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Welkom bij ons nagelnieuwe 

CEMI-Doeboek! Een must 

voor elke fan! Ook offline geniet jij nu van 
 de leukste challenges,
 de coolste spelletjes, 
 de meest geweldige CEMI- tips en tricks

In dit boek kom je bovendien alles 
(en nog veel meer) te weten over ons, 
Celine en Michiel, aka CEMI. 

Naam: 
Celine Dept

Geboortedatum: 
8 december 1999

Beroep: 
online creator

Naam: 
Michiel Callebaut

Geboortedatum: 
6 april 1996

Beroep: 
online creator
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Mijn naam: 
Celine Dept

Mijn leeftijd:
1 1 jaar

Lievelingseten: 
hamrolletjes met kaassaus 
en puree

Lievelingskleur: 
rood
Favoriete serie of film: 
Ratatouille

Favoriete song: 
Waka Waka van Shakira

Dit wil ik later worden: 
verpleegster op de kinderafdeling

Mijn grote geheim: 
Ik ben verliefd op meester Maarten. Ik speel soms vals.

Mijn hobby’s: 
basket

Mijn idool: 
Cristiano Ronaldo

Mijn grootste angst: 
Ik ben niet echt bang van iets.

Ik heb een hekel aan: 
regen
Gek (lichaams)kenmerk: 
Als ik val, breek ik supersnel iets
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Mijn naam: 
Michiel Callebaut

Mijn leeftijd: 
11 jaar

Lievelingseten: 
lasagne

Lievelingskleur: 
wit paars

Favoriete serie of film: 
SpongeBob

Favoriete song: 
liedjes van Spring

Dit wil ik later worden: 
profvoetballer

Mijn grote geheim: 
Ik ben verliefd op de juf.

Mijn hobby’s: 
voetbal, judo

Mijn idool: 
Ronaldinho 

Mijn grootste angst: 
Ik ben bang voor geesten.

Ik heb een hekel aan: 
spinnen

Gek (lichaams)kenmerk: 
Ik ben de grootste van de klas.

5



Mijn naam:  

Mijn leeftijd: 

Lievelingseten:  

Lievelingskleur:  

Favoriete serie of film:  

Favoriete song:  

Dit wil ik later worden:  

Mijn grote geheim:  

Mijn hobby’s:  

Mijn idool:  

Mijn grootste angst:  

Ik heb een hekel aan:  

Gek (lichaams)kenmerk:  

Deze is voor jou!
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Deze is voor wie jij maar wil: je BFF, 

je mama, je lief, je oma, de buurjongen…!
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De MEGA CEMI 
Fanquiz!

We weten dat jij een 
megafan bent, maar hoe 
mega precies? Dat gaan 
we testen. Durf jij de 
uitdaging aan?

Beantwoord de vragen.

Waar leerden Celine en Michiel 
elkaar kennen?

A   Op school, op de 
speelplaats.

B  Tijdens het opnemen van 
een filmpje voor  
Michiels YouTube-kanaal.

C  Op vakantie in Lanzarote.

Welke kleur heeft de 
tong van Trixie?

A   Rood

B  Groen

C  Blauw

1

2

3

4

Hoe heet Michiels Engelstalige 
YouTube-kanaal?

A   CEMI

B  Celine

C  MiAndMore

Hoe groot is Celine?
A   1 meter 50

B  1 meter 80

C  1 meter 60

?

?

Ch
ec

k th
is out!

SCAN MIJ!
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5

6

7

8

9

10

Hoe heet Michiels Engelstalige 
YouTube-kanaal?

A   CEMI

B  Celine

C  MiAndMore

Welke challenge deed CEMI nog nooit?
A   24 uur FaceTimen.

B  Een baby je dag laten bepalen.

C  24 uur overleven op een toilet. Als Celine en Michiel hun 
lievelingskleur moeten 
kiezen, welke is dat dan? 

A   rood en paars

B  geel en paars

C  rood en blauw

Sinds wanneer zijn Celine 
en Michiel een koppel?

A   1 mei 2017

B  1 mei 2018

C  1 mei 2019
Met welke YouTuber hebben 
Celine en Michiel nog nooit 
een challenge gedaan?

A   Dylan Haegens

B  Touzani

C  Enzo Knol

Hoe laat komen de 
CEMI-video’s op YouTube?

A   15.30 uur

B  16.00 uur

C   17.30 uur

Hoeveel mensen hebben 
naar Celines meest virale 
TikTok gekeken?

A   50 miljoen 

B  200 miljoen

C  215 miljoen

Wil je weten hoe je hebt gescoord? Kijk dan snel op de volgende pagina!
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Vraag Koos je A? Koos je B? Koos je C? Jouw score

11 0 10 0

22 0 0 10

33 0 0 10

44 0 10 0

55 0 0 10

66 10 0 0

77 0 10 0

88 0 0 10

99 0 0 10

1010 0 10 0

Zoek hier je punten per vraag 
op en bereken je totaalscore.

Totaal:

Totaalscore 

100 tot 80 Totaalscore 70 tot 50

Totaalscore 
40 tot 0
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Welke challenge heb je 

thuis al gedaan, en hoe 

verliep dat?

Als je één vraag zou kunnen 

stellen aan CEMI: welke zou 

dat dan zijn?

Wij zijn ook benieuwd naar 
jouw interesses…

Wil jij ons meer vertellen over 
jezelf? Denk eens goed na over 
deze vragen, zet je antwoorden 
op e-mail en stuur ze naar 
info@horizon.be. 
Wij kunnen niet wachten om van 
jou te horen! 

Pssst… wie weet duikt jouw 
antwoord wel eens op in een van 
onze YouTube-filmpjes.

Wat heb jij al gebroken in je leven – buiten glazen en borden? 

POLL: Je mag een week naar een 
onbewoond eiland: wie neem je 
mee? Je kan kiezen uit Celine, 
Michiel of… Trixie!

Welke huisdieren heb jij?
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Wie ben jij?
Schrijf dit blad vol, teken 
jezelf, schilder jezelf. 
Jij mag met deze pagina 
volledig doen wat je wil, 
zolang het maar over jou gaat!
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Doetip! Is het een regenachtige dag en 
weet je niet wat te doen?
Feestje in het vooruitzicht? 
Hier enkele Doetips om jezelf 
en elkaar beter te leren kennen.

Wie kent mij beter?

De dobbelsteen challenge 

1

2

Nodig: 
- Twee anderen- Iets om op te schrijven (een stapel papiertjes, of een bord en krijt…).

Nodig: 
- 1 dobbelsteen.

- Zoveel vrienden als 

je maar wil ( je kan 

dit ook alleen spelen 

(kijk bij ‘variant’))

Zo doe je het:
- Stel een vraag die over jou gaat.
- De twee anderen schrijven 

hun antwoord op zonder te 
overleggen.

- Ze laten op hetzelfde moment 
hun antwoord zien.

- Dit levert leuke gesprekken op!

Check this out!

- Deze vragen:1: Wat dacht je de eerste keer dat je 
me zag?2: Hoe beschrijf je mij tegenover iemand die me niet kent?3: Wat vind je leuk aan mij?4: Welk dier vind jij bij mij passen?

5: Welke drie woorden komen op 
wanneer je aan me denkt?6: Welke acteur moet mij spelen in 

de film over mijn leven?
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Zo speel je:
- Gooi met de dobbelsteen. Kijk welk cijfer je hebt.
- Beantwoord de bijbehorende vraag over de andere persoon.

Variant om alleen te spelen:
- Gooi zelf met de dobbelsteen. Het cijfer bepaalt de vraag die je 

gaat beantwoorden.

1: Hoe ziet mijn leven eruit binnen 10 jaar?
2: Wat staat bovenaan mijn bucketlist?
3: Wie is mijn allerbeste vriend(in) en waarom?
4: Hoe kan ik mezelf in vijf woorden omschrijven?
5: Wat is mijn grootste angst?
6: Hoe ziet een perfecte dag eruit voor mij?

De CEMI vraagparty
3

Nodig: 
- De kaartjes die je 

op de volgende 

pagina’s vindt.

- Je vrienden!

Zo speel je
- Knip de kaartjes uit. 

Leg ze met het CEMI-
logo naar boven.

- Trek om de beurt een 
kaart en beantwoord 
de vraag.
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"
"

Wie is jouw 
grootste 

idool?

Wat had jij 
graag willen 
uitvinden? 

En waarom?

Heb jij stiekem 
een crush op 

iemand?

Wat zou je 
doen met 
10 miljoen 

euro?

Wil je later 
kindjes? 
Hoeveel?

Stel dat je 
een YouTube-

kanaal zou 
maken, zoals 

CEMI, hoe 
zou je dat dan 

noemen?

17



VRAAGPARTY

VRAAGPARTY

VRAAGPARTY

VRAAGPARTY

VRAAGPARTY

VRAAGPARTY
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