet mag. Je
mag niet met je schoenen in de zetel. Je moet in de rij staan. Je mag niet luid roepen.
Je mag je niet vuilmaken. Je mag niet rondhangen op het plein. Je moet flink meespelen. Soms lijkt het alsof je enkel stilletjes mag spelen op een veilig graspleintje met
een moussen bal.
In de Chiro nemen we vaak een loopje met die regels. Wat door sommigen als ‘stout’
wordt bestempeld, is in de Chiro de normaalste zaak van de wereld.
Thuis moet je de tuin niet ombouwen tot een modderglijbaan, in de klas bouw je geen
kamp met het meubilair of verf je niet met alle uitstekende delen van je lijf, maar in
de Chiro mag dat allemaal lekker wel! Is dat allemaal zo stout? Doen we daar onszelf
of anderen kwaad mee? Nee!
‘Stout zijn’ betekent voor ons vooral niet bang zijn om iets te ondernemen, je stoute
schoenen aantrekken en je stoutste verwachtingen laten overtreffen. Wie stout is, is
dus in feite ...

Hetzelfde geldt voor gewoonten en tradities. Allemaal hebben ze een bestaansreden,
maar soms moet je ze durven aanpassen. Doorbreek eens de routine en bedenk eens
een gloednieuwe traditie!
Een zondag vol zotte ideeën en geschifte experimenten. Experimenteren, dat is leren
met vallen en opstaan. In de Chiro krijgen kinderen en jongeren de kans om gewaagde
constructies te proberen, nieuwe ingevingen te testen en impulsief te zijn. Als leiding
creëren we voor onze leden een omgeving waar ideeën niet zomaar afgeketst worden.
Als ‘mietjes’ of gapende goudvissen langs de zijlijn staan kijken? Nee!
Met de Chiro durven we actie ondernemen tegen onrechtvaardige situaties. Van klein
tot groot, wij hebben de ballen aan ons lijf om hard te roepen als er dingen scheef zitten. Wij zijn een grote groep die samen sterk staan.
Dit jaar trekken we massaal onze stoute schoenen aan. We zetten ons straf en gedurfd
spelaanbod in de kijker, durven experimenteren en maken scheef wat recht is.
En wie gaan we daarvoor meenemen?! De Rob en de Rover, onze stoutmoedige
jaarthemafiguren. Zij gaan een heel jaar op avontuur in Rebelgica, een wereld waar
experimenteren en rebelleren gewoonweg mag!

Moedig!
De Chiro = stoere spelen en bakken lefgozerij.
Weet je, in de Chiro krijgen kinderen en jongeren de kans om straffe activiteiten te
beleven die thuis of op school niet zomaar kunnen. Trekken, duwen, een vuile beek,
een klerenketting, …
Hoewel er in de Chiro al wat meer mag dan thuis of op school, zijn er ook in de Chiro
regels – denk maar aan spel- en leefregels. Die zorgen ervoor dat je spel plezant en fair
blijft. Regels zijn nodig, maar ze in vraag stellen en aanpassen moet kunnen. Wordt
een spel vaak niet veel plezanter als je de spelregels verandert?
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CHIRO WRB

Klein: 6 euro
Groot: 9 euro

Vanaf 11u 30
Zondag 07 november

Chirolokaal Westrozebeke

streekbieren,
Champagnebar,
Roulette,
Martini & Cocktails

Zo is echt spelen, leren leven!

@ Chirolokaal

In de Chiro kiezen we voor het spelend opvoeden, omdat in het spelend samenzijn
volgende waarden ten volle een kans krijgen: fantasie, creativiteit, iets belangeloos
doen, zichzelf riskeren, zichzelf relativeren, genieten van het samenzijn, zelf normen
vinden en aannemen, verwondering, ploeg bevorderen...

20:30
05/11/2010

De leiding zorgt ervoor dat u kind geweldige momenten kan beleven tijdens allerhande activiteiten. En het blijft niet bij de werking alleen: de vergaderingen, vertegenwoordiging in de jeugdraad, gewestactiviteiten, het jaarlijkse bivak en zo vele meer; er
kruipt heel wat tijd in. En dit allemaal vrijwillig. Tijd vinden voor al die engagementen
is soms al een werk op zich! In leiding staan is een beetje een evenwichtsoefening,
maar de tevreden kinderen en jongeren - en hun ouders - maken het allemaal de
moeite waard!

Streekbierenavond

Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten
jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We
vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

MET
KROKETJES

De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend uit
de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een wereld waarin de
Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan.

à volonté

Elke leeftijd is anders. Daarom komen we tijdens de activiteiten naast de groepsmomenten meestal samen in leeftijdsgroepen: de afdelingen. Speelclub is er voor het 1ste
tot en met het 3de leerjaar, Rakwi’s voor 4de tot 6de leerjaar, Tito’s voor 1ste & 2de middelbaar, Keti’s voor 3de & 4de middelbaar en Aspi’s voor 5de & 6de middelbaar.

ROLLADE

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ongeveer 93 000
kinderen en jongeren komen bijna wekelijks samen in een kleine duizend Chirogroepen. Een goeie 14 700 leiders en leidsters zorgen ervoor dat zij vele boeiende en leuke
momenten kunnen beleven. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun
vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren
we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.

Casino
Royale

Wat is dat nu juist, de Chiro?

KALKOEN

V.U. Bartel Demey 0474/448 996

Chiro! Wat is dat?

Dit ‘Jungle book’ kamp was er toch eentje om niet te vergeten, wanneer onze sportieve Tiptiens vertrokken richting Langdorp, kwamen de kriebels bij de anderen toch
te voorschijn. Na de treinrit kwamen we met de andere afdelingen aan op het bosrijke
kampdomein ‘de Heidebloem’ waar de jongens hun ‘laatste middagmaal’ verorberden
en waar wij een superkamp in het vooruitzicht hadden.
Na een kampverkenning in het bos tussen al die dennenappels, konden al de leuke activiteiten beginnen. En dankzij de inzet van al onze leidsters konden deze gedurende
het hele kamp zonder al te veel problemen verlopen.
Jammer dat moeder natuur dit jaar niet aan onze zijde was, maar de vele liters regen
en donderbuien konden de sfeer natuurlijk niet verpesten.
En natuurlijk waren er ook onze fantastische koks, en door al dat lekkers waren er
zelfs kindjes die zich al hadden overeten de eerste avond, zo lekker was het wel. Vier
lekkernijen per dag, wat werden wij weer verwend! We kwamen allemaal met bolle
buikjes terug.
Ook dit jaar hadden we weer een spannend kamptoneeltje. Waarom wilde iedereen
Mowgli te pakken krijgen? Wie weet het nog? Iedere avond was het weer lachen met
Baloo, de olifanten en alle anderen.
En dan waren er ook nog enkele onvergetelijke momenten zoals ons spetterend kampvuur, waar onze kok Kristof speciaal voor terug kwam. Of onze overweldigende indianen nacht waar iedereen per groep zoveel mogelijk pluimen moest verdienen voor het
opperhoofd, het enge nachtspel, de supertoffe dagtocht en zoveel meer.
Na de treintocht richting Roeselare kwamen we aan met toch wel een groep vol blije
gezichtjes! Hopelijk wordt het volgend jaar weer zo’n onvergetelijk kamp!
Een merci en een dikke proficiat aan iedereen die ons hielp zowel de kindjes, de koks
en de leiding.
Twas welewelewel, twas wel, twas welewelewel, twas zeker wel…

8 | Chiro WRB (Info Nr. 4)

Aa
rsc
h

Nu we al enkele maanden thuis zijn, van ons supermegaformitastisch Chirokamp in
Langdorp is het tijd om nog eens terug te blikken en wat mooie herinneringen op te
halen.
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Bespreking Meisjeskamp Aarschot (Langdorp) 2010

Groetjes uit Aarschot van Emiely, Phebe, Femke, Hanne, Jana, Elke, Silke, Marie, Emily, Auke, Justine, Michelle, Maity,
Emmy, Ella, Jane, Veerle, Charlotte, Marte, Katja, Julie, Margo, Céline, Charlot, Claire, Danielle, Liesbeth, Sarafien, Louise,
Sofie, Flore, Linde, Elise, Laura, Kimberly, Jolien, Jolien, Emma, Stephanie, Annabelle, Eva, Stefanie, Lisa, Nina, Amber, Joke,
Michelle, Silke, Valerie, Lore, Charlotte, Elise, Julie, An-Sofie, Jolien, Sara, Liesbeth, Eddy, Carl, Kristof, Bieke & Jurgen.

Meisjeskamp
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Na een lange fietstocht voor de oudere afdelingen en de treintocht voor de jongeren
onder ons, kwamen we veilig toe op de kampplaats in Langdorp. Iedereen stond er
meteen versteld van de vele hectaren bos en de massa’s kilo’s denneappels die er te
vinden waren.
Eenmaal uitgepakt kon het onvergetelijke en smurfige kamp beginnen. De leiders
zorgden er dan ook voor dat de activiteiten goed verliepen, zonder accidentjes of dergelijke, en dat iedereen zich enorm amuseerde.
Er was ook een smurfig kamptoneeltje, waarbij de smurfen hun gestolen (blauwe)
huidskleur moesten zien terug te vinden. Door allerlei opdrachten uit te voeren en
een helse tocht te ondergaan kwamen ze bij hun einddoel, namelijk de mooie, blauwe
smurfenkleur.
Niet enkel de activiteiten en het kamptoneeltje waren in orde, maar het weer mocht
er ook zijn. Geen tsunami’s, orkanen of modderstromen… maar wel ideaal & mooi
weer voor een geslaagd kamp!
Verder vonden we beetje bij beetje een smurfenverhaaltje op het toilet, zagen we
geregeld een groen draakje paraderen over de kampplaats, zongen we liedjes rond het
kampvuur, hebben we genoeg denneappels opgeraapt voor de rest van ons leven, hebben we gespeeld en geravot met onze vrienden, kampen gebouwd enzoverder.
Maar van al dat ravotten gedurende de ganse dag kreeg iedereen toch wel honger, wat
natuurlijk vanzelfsprekend is! Gelukkig waren we uitstekend voorbereid, we brachten
namelijk opnieuw de beste koks van België mee naar Langdorp, die ons 4x per dag
voorzagen van spijs en drank. Het zou ons niet verbazen mochten vele leden enkele
kilo’s bijgekomen zijn. We zijn de koks dan ook dankbaar dat ze ons gespaard hebben
van een voedselvergiftiging.
We kijken met z’n allen uit naar het volgende kamp, ongetwijfeld wordt dit opnieuw
een kamp om nooit te vergeten!
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Het kamp naar Aarschot ligt opnieuw al enige tijd achter ons. Ongetwijfeld is dit opnieuw een kamp om niet te vergeten en verlangen jullie naar het nieuwe chirojaar vol
spetterende activiteiten en het volgende kamp naar …
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Bespreking Jongenskamp Aarschot (Langdorp) 2010

Groetjes uit Aarschot van Yentl, Milo, Lucas, Yoran, Louis, Luca, Rowald, Robbe, Thijs, Seppe, Arthur, Ibbe, Jean-Louis,
Robin, Chelty, Aäron, Frederik, Siebe, Arno, Axel, Thomas, Laurens, Kevin, Merijn, Thomas, Lucas, Kenny, Edward, Phil,
Benoit, Servaas, Cedric, Marijn, Francis, Brecht, Jérome, Joran, Laurens, Matthijs, Jan, Xavier, Niels, Gianni, Gertjan,
Bartel, Mathieu, Olivier, Danny, Karin, Bob, Kathy, Elien, Jane & Karel

Jongenskamp

Voor dit fantastische kamp bedanken we iedereen, leden, koks, leiding...
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Info

Chiro & Maatschappij

Chiro-uniform

Chiro, de laatste betrouwbare steunpilaar in onze maatschappij?

Bij de Chiro horen natuurlijk ook kleren. Deze
kan je aankopen in de Banier. Je hebt er de keuze
uit broeken, rokken, t-shirts, hemden. Maar ook
riemen, kousen of onderbroeken, voor wie graag
een stapje verder gaat. De dichtsbijzijnde banier
bevindt zich in Roeselare,
meer info op www.debanier.be.
Natuurlijk kan je ook nog altijd de machtige trui
van Chiro WRB aankopen. De trui is te verkrijgen
voor de prijs van 30 Euro. Voor de meisjes zijn de
truien rood, voor de jongens donkerblauw.
We willen wel benadrukken dat het kopen van
een trui of Chiro-kleren niet verplicht is. Maar
we verwachten wel dat je vanaf de rakwi’s tegen
het kamp een chiro-uniform hebt.
Uit je dierbare Chiro-uniform gegroeid en op zoek naar tweedehandskledij? Voor al dit
en nog veel meer kan je terecht bij Julie Vandecandelaere of de leiding.
Julie Vandecandelaere: Langemarkstraat 20 /A of 0497/377770
of jultjecandelaere@hotmail.com
Je kan bij ons voor 15 euro al een broek of rok kopen, voor 10 euro heb je al een hemd
of trui en voor slechts 5 euro kan je een T-shirt krijgen.
Met je lidkaart kan je in de banier 20% korting krijgen op alle ‘creamix-producten’
(Knutsel- en spelmateriaal) en 10% op alle knutselmaterialen. Vraag naar je lidkaart
bij de leiding.

Oproep
Wij zijn altijd heel erg blij met oude schminkdozen (die we nog kunnen gebruiken),
restjes lippenstift, oogschaduw…, of leuke verkleedkledij. Maar ook met kaarsvet,
gezelschapsspelletjes, bestek...
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Amor, Iustitia, Deus.
Om maar eens met wat Latijn van wal te steken. ‘Liefde, Rechtvaardigheid, God’. De
drie steunpilaren waar mensen zich snel en gemakkelijk op kunnen laten terugvallen
in moeilijke tijden. Ook in onze hoogtechnologische, hedendaagse maatschappij lijken
deze drie even oud als de taal waarin ze vermeld worden. Wanneer mensen het lastig
krijgen, vinden ze inderdaad troost, hulp en ondersteuning bij hun religie, het idee
van rechtvaardigheid of de liefde en warmte van familie en vrienden.
We kunnen niet ontkennen dat we vandaag in een tijd zitten waar het woord ‘crisis’
het alledaagse leven typeert. We zitten met een economische crisis, die, hoewel ze
wat lijkt te stagneren, nog altijd verre van opgelost is. We zitten met een milieucrisis, maar die is al zo oud dat de media ons nog maar sporadisch proberen wakker
te schudden. Ook de geloofscrisis is ouder dan vandaag, maar door de plotselinge
ophelderingen lijkt die enorm te versnellen. Dan is er de crisis van institutionele aard,
die voorkomt dat er op andere vlakken ondertussen de nodige ingrepen kunnen gebeuren. Een ontslagnemende regering heeft immers lang geen slagkracht genoeg om
de broodnodige beslissingen te nemen. Aan deze laatste hangen ook de overvloedige
tekortkomingen bij justitie vast.
Dit alles heeft tot gevolg dat mensen zich nu meer dan ooit moeten kunnen vastklampen aan hun steunpilaren. Maar de oplettende lezer heeft ook door dat deze ook niet
meer zo betrouwbaar zijn. Wat blijft immers nog over van het idee van rechtvaardigheid en een rechtvaardige wereld als je een willekeurige krant openslaat en ziet hoe
mensen overal ter wereld machteloos staan tegenover het leed waar ze aan zijn blootgesteld. Maar men moet niet eens zo ver gaan kijken, ook hier blijven vele gebeurtenissen te voorkomen en wandelen schuldigen te gemakkelijk (terug) op straat. Ook
religie, en vooral dan de katholieke vorm ervan staat de laatste tijd in de hoek waar de
klappen vallen.
Als het je zo bekijkt steekt onze chiro dus nogal wat af tegen de achtergrond waarop
ze moet groeien. Desalniettemin bloeit ze als nooit tevoren. Jaar na jaar wordt het
duidelijk dat alles altijd ‘bigger and better’ moet en jaar na jaar slaagt men er ook,
soms zelfs buitensporig goed, in om deze doelstellingen te bereiken. De jeugd lijkt
dus in de chiro een van zijn meest betrouwbare pijlers in zijn ontwikkeling te kunnen
vinden. Chiro bevat immers zowel delen van Amor (wat naast liefde ook vriendschap
betekent), als Deus (het is immers ontstaan uit de christelijke gedachte). In een tijd
waar alles zo vluchtig is, is de chiro bijgevolg een van de laatste zekerheden die men
heeft. Het laatste bastion tegen de opkomende onverschilligheid en asocialiteit.
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Wist je dat...

Kalender

... we ook dit jaar weer konden rekenen op veel
giften en steun van mensen en bedrijven om ons
Chiro-jaar en -kamp mogelijk te maken?
... de naam Chiro geen afkorting is, maar bestaat
uit twee Griekse letters achter elkaar: c ‘chi’ en r
‘rho’. ‘Chi’ en ‘rho’ zijn de eerste letters van Jezus’
bijnaam: Christos, de gezalfde?
... Francis Sercu en Jérome Deleu nieuw zijn in de
jongens-leiding?
... Francis Sercu, Xavier Reynaert en Bartel Demey
leiding geven aan de Speelclub, Gianni Demoen,
Laurens Trioen en Olivier Dejonghe aan de
Rakkers, Jérome Deleu, Bert Van Coillie en Gertjan Meersseman aan de Toppers,
Jan Soenen, Joran De Meulenaere en Niels Devolder aan de Kerels en Mathieu
Schrauwens aan de Aspi’s?
... An-Sofie Pype en Matthijs Vanrapenbusch afscheid hebben genomen van de Chiro?
En dat we hen ten zeerste willen bedanken voor alles wat ze gedaan hebben voor de
Chiro, de leden, de werking...
... de meisjes-Chiro nieuwe groepsleidsters hebben, namelijk Joke en Michelle?
... Julie Vandecandelaere en Charlotte Saesen leiding geven aan de Speelclub, Jolien
Demyttenaere, Silke Dewulf en Valerie Buyse aan de Kwiks, Joke Vansteenkiste en
Elise Ponsaerts aan de Tippers, Michelle Buyse & Lore Moerman aan de Tiptiens?
... dit jaar, het zesde leerjaar uitzonderlijk bij de Toppers hoort in plaats van bij de
Rakkers omwille van een ongelijke ledenverdeling?
... de leiding dit jaar opnieuw leert trommelen?
... de Chiro-meisjes dit jaar 45 jaar bestaan en dit zullen vieren met een groot feest!!
... we dit jaar op kamp gaan naar Meeuwen-Gruitrode?

Chirokalender 2010
Zondag 26 september: Eerste Chiro
Zondag 3 oktober: Geen Chiro, Leidingsweekend
Vrijdag 8 oktober: Dia-avond
Zondag 10 oktober: Startdag
Zondag 17oktober: Chiro
Zondag 24 oktober: Chiro
Zondag 31 oktober: Geen Chiro
Vrijdag 5 november: Streekbierenavond
Zondag 7 november: Geen Chiro, Kalkoenrollade
Zondag 14 november: Chiro
Zondag 21 november: Chiro
Zondag 28 november: Chiro
Zondag 5 december: Chiro
Zondag 12 december: Chiro
Zondag 19 december: Chiro
Zondag 26 december: Geen Chiro
Dinsdag 28 december: Sterrenstoet
Indien er nog vragen of opmerkingen zijn:
Hoofdleiding jongens:
Schrauwens Mathieu: 0498/08 04 19 of mathieu_schrauwens@hotmail.com
Demey Bartel: 0474/44 89 96 of bartel_demey@hotmail.com
Hoofdleiding meisjes:
Buyse Michelle: 0472/83 59 95 of michellebuyse@hotmail.be
Vansteenkiste Joke: 0498/34 88 57 of vansteenkiste.joke@hotmail.com

Website: www.chirowestrozebeke.be
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Hoe heet de bovenste steen van een huis?
Schoorsteen.

Ontspanning

Sudoku + Raadseltjes

Woordzoeker

Hoe groeten pausen elkaar?
Er is er maar 1!

Welke bus kan niet rijden?
Een brievenbus.

Wat moet je breken voor je
het kunt gebruiken?
Een ei.

Wat gaat de hele
wereld rond maar blijft
altijd in een hoekje?
Een postzegel.

Waarom bevriezen
eieren niet zo snel?
Er zit een dooier in.

Wanneer ga je net zo snel als een Formule1-auto op volle snelheid?
Als je erin zit.

Ik ben wat ik ben, maar als je weet wat ik ben, ben ik het niet meer. Wat ben ik?
Een raadsel.

Een dode man zit op een trein, wat klopt er niet?
Zijn hart!
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(Afbeeldingen: chiro.be, maryjoy.punt.nl, 4kids.jouwpagina.be, waarmaarraar.nl, bslim.nl, petram.nl)

Rebus
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