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Werkjaar 2020-2021 

 

Wij zien de start van dit nieuwe Chirojaar alvast zitten, jij ook?  

Onze leidingsploeg vliegt er weer in!  

 

 

 

We doen dit weliswaar rekening houdend met de maatregelen 

die genomen worden om de verspreiding van het 

Covid-19-virus tegen te gaan. 

 

Veilig en verantwoord spelen op zondag?  
Ja, dat kan!  

 

Doorblader dit boekje, lees verder…  

En ontdek hoe wij dit aan zullen pakken. 

 

Tot Chiro!  

 

 

 

 

 

 



Onze afdelingen 

Waar komen onze Albatrossers terecht? 
OPGELET:  

Dit jaar kozen we ervoor om, door het grote ledenaantal, de 

Tito-afdeling op te splitsen (o.b.v. geboortejaar) in Tito 1 en 2. 

We zullen dit Chirojaar dus starten met 7 afdelingen. 

 

 



 
 



Jaarthema: onvoorSPELbaar 

Chiro is spelen om het spel. Elke Chirogroep mag dit jaar haar grenzen 

verleggen. We dagen lokale groepen uit om outside the box te denken! 

Met dit jaarthema gaan we graag nog eens terug  
naar de basis van Chiro: spel. 

We zetten spel niet alleen centraal maar bekijken het ook met een nieuwe 

blik en brengen het ‘onvoorspelbare’ in wat we al kennen. Dat doen we 

door bekende spelconcepten te combineren, te stimuleren om knotsgekke 

originele activiteiten in elkaar te steken of door tikkertje te spelen op 

ongewone plekken (het moet niet altijd moeilijk zijn). We denken groots 

en outside the box. Meer zelfs: we breken de doos af en maken er een 

wasmachine van die ons plotseling naar een ander universum brengt. Elke 

zondagnamiddag geven we een onverwachte draai. 

We breken de grenzen van het spelen open en leren onszelf, 

elkaar en de wereld daardoor kennen. 

Om dat te bereiken, heb je niet altijd een uitgebreid decor, nieuwe 

verkleedkleren of grime nodig. Less is more en onszelf uitdagen om aan 

de slag te gaan met tafels, stoelen of gewoon een simpele stok is de 

boodschap. Je kan op verschillende manieren een namiddag vullen met 

pen en papier. De kracht zit in de koppeling met een sterke inleving en 

dat willen we graag laten zien! 

In de Chiro krijgen we de kans om knotsgekke gedachten in acties om te 

zetten. We maken dan ook graag werk van contexten waarin knotsgekke 

ideeën kunnen ontstaan en van nog meer ondersteuning bieden om die 

ideeën om te zetten in actie! 

Niet zomaar een zondag! 

We gaan voor nog zotter, we creëren elke week verwondering, we kiezen 

voor dat nieuwe jasje. We zetten het hele jaar op stelten. 



't Is tijd voor iets nieuws.  
't Is tijd voor iets 'OnvoorSPELbaars'! 

  



Merci aan deze  

mannen van de Chiro! 

Drie fantastische anciens verlieten dit jaar onze leidingsploeg. 

Wouter, Senne en Dante: jullie zullen gemist worden!  

“Tot in den draai!” 

 

*Niet getreurd… Alle drie sloten ze zich aan bij VZW CAT! 

  

Afscheid nemen van deze kanjers, betekent natuurlijk ook dat 

we nieuw bloed mogen verwelkomen…  

Aron, Belle, Jonas, Febe, Manet, Nikita, Tessa en Ruben:  

“Welkom in de leidingsploeg!” 



 

 

 

 

 

 



DE GROTE VRAAG:  

Wie wordt onze leiding? 

 

Ribbel 
 

Tessa De Henau 

tessa@chiroalbatros.be 
Aron Branckaert 

aron@chiroalbatros.be 

Jolien De Meyer 

jolien@chiroalbatros.be 

Tijl Pauwels 

tijl@chiroalbatros.be 

Ruben Jacobus 

ruben@chiroalbatros.be 
 

 

 



Speelclub 
 

Nel De Wilde 

nel@chiroalbatros.be 

Maarten Driessens 

maarten@chiroalbatros.be 

Manet Michiels 

manet@chiroalbatros.be 

Robbe Ricour 

robbe@chiroalbatros.be 

Febe De Henau 

febe@chiroalbatros.be 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



Rakwi 
 

Ian Felix 

ian@chiroalbatros.be 

Jonas Van Slambrouck 

jonas@chiroalbatros.be 

Nikita Priels 

nikita@chiroalbatros.be 

Geneviève Vaillemans 

geneviève@chiroalbatros.be 

 

 



 

Tito 1 
 

Febe Leirens 

febel@chiroalbatros.be 

Ferre Van den Broeck 

ferre@chiroalbatros.be 

Juno Van Geyte 

juno@chiroalbatros.be 

 

 

 



Tito 2 
 

Wannes Driessens 

wannes@chiroalbatros.be 

Lola Demol 

lola@chiroalbatros.be 

Belle Pauwels 

belle@chiroalbatros.be 
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Keti  
 

Tine Verduyn 

tine@chiroalbatros.be 

Sander Thibau 

sander@chiroalbatros.be 

Amber Boué 

amber@chiroalbatros.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspi 
 

Emma Delanote 

emma@chiroalbatros.be 

Arthuur Dijkstra 

arthuur@chiroalbatros.be 

Hélène Notredame 

helene@chiroalbatros.be 

 

 

 



Groepsleiding 

Heeft u vragen over onze Chirowerking? Heeft u kritiekpunten? Zit er u 

iets dwars? Geen vrees! De groepsleiding staat altijd voor u klaar. Via de 

onderstaande gegevens kan u hen bereiken... 

 

Van harte welkom aan deze nieuwe bink! 

<3 

Arthuur Dijkstra 

Roen 34 

1570 Galmaarden 

0491 17 70 26 

arthuur@chiroalbatros.be 

 

 

Emma Delanote 

Kramerijkstraat 3 

1570 Tollembeek 

0495 42 44 61 

emma@chiroalbatros.be 

 

 

Maarten Driessens 

Herhout 28 

1570 Tollembeek 

0499 19 62 53 

maarten@chiroalbatros.be 

 

 
Nel De Wilde 

Plaatsstraat 25 

1570 Tollembeek 

0474 49 21 73 

nel@chiroalbatros.be 

mailto:arthuur@chiroalbatros.be
mailto:emma@chiroalbatros.be
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VB’S (Volwassen begeleiding) 

 

Een woordje van SDR en BVH... 

We zullen starten met een cliché van formaat: “Aan alle mooie liedjes 

komen een eind,” of wacht, nog beter: “Er is een tijd van komen en een 

tijd van gaan...” 

Na 7 jaar een groot deel van ons leven gewijd te hebben aan de chiro als 

Volwassen Begeleiding, is de tijd aangebroken om de fakkel door te 

geven. 

Waarom, horen we jullie al denken? Wel, niet omdat we het niet leuk 

meer vinden of omdat we andere dingen willen doen, maar omdat we van 

mening zijn dat er af en toe een frisse wind door een jeugdbeweging 

moet kunnen waaien. We zijn hier niet over één nacht ijs gegaan, maar 

hebben wel de perfecte opvolgers gevonden. 

Vanaf dit werkjaar zullen Sonja Mignon (beter bekend als ‘Bonja’ of ‘de 

ma van Nelleke’) en Johan Wastiels (beter bekend als ‘de Stiele’) mee 

instaan voor het wel en wee van onze chiro. 

Beiden hebben ervaring met de jeugdbeweging (Bonja heeft een 

KLJ-verleden en Stiele heeft een Chiro-verleden) en kennen al de knepen 

van het vak. 

Dit werkjaar gaan we dus een overbruggingsjaar tegemoet met 4 VB’s, 

zodat we het jaar mooi kunnen afsluiten en de Chiro met een gerust hart 

kunnen overlaten aan onze opvolgers. Ze gaan dat fantastisch doen! 

Rest ons nog iedereen te bedanken waarmee we deze fantastische jaren 

hebben mogen beleven; leidingsploegen, kookploegen, logistieke ploegen, 

al onze leden en ouders, sympathisanten... te veel om op te noemen.  

Het was een eer jullie volwassen begeleiding te mogen zijn. 

MERCI! 

  

Sandra & Bart 



 

 
 

Sandra Derycke 

 

Rue d’en haut 75B 

7864 Deux-Acren 

0474 84 15 74 

sandra@chiroalbatros.be 

 

Bart Van Hecke 

 

Rue d’en haut 75B 

7864 Deux-Acren 

0473 62 72 43 

bart@chiroalbatros.be 

 

 

Sonja Mignon 

 

Plaatsstraat 25 

1570 Tollembeek 

0497 43 49 68 

sonja@chiroalbatros.be 

 

Stiele 

 

Werfstraat 74 

1570 Galmaarden 

0478 23 00 39 

stiele@chiroalbatros.be 
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Praktische info 

Voor wie zijn rakkers al langer op zondagnamiddag aan de poort komt 

afzetten, bevat deze info weinig nieuws. 

Voor diegenen die nog niet zo goed vertrouwd zijn met de gang van 

zaken, lijsten we nog een aantal praktische puntjes op waarvan je maar 

beter op de hoogte bent bij het begin van een prachtig nieuw Chirojaar. 

★ Na twee uur intensief spelen, bieden we onze leden een vieruurtje 

aan (koek en drankje). Dit zit voor een volledig jaar in het 

inschrijvingsgeld inbegrepen. 

 

★ We verzamelen vanaf 13u45 achter de poort op het plein aan 

onze lokalen. Voor 13u45 is er geen toezicht door de leiding. Wie 

zijn kinderen toch vroeger wilt afzetten, zorgt zelf nog even voor 

opvang. De werking begint stipt om 14u: wie te laat komt, zal 

strakke pecs kweken! 

Corona-update: Er mag maximum één ouder of voogd zijn/haar 

kind(eren) afzetten. Hierbij moet in acht genomen worden dat de 

verantwoordelijke vanaf het uitstappen tot het instappen van 

zijn/haar wagen een mondmasker draagt. Kinderen van 12 jaar of 

ouder zijn ook verplicht om een mondmasker te dragen totdat ze 

zich aansluiten bij hun afdeling. Als het kind geen mondmasker 

draagt zullen wij hun ontvangst helaas moeten weigeren. 
 

★ Om 17u sluiten we af met een slotmoment.  

Nadien mogen de leden naar hun ouders toe. Wegens de drukte op 

de parking vragen we jullie om je kinderen opnieuw af te halen 

achter de poort op het speelplein naast onze lokalen. 

Corona-update: Idem als bij de ontvangst. 

 

 

 

 



★ We komen elke zondagnamiddag in uniform. Als we ons dan vuil 

maken, maakt het niet uit!  

CHIRO-UNIFORM = 

✓    Chiro Albatros-pull 

✓    Chiro (Albatros)-T-shirt 

✓    beige Chirorok/ -short 

 

 

 

 

★ Laat GSM ’s, IPods, juwelen, horloges… Kortom, dure voorwerpen 

veilig thuis. Deze heb je niet nodig op de Chiro. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor schade aan, diefstal of verlies van dergelijke 

voorwerpen. 

 

★  Aansluitend op het vorige puntje vragen wij om alle kledij en 

schoenen waarmee uw kind(eren) naar de Chiro komen, te 

voorzien van naam. Wanneer leden op zondag naar hun 

afdelingslokaal trekken, doen zij hun schoenen uit. Het is dus zeer 

handig dat u ook de schoenen van uw kind merkt. Bij het spelen 

ontdoen de leden zich ook snel van jas, trui… Wanneer ze blijven 

rondslingeren na de Chiro en ze gemerkt zijn, bezorgen we ze 

gemakkelijk terug bij de eigenaar. Alvast bedankt! 

 



Inschrijven? 

Inschrijven kan je via de site van Chiro Albatros.  

Klik op <Praktisch (voor de ouders)>, daarna op <Uw kind inschrijven>. 
Je vindt er meer info over het inschrijven en onderaan kan u klikken op 

een link die u meteen naar het inschrijvingsformulier verwijst.  

Via deze link kom je er ook terecht: 

https://www.chiroalbatros.be/praktisch/inschrijven 

Het inschrijvingsgeld bedraagt €35. Vieruurtjes, activiteiten zoals het 

schaatsen en zwemmen, gewestdagen, verzekering… zit in dit bedrag 

inbegrepen. 

Stort je dit bedrag op het rekeningnummer BE 11 7341 8016 2048 

(BIC KREDBEBB) met de vermelding: 

‘Inschrijving voornaam + achternaam - Afdeling (geboortejaar eerstejaars 

lid - geboortejaar tweedejaars lid)’ en dan is jouw rakker een héél jaar 

welkom op onze activiteiten! 

Let op! Pas wanneer je zowel het inschrijvingsformulier invult als de 

betaling correct uitvoert, is je kind effectief ingeschreven. 

Je kan je kind inschrijven tot zondag 18 oktober.  

Na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk. 

Heel wat diensten betalen (een stuk van) je inschrijving 

terug. Informeer eens bij je ziekenfonds, het OCMW, de 

jeugddienst, enz. 

 

www.chiroalbatros.be  

Hier vinden jullie niet enkel informatie over het inschrijven, ook over onze Chiro, 

Chirojeugd Vlaanderen, de afdelingen, de leiding, de groepsleiding, VB’s…  

Voor info m.b.t. verzekeringen, bivakken, lokalen… kan je hier ook terecht. 

Elke uitgave van ‘DEN ALBATROS’ zal hierop verschijnen. 

Ben je dus de kalender uit het startboekje kwijt? Geen paniek! Op onze website 

staat een handig overzicht met alle belangrijke data voor het komende 

Chirojaar. 

https://www.chiroalbatros.be/praktisch/inschrijven
https://www.chiroalbatros.be/praktisch/inschrijven
http://www.chiroalbatros.be/


 

Uniformen 

Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro! 

Je herkent ons aan onze Chirokleren. We zien er allemaal anders uit, 

maar toch is het duidelijk dat we samen horen. 

Bij het begin van een nieuw Chirojaar horen ook uniformen. Als Chiro 

verwachten wij immers dat onze leden in uniform naar onze activiteiten 

komen.  

Chiro-uniform =   

Chiro Albatros-pull   +  Chiro (Albatros)-T-shirt   +  Beige 

Chiro-rok/-short 

 

Voor de aankoop van de gewone rode 

Chiro-T-shirts en de Chiro-rokken en 

-shorten sturen we je graag door naar ‘De 

Banier’.  

 

Je kan een Banier in de buurt opzoeken en daar naar hartenlust passen. 

Voor liefhebbers van online shoppen: je kan de uniformen ook online 

bestellen en aan huis laten leveren. 

 

Onze eigen prachtige Chiropull en T-shirt kan je uiteraard bij ons 

bestellen. Kindermaten (tot 11j.) van onze Chiro pulls zijn te verkrijgen 

aan €20, voor volwassen modellen betaal je €25. 

Onze T-shirt kan je verkrijgen aan €10. 



Bestelling van deze prachtexemplaren kan via de site.  

Klik op <Praktisch (voor de ouders)>, daarna op <Chirokledij>.  

Via een handige link kom je vanzelf terecht bij het bestelformulier.  

Vul dit formulier correct in en stort het bedrag.  

Pas wanneer wij dit hebben ontvangen is de bestelling geldig!  

Bestellen is mogelijk t.e.m. zondag 18 oktober 2020. 

De Albatros pulls zijn beschikbaar in volgende maten: 6-8j, 9-11j, S, M, 

L, XL en XXL. De Kindermaten (6-8j, 9-11j) zijn te verkrijgen aan €20. 

Voor een groter maatje (S, M, L, XL) betaal je €25. 

De groene T-shirts zijn beschikbaar in volgende maten: 7-8j, 9-11j, XS, 

S, M, L, XL, XXL en voor slechts 10€ kun je deze eveneens online 

bestellen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Als je ‘t ons vraagt:  

CHIRO ALBATROS! 

 

Omdat wij alvast heel erg uitkijken naar het komende Chirojaar, hebben 

we een paar van onze mooiste momenten bij elkaar gezocht. 

 

Vorig jaar was een bivak als geen ander, maar ondanks de maatregelen 

kunnen we met zekerheid zeggen dat dit weer een knaller van formaat 

was! 

 

 



Kalender 

 

September 
ZO 27/09: Startdag van 9u tot 17u 

 

Oktober 
ZO 4/10: Chiro vanaf 14u 

ZO 11/10: Chiro vanaf 14u 

ZO 18/10: Chiro vanaf 14u 

VR 23/10: DVDJB 

VR 23/10 t.e.m. ZO 25/10: LEIDINGSWEEKEND 

ZO 25/10: GEEN CHIRO (De leiding is dan op 

leidingsweekend) 

 

November  
ZO 1/11: Chiro vanaf 14u 

ZA 7/11: SOEJOES (TI/KE/LEI) 

ZO 8/11: Chiro vanaf 14u (RI/SP/RA) 

ZO 15/11: Chiro vanaf 14u 

VR 20/11 & ZA 21/11: I ♡ SPAGHETTI 

ZO 29/11: Chiro vanaf 14u 

 

 

December 
ZO 6/12: Chiro vanaf 14u (speciaal bezoek) 

ZO 13/12: Chiro vanaf 14u 

ZO 20/12: GEEN CHIRO 

ZO 27/12: GEEN CHIRO 

 

 

Januari 
ZO 3/01: GEEN CHIRO 

ZO 10/01: GEEN CHIRO 

ZO 17/01: Chiro vanaf 14u (Aspileiding) 
ZO 24/01: SCHAATSEN 

 

 

 



Februari 
ZO 7/02: Chiro vanaf 14u 

ZO 14/02: Chiro vanaf 14u 

VR 19/02 t.e.m. ZO 21/02: LEIDINGSWEEKEND 

ZO 21/02: GEEN CHIRO (De leiding is op leidingsweekend.) 

ZO 28/02: Chiro vanaf 14u 

 

Maart  
ZA 6/03: ONTBIJTEN RONDVRAGEN 

ZO 7/03: GEEN CHIRO 

ZO 14/03: GEEN CHIRO (Ontbijten rondbrengen) 

ZO 21/03: Chiro vanaf 14u 

ZO 28/03: Chiro vanaf 14u 

 

April 
 

ZA 3/04 t.e.m. WO 7/04: LENTEBIVAK 

ZO 11/04: GEEN CHIRO 

ZO 18/04: GEEN CHIRO 

ZO 25/04: Chiro vanaf 14u 

 

 

Mei 
ZO 2/05: Chiro vanaf 14u 

ZO 9/05: Chiro vanaf 14u 

ZO 16/05: GEEN CHIRO 

ZO 23/05: Chiro vanaf 14u (Aspileiding) 
ZO 30/05: GEEN CHIRO 

 

Juni 
ZO 6/06: GEEN CHIRO 

ZO 13/06: GEEN CHIRO 

ZO 20/06: ZWEMMEN/SPEELTUIN 

ZO 27/06: de allerlaatste keer chiro vanaf 14u 

 
Opmerking 

Vanwege de Covid-19-pandemie is het mogelijk dat sommige data nog gewijzigd 

wordt. Daarnaast zijn enkele jaarlijkse tradities zoals ‘I <3 Spaghetti’ en de 

ontbijtactie nog niet ingepland. Uiteraard is de leidingsploeg er actief mee bezig om 

naar de beste, meest verantwoorde alternatieven te zoeken gezien de 

omstandigheden. Bedankt voor uw begrip! 



Lentebivak 

Van zaterdag 3 april t.e.m woensdag 7 april beleven alle leden de 

leukste dagen van de paasvakantie met Chiro Albatros! 

 

Dit jaar zullen de jongste groepen ravotten in Bornem, terwijl de oudste 

leven de tijd van hun leven gaan beleven in Meeuwen-Gruitrode. Net 

zoals andere jaren gaat ons lentebivak door in gesplitste groepen, dit 

omdat het erg moeilijk is om voor het aantal leden een gepast gebouw te 

vinden. Naar volgende jaren toe kan deze beslissing nog steeds 

bijgeschaafd worden, maar op dit moment leek het ons het de beste 

oplossing. 

In maart zal er een speciale editie van ‘DEN 

ALBATROS’ verschijnen, waarin alle info terug te 

vinden zal zijn over het ongetwijfeld fantastisch 

lentebivak! 

 

Zomerbivak  

Hieronder vinden jullie de data voor zomerbivak… 

 

13 juli 2021 Vrachtwagen laden 

14 juli 2021  Start voorpost: Aspi's & Leiding 

18 juli 2021 RAKWI + TITO + KETI vertrekken 

21 juli 2021  BEZOEKDAG 

Start zomerbivak (Ribbels & Speelclub) 

28 juli 2021 Terugkomst RIBBELS t.e.m KETI 

29 juli 2021 Terugkomst ASPI’S & LEIDING 

 

Uiteraard kan de vermelde data in de loop van het jaar wijzigen. 

We  hebben besloten om momenteel nog geen verdere informatie te 

vermelden wegens de onvoorspelbare toestanden in verband met de 

Covid-19-pandemie. 

 



Komende activiteiten 

 
 
# D V D J B 
 

Schrijf het alvast in je agenda: op 23 oktober 2020 is het opnieuw ‘Dag 

van de Jeugdbeweging’! Op deze dag komen alle jeugdbewegingen 

gezamenlijk naar buiten in Chiro-uniform. Laat zien dat je met trots lid 

bent van de Chiro en trek zeker je uniform aan. 

Een onvergetelijke dag vol ruige spelen, liedjes en luide kreten… Een niet 

te missen kans om op jouw school te laten zien in wat voor een geweldige 

jeugdbeweging jij zit! Als je ‘t ons vraagt…  

 



Over VZW CAT 

Sinds zijn oprichting in 1982 vond Chiro 

Albatros zijn vaste stek in ‘ONS 

CENTRUM’. Wanneer dit klooster in 

2007 werd verkocht, stond onze Chiro 

voor een woelige periode zonder 

lokalen. 

VZW CAT werd opgericht met een ambitieus bouwproject als 

gevolg. Verschillende vrijwilligers bouwden mee aan de 

toekomst van Chiro Albatros. Dankzij hen zien onze lokalen 

eruit zoals ze nu zijn! 

Meer nog... 

VZW CAT is nog steeds actief. Ze houden zich bezig met alles 

wat onze lokalen aanbelangt: onderhoud, verhuur…  

Ze staan voor ons klaar en zijn stuk voor stuk mensen met een 

Chiro-hart van goud! 

Dankzij hen is er elke zondag Chiro in 

deze prachtige lokalen. We willen hen 

dan ook heel graag bedanken voor alles 

wat ze doen… Een DIKKE MERCI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarthemalied: 

 

Een, twee, vier de fantasie. 

Zie zo. 

Zo kan het dus ook. 

Ook zon, zonder ballen kan je 

knallen. BAM! 

 

Drie, vier, spel in het vizier. 

Wie hier heeft een cool idee? 

Of twee. 

En wil alles geven op het ritme van? 

 

Jij doet mee! Ik heb een 

onvoorspelbaar goed idee. 

Jij doet mee! Jij bent het 

monster en ik ben de… 

Nana, nana 

Naaj-nanana-naaj 

ONVOORSPELBAAR 

Nana, nana 

Naaj-nanana-naaj 

ONVOORSPELBAAR 

 

Een maal drie plus vier is zeker 

ONVOORSPELBAAR 

Vijf, vijf dat gaat hier vooruit 

uit niets maken we een zon- 

dag die altijd even zot en 

onvoorspel… 

 

Zes, acht doe iets onverwacht 

brul zacht 

gooi eens alles om,  

omdat jij kan kiezen wat nu echte 

chiro is 

 

Jij doet mee! Ik heb een 

onvoorspelbaar goed idee. 

Jij doet mee! Jij bent het 

monster en ik ben de… 

 

 

 

 

 

 

 

Nana, nana 

Naaj-nanana-naaj 

ONVOORSPELBAAR 

Nana, nana 

Naaj-nanana-naaj 

ONVOORSPELBAAR 

 

Een, twee 

Drie, vier 

Vijf, vijf 

Zes, acht, onverwacht! 

 

Een, twee, vier de fantasie 

Drie, vier, spel in het vizier 

Vijf, vijf, dat gaat hier vooruit 

Zes, acht, onverwacht (en) 

 

Jij doet mee! Ik heb een 

onvoorspelbaar goed idee. 

Jij doet mee! Jij bent het 

monster en ik ben de… 

Nana, nana 

Naaj-nanana-naaj 

ONVOORSPELBAAR 

Nana, nana 

Naaj-nanana-naaj 

ONVOORSPELBAAR 

(x4) 

 

 



 



 


