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VOORWOORD 

 
Beste iedereen, 
 
Ik ben er weer! Een ongelofelijk, nieuwe, blauwe versie van mezelf. Een van 
de laatste keren dat ik je les kan opfleuren met spelletjes, tekstjes en 
gedachtengangen die zelfs een prof van filosofie niet zou kunnen volgen. 
Gelukkig ben ik, nog steeds wie ik ben, wie ik wil zijn. Voor sommigen 
belachelijk, door anderen geadoreerd, maar vooral mezelf. Hier zal je geen 
partijdig gezever vinden over kringenoorlogen, noch zal ik verklaren dat de 
wereld morgen zal vergaan door een grote meteoor met een massa van 500 
kiloton en een snelheid van 60km/s die recht op de aarde afstevent en heel 
de manier van leven zoals we die nu kennen, zou wegschrapen uit de 
geschiedenisboeken, die dan uiteraard ook verbrand zouden zijn…  
 
Neen, mijn doel is om een glimlach op jullie gezicht te toveren, jullie op de 
hoogte te brengen van komende activiteiten en de lessen een pak draaglijker 
te maken.  
 
Ik hoop dat jullie van mij kunnen genieten, 
 
De Fabertjeskrant 
                    Je springt, 

Starende bomen 
Vol ongeloof 

Zo hoog. 
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   Maart:  

                       Maandag 11 tot vrijdag 15: Mannen/vrouwenweek 

 Zaterdag 23:         Galabal! 

 Woensdag 20: Infosessie laatstejaars kiné  

               April: 

 Donderdag 18: Basement beats 

 Zondag 21 tot vrijdag 26: Kiesweek! 

 Maandag 29:  Jobbeurs Apolloon 

 

 

 

 

 

Programma 
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PRAESES EN VICE-PRAESES AAN HET WOORD 
                                                                                                                 praeses@apolloon.org 
                vice-praeses@apolloon.org 

Het is gebeurd! 
De examens zijn voorbij,  
de skireis is achter de rug,  
het tweede semester kan beginnen!  
 

Het leven gaat snel voorbij in een jaar 
als dit… Het leek nog maar gisteren 
wanneer we onze liefste schachten 
inleidden tot onze teerbeminde 
hoogstudentenvereniging, of de dag 
daarna wanneer we voor de zevende 
keer op rij de 24-urenloop wonnen! 
Barney himself zou trots zijn op zo’n 
legend… wait for it and you better not 
be lactose intolerant … -dary,     

                legendary jaar als dit! 
 
Er zijn wederom mooie vooruitzichten dit 
semester, maar daarover zal de rest van 
ons team jullie wel meer vertellen.  
Wij willen je graag iets anders vertellen: 
jullie hebben ondertussen geen overtuiging 
meer nodig… Jullie weten het al: het 
studentenleven is zalig! Maar jullie weten 
nog niet dat dat nog zaliger kan worden! 
Wij zoeken namelijk studenten die ons 
graag willen opvolgen! 
Ja, jullie horen het goed…  
O-p-v-o-l-g-e-r-s 
 
Wij zoeken enthousiaste mensen die in onze voetsporen willen treden om de 
vaandel van Apolloon verder te dragen in de toekomst.  
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Mensen met véél enthousiasme,  
 
Mensen met veel zin, 
 
Mensen die nét dat ietsje meer zoeken in 
hun leven!  
 
 
Want we garanderen het je: het is een ervaring die je van je leven niet meer 
vergeet! Zo een kans kan en mag je gewoon niet aan je laten voorbijgaan! 
Indien je interesse hebt, mag je ons altijd vrijblijvend contacteren! We 
drinken dan eens samen een biertje fris om ons gedachten te laten afdwalen 
naar toekomstige epische verhalen die we in een nog verdere toekomst in 
verleden tijd zullen vertellen tegen elkaar met een ander biertje fris… 
 
Wat denken jullie? 
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier in dit Fabertjeskrantje! 
Tot de volgende! 
 
Veel liefs, 
 
Jullie praeses & vice-praeses, 
 
Gilles & Nina 
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GILLES’ & ROB’S TIPS & TRICKS IN HOW TO SCORE CHICKS 
 
DE GIRO IDENTITY 
 

Slaagpercentage:  13%, 74% als je op Matt Damon lijkt 
Aantrekking:                                              Paranoïde vrouwen 
Benodigdheden:             Een fancy pen 
Voorbereidingstijd:                                        Geen                          
Bummers:                                          Te veel sprinten         

 
THE PLAY 
 
 

1. Eens je je target gevonden hebt, sprint je naar haar toe, geef je haar 
de pen en zeg je de volgende zin: “Snel! Verstop dit in je bh. Dit is 
een geheime microgeheugenkaart dat onze nationale veiligheid in 
gevaar brengt.” 
 

2. Controleer aandachtig of ze de pen goed verstopt en sprint dan naar 
buiten. 
 

3. Kom 20 minuten later terug en zie er wat 
bezweet uit. (Hopelijk kan je een fysieke 
activiteit bedenken om jezelf 20 minuten 
bezig te houden nadat je goed in haar 
shirt hebt gecontroleerd of de pen wel 
goed verstopt is.)  
 

4. Vertel haar dat jullie beiden snel weg 
moeten: ze zijn namelijk op zoek naar jou. Je 
moet haar ergens veilig brengen zodat je de 
pen-bom kan ontmantelen. (Ze zal vergeten 
dat je daarjuist microgeheugenkaart hebt 
gezegd.) Maar zeg haar dat je niet terug kan 
naar jouw appartement omdat dat de eerste 
plaats is waar ze je zullen zoeken.  
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5. Op haar appartement klik je voorzichtig de pen open en zucht heel 

erg opgelucht. Zeg haar dat ze niet enkel jouw leven heeft gered, 
maar ook de levens van je mede-Belgen (of waar je ook bent, noem 
dat land) 

 
6. Geniet van ‘wij hebben de wereld gered’-seks. 
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FEEST 
                                            feest@apolloon.org 

Allerliefste feestbeesten, boemelaars en zatlappen !  
 

KNAL ja ja, Back on Track, onze openingsTD, sloeg in als een bom! Twee 

zalen vol feestende Apollooniërs met top DJ’s, overheerlijke mojito’s en 

vollen bak ambiance op de dansvloer! KNAL²  , ook de Etiquettecantus was 

een topper! Met maar liefst 3 liter bier de man, maatpakken onder het bier 
en chique kapsels uit model, hebben we het heel “beschaafd” gehouden!  

Het tweede FEESTsemester is begonnen! En we beloven je, het wordt nog 

strakker, heter, beter, zatter!   
 
Mannen en vrouwen, we houden zielsveel van elkaar maar soms willen we 
eens een weekje voor onszelf: VROUWENWEEK/MANNENWEEK!!!!! 
Cantussen, paaldansinitiaties, upperdare, filmavond, cantus, misterHeverlee-
verkiezing, TD,… Twee weken vol oestrogenen en testosteronen, die zich 
telkens na 24u in de zak kunnen vermengen… 
 
De katers van de hormonenweek zijn nog niet verwerkt of jullie worden 
verwacht op het meest fancy, hippe, chique feest van Apolloon van het jaar! 
Jaja één keer op een jaar ruilen we onze trainingsbroek in voor een pak of 
galajurk en onze sportschoenen voor hoge hakken! Want 23 maart is het 
GALABAL! Met liters champagne, rollende euro’s en veel glitter en glamour 
wordt ook dit een knaller van formaat! 
 
Tot feests! 
 
Ansofie, Bernd, Charlie en Lore 
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GALABAL 
 

Wij nodigen u op zaterdag 23 maart uit voor het evenement van het jaar: 
‘Het Galabal Apolloon 2013’. Elk jaar probeert men hier een prachtige avond 
van te maken, maar dit jaar zal het toch een tikkeltje specialer zijn. 
 
Hebt u al eens een galabal meegemaakt of is het uw eerste keer? Bereid u 
goed voor, want dit wordt dé avond van je leven! 
 
Waarom, vraagt u zich dan af? 
 
Kijk hieronder naar wat wij u op deze avond te bieden hebben! 
 
De muzikale artiesten die u mag verwachten zijn: 
 
++Robert Abigail (Mojito song, Merengue)++ 
++ Broken Bottle Big Band (Kerstmarkt Apolloon, Route Du Soleil)++ 
++ Fred Astèr (Laundry day, Rock Ternat) ++ 
++ Basebreak (Elements Festival, Vooruit Gent)++ 
 
Onze sponsor Belfius verzorgt een fotostand, waar u bij aankomst in groep, 
als koppel of individueel een foto kan laten nemen. Zij zorgen er ook voor dat 
er die avond nog enkele prijzen vallen te winnen! 
 
Een spectaculaire licht en-geluidshow wordt dit jaar voorzien door texlab.  
 
Onze champagnebar met lounge, wat op een 
galabal uiteraard niet mag ontbreken, zorgt 
voor een welkome verpozing. Ook de 
cocktailbar met vers fruit helpt haar liefhebbers 
graag uit de nood! Elke persoon die een cocktail 
besteld op het galabal ontvangt een nummer. 
Op het einde van de avond wordt er door een 
onschuldige hand een nummer getrokken en de 
gelukkige wint een surfreis!  
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Dit jaar gaan we ook uw honger proberen te stillen! Hoe we dit gaan doen, 
merkt u later wel. 

 
 
Veilig thuis geraken, na een onvergetelijk avond, is van 
het grootste belang voor ons. Speciaal voor u staat er 
een taxidienst klaar, die u vanaf 4 euro per persoon, 
naar veilige oorden binnen groot Leuven brengt!  
 
 

U kan zich vanaf nu inschrijven op het secretariaat van Apolloon! 
 
Prijzen: Ere-lid: GRATIS 
VIP-lid: €10 
Leden: €12 
Niet-leden: €16 
Aan de kassa: €18 
 
 
Voor zij die hier niet geraken of een te druk (werk of zuip) schema hebben,    
u kan altijd via overschrijving uw inkom verzekeren. Dit door op het volgende 
rekeningnummer te storten: IBAN: BE54 7330 0307 1997 met vermelding van 
uw naam en dat u lid of geen lid bent (wij checken dit ook aan de kassa, 
vergeet zeker ID en lidkaart niet!). 
 
Wij hopen dat deze avond u nog jaren mag bijblijven! 
 

 

 

 

 

Enjoy your evening! 
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SPORT 
          sport@apolloon.org 

Beste sportievelingen, 

De skireis zit waarschijnlijk nog vers in 
jullie geheugen. Herinneren jullie je nog 
de zalige pistes van Valmeinier en Valloire, 
de gratis drankkaarten, de jungle-power 
cantus waar iedereen verkleed was als 
aap, tijger, boeman, giraf, zebra,…  
We hopen dat jullie hier allemaal van 
genoten hebben. We hebben ons uiterste best gedaan om er voor jullie 
ondanks alle probleempjes een supergeweldige reis van te maken.  
 
Even een overzichtje voor wat jullie dit semester op sportief vlak van ons 
kunnen verwachten: 
- De IFB-ploegen doen elke week ( maandag en woensdag ) hun uiterste best          
   om Apolloon naar de eindrondes te loodsen. 
   Supporters zijn altijd welkom! 
- Op 13 maart is het de studentenmarathon van LOKO Sport, hierbij zijn hele    
  leuke prijzen te winnen zoals een surfreis, een blackberry,… 
  Je kan kiezen tussen verschillende afstanden, voor ieder wat Wils dus! 
- Op het einde van het semester kan je je nog verwachten aan een   
  supergeweldige Games Day! Meer informatie volgt nog! 
- Ook staat er jullie nog een beachvolleybaltornooi te wachten als afsluiter  
  van het semester.  
 
Wij hopen jullie massaal te 
verwelkomen op deze 
evenementen! 
 
Tot dan!  
 
Hanne & Ghoos  
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EEN STREEP CULTUUR 
           cultuur@apolloon.org 
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Zak Zak ZakZakZak ZakZakZakZak Zak Zak! 
                    sportzak@apolloon.org 

Lieve vrienden,  
 
We hebben elkaar een hele tijd moeten missen.  
Een verschrikkelijke tijd van sociaal isolement, boeken je geheugen 
inrammen, en dat allemaal in de afwezigheid van de geweldige fakbar die al 
je zorgen doet vergeten.  
 
Gelukkig is die helse periode nu voorbij! En goede resultaten of niet, de 
volgende examens zijn nog mijlen weg! Daarom stel ik voor dat we ons 
richten op leukere zaken: het knallend feest dat dit volgende semester zal 
zijn.  
 
Wij zijn er weer klaar voor en 
hebben verschillende ideeën en 
feestjes in petto voor jullie! Laat 
de awesome pink party daar het 
eerste voorbeeld van geweest 
zijn!  
Ook zullen wij blijven proberen 
jullie naar de zotste fakbar van 
Leuven te lokken met gekke 
doldwaze acties zoals “ I love 
Apolloon” op je buik te schrijven 
voor een gratis consumptie.  
 
Dit semester zal ook vol zitten met aantrekkelijke promo’s op hetgeen wat 
elke mens die af en toe eens op een deftige manier lichtjes beschonken wilt 
raken nodig heeft: sterke drank! 
 Deze zal je kunnen opdrinken op de deuntjes gebracht door verscheidene 
Dj’s die wij ook dit semester weer naar de zak zullen brengen.  
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Ik hoop dat we jullie al wat enthousiast gemaakt hebben voor het volgende 
semester, wij zijn het zeker al! En ik ben er van overtuigd dat jullie dat ook al 
waren, gezien onze eerste weken al goed gevuld zijn geweest met 
fantastische cantussen, waarin iedereen bewezen heeft dat ze nog steeds de 
liedjes uit volle borst kunnen zingen en ondertussen graag de kelen smeren!  
 
Als in de sportzak je pintje wordt gebracht,  
Als je het opdrinkt op je gemak,  
Genietend van het mooie leven  
Denk dat aan die helden van de nacht 
al was het maar voor even:  
houdt ze in je hart, de bazen van de Zak.  
 
 
Groeten van de lyricus van de zak,  
de ridder die vecht met een pen,  
en de dames looft met woorden 
 
Pieter Verschueren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



19 
 

HERSENSPINSELS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranen verborgen 
achter een masker  

van stilte 
een lach 

een groene lach 
toen ik je zag 

ik wil een ander 
ik wil jou 

ik wil iemand om van te 
houden 

en gauw. 

 

Doen 
graag doen 
blijven doen 

stoppen 
terugdraaien 
onmogelijk. 

 

Voor altijd 
Tot nu 

Voor eeuwig 
Stopt hier. 

 

Van wie zijn deze mooie 
tanden 

Zou ik er met mijn vuist op 
landen 

Dan zijn de mooie tanden 
stuk 

Maar scherven brengen  
geluk 

 

Liefde 
Een dromerige zekerheid 

Een vingerknip 
Alles kwijt 

 

Is hij zij 
Wat jij ik zijn? 
Hebben jij ik 

Wat hij zij heeft? 
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ONDERWIJS 
                       kine@apolloon.org 

                            lo@apolloon.org 

Van 25 tot 27 januari vond de derde meeting  van de European 
Confederation for Physiotherapy Students (ECPTS) plaats in  Leuven. De 
ECPTS is een netwerk van en voor Europese studenten kinesitherapie met als 
doel het verbeteren van de mobiliteit van studenten binnen Europa. 
(ECPTS.EU) 
 
Voor ons, de Belgische studenten, is het doel om voor de start van het 
nieuwe academische jaar alle Belgische scholen en universiteiten 
vertegenwoordigd te krijgen in een nationale studentenraad. Wij willen 
dienen als adviesorgaan voor studenten, onderwijsinstellingen en AXXON.  
Hiervoor zijn wij ook naarstig op zoek naar gemotiveerde studenten van de 
Waalse scholen en universiteiten die zich voor hetzelfde doel willen inzetten. 
Studenten die geïnteresseerd zijn kunnen contact nemen met Wieke Tijhuis: 
wieke.tijhuis@student.kuleuven.be. 
 
 
 
 

 
Overzicht doelen 
 
1. Vertegenwoordiging van alle universitaire en hogeschool kinesitherapie 
studenten uit België 
2. Klankbord voor problemen en mening van studenten en hieromtrent 
standpunten innemen 
3. Informatie verschaffen over belangrijke beslissingen gerelateerd aan het 
beroep alsook de studenten op de hoogte houden van kiné-gerelateerde 
evenementen 
4. Zorgen voor betere contacten tussen studenten van verschillende 
opleidingen 
5. Vertegenwoordiging in ECPTS 
6. Constructief meewerken aan de organisatie van opleidingen kinesitherapie 
in België 
7. Naar de toekomst toe om evenementen te organiseren van studenten voor 
studenten 



21 
 

INTERNATIONAL 
            Internationaal@apolloon.org 

Dear friends of Apolloon, 
 
Being an international student in Leuven is not easy. They come into a foreign 
country with a foreign culture and language. To make things easier for 
international students LOKO organizes the ‘think abroad month’. During this 
month there are several activities for international and Belgian students. 
Want to know more, check the website www.thinkabroad.be.  
Don’t hesitate to participate in one of these activities if you want to meet 
some international friends.  
 
Furthermore we’re doing a survey about studying abroad. This survey is for 
everyone, so not only the people who want to go on Erasmus. You can find 
the survey at Toledomy communitiesstudenten FABER Buitenland 
bevraging. 
 
With kind regards, 
 
Pieter Put 

http://www.thinkabroad.be/
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CURSUSDIENST 
                    Cursusdienst@apolloon.org 

 

Na het welverdiende gefeest op skivakantie met Apolloon of ergens anders is het 

tweede semester onherroepelijke aangebroken. 

Zoals altijd brengen de punten gemengde gevoelens met zich mee. Voor velen een 

opluchting, voor anderen een zware ontnuchtering, kater inclusief. 

Vele goede voornemens zijn gemaakt en een groot deel is ondertussen ook al 

gesneuveld in het slagveld van het studentenleven. 

Maar terwijl ons Feest-team jullie met man en macht uit de les proberen te houden, 

zorgen wij voor de dappere zielen die de vroege uren trotseren om de lessen bij te 

wonen. 

 

Gewapend met cursusteksten en 

powerpoints sturen wij jullie op een 

queeste. Trek ten strijde tegen 

professoren en assistenten, op zoek 

naar de Heilige Graal voor elke 

student: 3 maanden vakantie! 

 

Voor het zover is, kunnen we alleen 

maar hopen, 

De cursusdienst is dan ook geregeld 

open, 

de uren vind je zoals altijd op het net, 

nu moet je alleen nog uit je warme bed. 

Cursusdienst Apolloon 

 

S&P  
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HET LEVEN VAN EEN SCRIPTOR 
 
Zoals jullie allen wel weten, komt de kiesweek steeds dichter bij. Dit wil 
zeggen dat mijn taak er stilletjesaan op begint te zitten en dat iemand anders 
mijn zetel zal innemen op het secretariaat. Gelukkig, is het nog niet zover en 
kan ik nog tot die tijd jullie verblijden met dit awesome krantje. Gedurende 
het jaar is dit meer en meer mijn kindje geworden. Ik wou het anders doen, 
beter doen dan mijn voorgangers, hopelijk ben ik hier een beetje in geslaagd. 
Hierover kan ik echter niet oordelen, dat is aan jullie, maar ik hou er alleszins 
een goed gevoel aan over.  
 
Op mijn verkiezing vroegen ze of ik wel creatief genoeg was voor de 
fabertjeskrant. Zonder het echt zelf zeker te weten heb ik hier bevestigend 
op geantwoord. Ik heb het moeilijk om mezelf creatief te noemen, ik ben een 
speelvogel, geen creatieveling. Het is geweldig leuk om te spelen met 
woorden, met zinnen, met ideeën, hoe gekker, hoe liever.  
 
Nu, om even reclame te maken voor de stiel van het scriptor zijn. Het is een 
hemelse functie! Buiten de normale verantwoordelijkheden die je heb als lid 
van het praesidium ben je voornamelijk je eigen baas. Je bepaalt zelf wat je 
doet, wanneer je het doet, maar vooral, hoe je het doet. Jou gedachtengang 
bepaalt hoe de website eruit ziet, hoe dit krantje eruit ziet en hoe de 
weekoverzichten eruit zien. Kritiek heb je altijd, maar kritiek is nodig, geen 
kritiek wil zeggen dat alles al een gewoonte is geworden. Iets wat absoluut 
vermeden moet worden, naar mijn mening dan.  
 
Aan de volgende scriptor wil ik nu al 
zeggen dat hij of zij altijd naar mij mag 
komen. Dat ik er zal staan voor hem of 
haar als ze mij nodig hebben. Het gaat 
pijn doen om mijn functie neer te 
leggen, maar net zoals met de evolutie 
van de mens, we verbeteren alleen 
maar, dus mijn en ons allen opvolgers 
kunnen alleen maar beter worden!  
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MOPPEN OVER MANNEN 
 
Naar aanleiding van de internationale vrouwendag… 
 
Waarom dragen mannen een stropdas? 
Dat ziet er minder idioot uit als een 
leiband.  
 
Hoe sorteren mannen de was? 
Vuil en vuil maar draagbaar.  
 
Wat moet je een man geven die alles 
heeft? 
Een vrouw die hem toont hoe hij het 
moet gebruiken.  
 
Waarom trok Mozes 40 jaar door de 
woestijn? 
Omdat hij de weg niet wou vragen. 
 
Wat is de overeenkomst tussen een man en een thermosfles? 
Als je er bier in giet kan je ze overal mee naartoe nemen. 
 
Wat hebben mannen gemeen met mini-rokjes? 
Als je niet oplet kruipen ze langs je benen omhoog. 
 
Hoe noem je een goed uitziende, gevoelige en intelligente man? 
Een gerucht. 
 
Wat is het verschil tussen een man en een sneeuwstorm? 
Je weet nooit hoeveel centimeter het zal worden, en hoelang het zal duren.  
 
Waarom zijn mannen zo gelukkig? 
Omdat onwetendheid een zegen is.  
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SPELLETJES PAGINA 
Woordzoeker – Turbotaal Omdat nieuwe woordjes bikkel zijn! 

Zoek de volgende woorden 

(verticaal, horizontaal, diagonaal, ondersteboven en achterstevoren)  
 

Woord Vertaling Woord Vertaling 

Aarsgewei Tatoo net boven 
de kont op de rug 
van een vrouw 
 

Nachtapotheker Drugsdealer 

Baggerstok Een friekandel Pimp Bikkel 

Banjer Behaarde anjer 
(kontgat) 

Plurk Feut 

Befbezem Snor Psychonaut Reiziger in het 
land der 
psychidelica 

Bouwvakkersdecollete Bilspleet die 
boven de band 
van de broek 
uitkomt 

Raveteef Vrouwelijke 
liefhebber van 
techno 

Broekhoest Scheetje Sardineren Je door een op 
elkaar gepakte 
mensenmassa 
heen wringen 

Buysexual Iemand die 
betaald voor seks 

Schnaps Geen verklaring 
noodzakelijk. 

Cashtronaut Een nep-
astronaut die 
alleen mee mag 
met de space 
shuttle, omdat hij 
veel geld heeft 

Sodeju Schrikken van een 
draak 

Contabiliteit Kan in principe 
van alles 
betekenen 

Sparkagani Vreugdevolle 
oerkreet 

Desalwelteplus Positieve 
tegenhanger van 
desalniettemin 

Vaatoperatie Seks tijdens het 
afwassen 
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Downdaten Daten met 
iemand die lager 
staat op de 
sociale ladder, 
vaak blond 

Votlock Iemands kont 

Erectifikatie Het recht praten 
van een 
lulverhaal 

Wappen Wippen met een 
slappe 

Flugelhoer Meisje dat 
jongens opgeilt 
voor drank 

Wazzup Hallo  

Ganzentongen Tongen met een 
gans 

Wipsteiger Een hoogslaper 

Helicon Een teleurstellend 
onderwijsinstituut 

Xilimeren Even lekker 
uitrusten 

Huppelkut Door naïviteit en 
gebrekkig IQ 
belasterd 
vrouwmens 

Zadeltassen Vetrollen 

Koekwaus Mafkees Zweefteef In hogere sferen 
verkerend 
vrouwmens 
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a s a b b o m m a r c e l l e r e j n a b a n a a n t j 

g u s t o l o m t f i k f e e t f e e w z e e u w s e v 

g a a p l u t o l i e n o e m e r t o s t i t r o p s a 

o w n e d u w t j e e n e r e t o l k i p l o i s a c a 

a k u z k o t v i s p t q r o t m i j n p a p a a t j t 

l e n e e h o o a u a k i q e j e k a l e n n d e r p o 

t o n i j n u n o k a u d l i n o v t u a n o h c y s p 

u k n o i s t i l k k n e d i e i t a k i f i t c e r e 

l c b a b e k o t s r e g g a b a d i r e i s v o s e r 

a a l s c h w i n e g e r b e e a t r i b u u t o u e a 

u s h e r h e e n g a a n s i f o t o a l b u m u o r t 

x h o e t o t a g i e t e o d b o o n i s o n r h n u i 

e t e h t a k a l s k n o d o e m a a o h o u l d o e e 

s r r o d u i k p i r a a e b z c a c a c r e o d z o t 

y o g a l u k a s o l a p j e e r o l i j g w i n e r t 

u n n o n o r l i p t m a u d m u i l l u n i a s l a k 

b a e r o k a n e e i h u i d u i e k l d o p i z a n d 

i u p y a c g u l p u i e s e t h o f a e t s a a z o r 

l t p g a o l e a n p a u k n s l a t u u t t u u a u u 

e y a g o l o l k l s u l p e t l e w l a s e d a l i p 

u n w e j t i o p w e r h o z r n a r h o l i c s n u p 

i a z e g o o r b o o r t m e e r b e e k m g o n o z i 

i a e z l v k e e r b e r g e n e s s a t l e d a z o n 

b r o e k h o e s t o n t p l o x i l i m e r e n o p a 
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Stip naar stip 

Verbind de cijfertjes en kijk wat er tevoorschijn komt 
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Kleurplaat 

Kleuren, kleuren, kleuren maar! 
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Nonogram of Japanse puzzel 

Je hebt een rooster van vierkantjes, die ofwel zwart of met een X gemarkeerd 

moeten worden. Naast elke rij van het rooster wordt de lengte van het aantal 

zwarte opeenvolgende vierkantjes in die rij getoond. Boven elke kolom van 

het rooster wordt de lengte van het aantal opeenvolgende zwarte vierkantjes 

in die kolom getoond. Indien er twee cijfers staan, wil dit zeggen dat er een 

of meerdere spaties tussen de zwarte vakjes zijn. Jouw doel is om alle zwarte 

vierkantjes te vinden en in te kleuren. 
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Het einde is in zicht, 
In de verte, 
Een fel schijnend licht 
 
’t Is de reclame van image color 
Dat misschien anders zal staan, 
Die zorgt voor nog ne kleinen effort 
 
Het boekje is uit, 
Permissie toegestaan, 
Dat u dit nu sluit. 
 

Met vriendelijke groeten, 

Uw scriptor 

Jonathan  

SLOTAKKOORD 
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