
 
 

Voorwoord 
 

 

Niet verschrikken, want hier is 

de laatste chirograef van dit 

werkjaar al. We begonnen met 

volle moed aan een jaar 

waarin alles terug beter ging 

worden dan in 2020. We 

begonnen met de startdag 

waar we kennismaakten met 

nieuwe leden en met het 

jaarthema onvoorSPELbaar. 

Daarna hadden we enkele 

leuke zondagen, maar toen 

moesten we weer even 

stoppen door je weet wel wat 

    . Maar we zorgden voor 

vervangende activiteiten om 

jullie toch nog steeds dat 

chirogevoel terug te geven. 

Aan het begin van het jaar 

moesten we dan opeens in 

groepjes van 10 naar de 

chiro, het enige voordeel 

was dat we elkaar wel beter 

konden leren kennen zo. 

Vanaf dan ging het steeds 

weer beter en mochten we 

steeds meer. Zo kon toch 

nog de chirorally doorgaan, 

we konden ook ploxmerch 

verkopen en de aspi’s 

konden met hun wandeling 

geld in het laatje brengen 

voor hun 2-daagse op 

kamp.  

Kamp werd weer zeer uniek. 

Nog steeds wel in die 

vervelende bubbels, maar 

we mochten in ieder geval 

al met meer groepen in één 

bubbel. Velen zullen zich dit 

kamp ook gaan herinneren 

als het kamp waarin we 

bijna tot onze knieën in het 

water stonden. Maar ook 

hier was een voordeel: de 

oudste afdelingen hebben 

namelijk een uniek 

avondlied gezongen in de 

sporthal waar ze 2 nachten 

verbleven. De regen lieten 

we in ieder geval niet aan 

ons hart komen. Denk maar 

aan die schitterende 

zangstonde, het 

familiedagspel rond de 

vaccins of de ceremonie aan 

het kampvuur.  

Nu dat het bijna weer 

startdag is betekend dit ook 

dat er weer een nieuwe 

cyclus gaat beginnen. Er zal 

leiding stoppen, er zal 

nieuwe leiding komen, we 

gaan terug veel activiteiten 

kunnen doen. Hopelijk 

hebben jullie veel zin in het 

nieuwe jaar. 

Liefs, de leiding  
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Wat hebben we gedaan? 

11 – 21 Juli: KAMP 
Chiroloon did it again, ze hebben alweer een supertof kamp van gemaakt ze. Ondanks de regen 
konden ze hun fun niet stoppen. Bezoek onze chiro site om een paar momenten op te vangen. 
Binnenkort komen de foto’s ook om nadien - jaren later- nog op terug te blikken. 

 
  
 

Wat gaan we nog doen? 

26 September: Startdag en Startdagviering 
Bezoek ons en neem al je vriendjes mee voor een nieuw chirojaar. Kom allemaal spelletjes spelen en 
ontdek wie deze keer je leiding gaat zijn! (meer info op de volgende pagina’s). 
 
 
22 Oktober: Dag van de Jeugdbeweging!!!  
Op deze dag laten we aan iedereen zien dat wij bij de beste 
jeugdbeweging van het land horen, dus trek je chirokleren aan en ga zo 
naar school en/of naar de sportclub, muziekles … Hopelijk kunnen we 
dan ook weer met zijn allen samenkomen die dag om dit te vieren. 
 
 
21-31 Juli 2022!!!!! ZET HET AL OP JE AGENDAAAAA LESGOOOWWWW 
Want dan is het terug BIVAK 
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Startdag 2021-2022 
 
We zijn weer (bijna) september, en dat betekent dat iedereen terug naar school moet na een vakantie met 

alweer een geweldig bivak. Hopelijk hebben jullie genoten van de vakantie en zijn jullie er weer helemaal 

klaar voor. Want september betekent natuurlijk ook dat je op de chiro een jaartje ouder wordt. De helft zal 

naar een hogere groep gaan, de anderen worden nu 2e jaars en gaan zeker de nieuwe leden in hun groep 

welkom heten. Dit allemaal zal gebeuren op startdag. Je krijgt nieuwe leiding, er komen nieuwe leden, er 

zullen misschien leiding stoppen met de chiro, maar dan zullen er zeker aspi’s klaar staan om hun plaatsje 

in te nemen om chiro Loon nog groter te maken. 

Neem zeker al je vriendjes, vriendinnetjes, buren, leden van je sportclub …. mee naar de chiro om zo de 

grootste vriendschappen te creëren, want CHIROVRIENEN, ECHTE VRIENDEN. 

 

Op startdag kan iedereen zich (opnieuw) inschrijven om zo weer een fantastisch jaar tegemoet te gaan!! 

 

PRAKTISCH: 

• ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 

 

• WALSTRAAT 2, BORGLOON 

 

• INSCHRIJVINGEN 13u30-14u00 

 

• ACTIVITEITEN 14u00-18u00 

 

• INSCHRIJVINGSPRIJS VOOR HET HELE JAAR 

(VERZEKERING INBEGREPEN)→ 25 EURO 

 

➔ ENKEL MET BANKKAART BETALEN! 
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Sloebergraef 

Herinneringskaartje 

Halloooo lieve sloebertjes! Het is al even geleden dat we samen op kamp zijn geweest. 

Weten jullie nog hoe fantastisch leuk dit was? Samen eten en zingen, naar de toneeltjes 

kijken, op trektocht gaan, het sloeberhuis bouwen, met scheerschuim spelen en het grote 

kampvuur! Wij missen het nu al zo hard en jullie hopelijk ook. Maar dat wil nog niet 

zeggen dat het chirojaar gedaan is. Er zijn nog enkele chirozondagen dat jullie met ons 

kunnen komen spelen en we hopen dat we dat nog met alle sloebers samen kunnen 

doen. Dus kom zeker nog die laatste keren voordat jullie nieuwe toffe leiding zullen 

krijgen en ons gaan moeten missen! 

Na startdag zullen jullie misschien nieuwe leiding krijgen. Maar wij willen graag een 

herinnering van jullie allemaal. Daarom moeten jullie het papier op de volgende pagina 

invullen, uitknippen en aan ons geven zodat wij dit voor altijd kunnen bijhouden en altijd 

kunnen teruglezen als we jullie missen en niet meer gaan zien. Veel succes! 

Jullie topleiding 

Emma, Arne en Louis! 
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Foto  

NAAM: …………………………………………………………………………. 

GEBOORTEDATUM: ……………………………………………………. 

LEUKSTE SPEL VAN DIT JAAR: 

……………………………………………………………………………………… 

LEUKSTE CHIROZONDAG VAN DIT JAAR: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
HET COOLSTE MOMENT OP KAMP: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

HET LEKKERSTE ETEN OP KAMP: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

WAT ZAL JE HEEL HARD MISSEN OF GA JE NOOIT VERGETEN?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEKENING: 
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Speelclubgraef 

Wow, wow, wow! Wat is dit jaar weer omgevlogen, we zijn zo alweer aan de laatste chirograef van dit 
werkjaar gekomen. Hopelijk vonden jullie dit chirojaar even geweldig als ons. Wij hebben er alvast heel erg 
van genoten. Maar bij het maken van een kleine samenvatting van dit onvoorSPELbare jaar wisten we niet 
meer goed welke foto’s nu bij welke gebeurtenis hoorde. Lukt het jullie wel om alle gebeurtenissen met de 
juiste foto te verbinden? 
 
Veel succes!!! 
 
Dikke kusjes en knuffels van Sara, Laura, Eli en Maanoe!!! 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

Dag van de bij 
 
Eerst speelden we spelletjes om 
het leven van de bij beter te 
leren kennen. Daarna kregen 
we bezoek van iemand van 
Natuurpunt die samen met ons 
bijenhotels kwam maken. 
Hebben jullie al bijtjes in jullie 
hotels? 

WC- madammendag 
 
Deze dag op kamp kregen jullie 
een echte opleiding tot wc-
madam. Houden jullie thuis je 
wc ook proper? 

Escape room boze buurman 
 
Weten jullie nog dat jullie 
zaklampen gestolen werden? 
En dat jullie door opdrachtjes 
uit te voeren deze terug kregen 
en ook materiaal kregen om 
iets te knutselen? Wat hebben 
we toen geknutseld? 

Dag van de jeugdbeweging 
 
Dit jaar kregen we voor de dag 
van de jeugdbeweging geen 
frietjes en springkastelen aan 
Nieuwland, maar wel iets 
anders, zien jullie op de foto 
wat we wel kregen? 
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Trektocht 
 
Al wandelend en zingend 
gingen we naar het Zilvermeer. 
Daar zwommen we in het 
water en gleden we van de 
glijbanen, maar wat deden we 
daar nog? (zie foto) 

Tijdreizen 
 
Op kamp waren het niet enkel 
Jonas en Elise die door de 
tijdreisden, weten jullie nog 
waar we overal geweest zijn? 

Opdrachtjes voor thuis 
Op zo een zondag waarop we 
geenechte chiro konden geven, 
kregen jullie een leuk 
opdrachtje van ons. Wie was 
het gelukt om alle opdrachtjes 
te doen?  

Nog hoog bezoek 
 
In maart kregen we bezoek van 
onze patroonheilige, weten 
jullie zijn naam nog?  
Hij had dit jaar een onhandige 
nar mee die het toverpoeder 
op de grond liet vallen. En 
weten jullie nog wat de 
verrassing toen was? 
 
 

Hoog bezoek 
 
In december krijgen we 
normaal altijd speciaal bezoek, 
maar dit jaar mochten we toen 
niet naar de lokalen, dus kwam 
het bezoek maar tot bij jullie 
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Rakwigraef 

HeyHeyHey rakwi’s, na een goei kamp zullen we jullie 
toch heel erg missen. Al die fijne momenten die samen 
hebben beleefd zoals samen op het strand gaan en 
samen Jan hebben begraven hihihi! 
hoohohoh dat was zooo grappig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weten jullie die keer ook die quizzz dat Jan heeft gemaakt? Ik was echt super verbaasd dat jullie die liedjes 
konden meezingen. Hopelijk volgende keer nog! 

We hebben ook nog een laatste verassing voor jullie!! 
Wij Hebben een Film gemaakt voor jullie en wij maken al 
reclame, dus als dankje mogen jullie onze eerste poster 
hebben! 
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Titograef  

 Dag lieve titoooos!!!! 

Jammer genoeg is de vakantie gedaan     . Net zoals het lange uitslapen, op vakantie gaan, vakantieliefjes hebben, 

…. Alsook het bivak wat weer voorbijgevlogen is voor dat we het wisten. Wat hebben we er weer van genoten!! Jullie 

ook? Weten jullie nog dat we als eerste aankwamen met de fiets op kamp, als ook de gala-avond, trektocht naar het 

Zilvermeer, familiedag, de leuke avondactiviteiten, kampvuur en zoveel meer      . Spijtig genoeg betekent het einde 

van de vakantie dat we weer naar school moeten      maar niet getreurd dit betekent ook dat er weer superleuke 

Chiro zondagen aankomen. Hier nog enkele foto’s van een supertof jaar. (de rest volgt nog) 
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Ketigraef 

 

Dag lieve ketterssss  

Dit is alweer onze laatste chirograef … ( lees dit met heel veel emotie en tranen in 

de ogen ”oooooooOOOoooooh” ). Laatste chirograef... laatste challenge. We 

hebben een toffe selectie gemaakt van de leukste kampfoto’s. Wat moeten jullie 

doen? Vul de tekstballonnetjes zo grappig mogelijk in! De jury ( jullie o zo lieve, 

leuke, toffe, geweldige en bescheiden leiding) zal dan de leukste cartoons eruit 

kiezen& die personen krijgen een verassing!! Neem dus zeker deze chirograef mee 

naar de volgende chiro zondag. We hebben dit jaar ondanks corona heel veel 

beleefd. We zijn bijna verzopen op kamp, we hebben een creatieve mast recht 

gezet, jullie hebben Catan gekoloniseerd, jullie hebben legendarisch goed geslopen, 

we hebben talloze keren gelachen en soms ook eens geweend. Kort samengevat 

hebben we een top jaar beleefd met allemaal vrienden voor het leven. We gaan 

jullie daarom ook enorm hard missen  hopelijk vonden jullie net zoals ons dit het 

beste chiro-jaar ooit!  

XXX Mich ,Lucky , Lewis en Daantje Pappie XXX 
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Aspigraef 

Liefste Aspi’s 

 

Helaas zal dit de laatste geweldige Chirograef zijn van dit onvergetelijke jaar. Jammer!!! We hebben samen 

zoveel leuke momenten meegemaakt. En hoe beter die herinneringen bewaren dan ze in een verhaaltje te 

stoppen? We zullen eens samen even terugkijken op enkele legendarische, leuke, grappige momenten… 

 

… De eerste zondag in deze nieuwe groep was toch even wennen. We moesten elkaar leren kennen en dit 

deden we aan de hand van het spelletjes met de mondmaskers. Hier was direct een gezellige sfeer en 

jullie leiding keek naar mekaar en dachten ‘Dit jaar wordt een hoogtepunt in al onze Chirocarrières!’ Er 

kwamen vele nieuwe gezichten bij… 

 

 

… Enkele zondagen gingen voorbij waaronder deze met de 

paralympics en jullie allemaal een fysieke handicap kregen 

en het olympisch vuur moesten aanhouden. Op het einde 

volgde er een mooie beloning met donuts. Daarnaast speelde 

we ook een alfabetspel, een grootst maffiaspel op de 

crosswei en gingen we golfen in aan de sporthal… 

 

 

… Helaas kwam Corona weer op de proppen voor een tweede maal en zaten we met z’n alle opnieuw in 

ons kot, MAAR dit hield ons niet tegen voor een interactieve activiteit online te voorzien. We gingen samen 

‘Trivial Pursuit’ spelen en Louis Picard werd verlost uit een gijzeling. Wat zijn jullie toch echte helden!!! … 

 

 

 

… Eindelijk na die ellendige examens mochten we opnieuw op de 

Chirowei. Hier hingen toch enkele regels aan vast: met 10 in één 

bubbel en een mondmasker dragen :( . Voor jullie was dit absoluut 

geen probleem! Elke zondag was er plezier voor tien bij onze aspi’s! 

Die kleine regeltjes hield jullie niet tegen om massaal aanwezig te 

zijn…  

 

 

 

 

… Een zondag rond kamping kitsch, wat een idee was dat?! We vroegen aan jullie om verkleed aanwezig 

te zijn en ja hoor, succes gegarandeerd! Zo was er een banaan, een jongen in een pamper en een fluo 

roze jas. Deze namiddag waren er voldoende glitters en jonny’s aanwezig om het sportpaleis te kunnen 

vullen. Ook de borat mag niet vergeten worden en Tom die zich erin gewrongen heeft. ON-VER-GE-TE-

LIJK!!! ... 
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...Naast drukke en gevulde zondagen waren 

er ook zeer rustmomenten en Chille 

activiteiten. Een zondag probeerde we samen 

het nieuwe aspi logo te bedenken, waarbij 

ieder zijn inspiratie in de strijd gooide. Er 

werden verschillende methodes gebruikte om 

tot een resultaat te komen, maar helaas waren 

alle ontwerpen te geweldig om op een T-shirt 

of pull te vertonen. De buitenwereld zal nog 

een jaartje moeten wachten op jullie awesome 

designs. Deze dag zorgden we ook voor een 

versnapering tijdens het creatieve proces. We maakte zelf pizza’s om extra inspiratie op te doen. De ene 

maakt een hawaii, de ander koos meer voor een rijkgevulde calzone of een beetje artisjoksap als finishing 

touch. Maar we onthouden allemaal dat oregano de essentie op een pizza is ~ Lukas Van Impe  … 

 

 

… Nog een zondag om niet snel te vergeten, was deze waar 

jullie leiding enkele constructies had gebouwd op de 

Chiroweide om vervolgens een hele namiddag los te kunnen 

gaan met blaaspijpen en bloem. Niet te vergeten: deze 

lekkere bloem brachten jullie zelf mee! Er werden tactische 

zetten uitgeoefend in verschillende spelmethodes en zo 

werden jullie klaargestoomd om het leger een handje te 

helpen in tijden van nood. En ja hoor, iedereen was 

geslaagd! Maar ook de gehele dag was geslaagd!!! Later 

hebben we ook samen kunnen ondervinden dat dit minder 

pijn doet dan paintball ballen tegen je bovenbenen … 

 

 

 

… Plots bleek jullie leiding ontvoerd te zijn en kregen jullie een boodschap en enkele verdachten te zien. 

De zoektocht naar jullie leiding kon beginnen! Zij waren ergens in Borgloon en jullie moesten hun vinden 

voor de tijdstippen voorbij waren. En of dat lukte!!! … 

 

 

… Ook zorgde we voor twee avond-Chiro’s tijdens de 

paasvakantie. Bij de eerste was er een geweldige buiten 

cinema, waarbij het moeilijk werd om een film te kiezen. 

Ook was er lekker krokante (en mss een klein beetje 

verbrande) popcorn, drankjes en hete party snacks. De 

andere avond speelde we ‘NEWYORK IS BURNING’ in 

de stad. Hierbij werden enkele opgeschrikt door de twee 

leiding die hen probeerden te pakken. Zelfs zo hard dat 

Jonah zijn airpods is verloren op het gras. Na even 

zoeken hebben we ze helaas niet meer kunnen vinden… 
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… Toen kwam er een mooi idee: EEN 

SPONSORWANDELING!!! Samen 

werkten we aan een affiche, de route 

uitstippelen, vervoer, vertrekpunt. Ja hoor, 

daar was het plan: we gingen samen 100 

km wandelen en er kon geraden worden 

hoe lang we gingen wandelen. De groep 

werd in 5 groepjes verdeeld, die elk 20 km 

wandelden van Hoeselt naar Borgloon. In 

het totaal deden we er 21:32:16 over. Wat 

een recordtijd! En we haalden er een 

mooie som uit om een geweldige 

tweedaagse op kamp ervan te maken!!! 

Jullie zijn toppers! … 

 

 

… Sint-Hubertus mag ook niet vergeten worden! De traditie van het 

zwemmen werd doorbroken omdat de zwembaden op dat moment niet 

open waren. Maar we maakte er een gezellige dag van op de Chiro wei. 

We deden met de hele chiro, per afdeling, opdrachten om zo gewichten 

vrij te spelen en Sint-Hubertus tot in de boom te laten vliegen. Zo kregen 

jullie op het einde een welverdiende pannenkoek. Maar één opdracht 

was niet uit den boze! Het oversteken van een zekere afstand met een 

touw en een balk en iedereen moest op de tafel gaan staan. Op deze 

opdracht zijn menige hersens gebroken en helaas hebben we deze 

opdracht niet kunnen oplossen. Daarnaast was er nog een opdracht om 

over een muur te geraken. Met slechts 5 personen hebben ze dit 

gedaan! YES, YOU CAN!!!  

… 

 

 

… Even later leerden we elkaar beter kennen aan de hand 

van het grote vriendenboekspel. Zo zijn we er achter 

gekomen dat Milo een crush heeft op dua lipa, en Tuur op 

zijn beurt een crush heeft op Milo zijn mama. Veel van jullie 

gaven als lievelings frituursnack een Bicky op en op 

tweedaagse is bevestigd dat jullie niet gelogen hebben… 

 

 

 

 

 

.... We deden dit jaar natuurlijk ook klassiekers zoals laddercompetitie. We 

hebben samen ontdekt dat je bij categorieën noemen nooit Disneyfilms 

moet voorstellen, want dan ben je 3 uur later nog aan het spelen. Italiaanse 

gerechten is dan wel weer een slim idee. Daarnaast hebben we 

ondervonden dat Emma een verslaving heeft aan tatoos, ze zal later een 

echte gangster worden… 
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… Ten slotte kon ook een kleine Aspi-doop niet missen. Jullie zwoeren trouw aan jullie leiding en Chiro 

Loon. Er werden desserts afgestaan alsof het niets was en Ids leerde eindelijk hoe je Oliver zijn naam 

correct moet uitspreken. Korneel leefde zich uit met groenafval te verspreiden en iedereen ging lekker vuil 

naar huis, zoals het hoort … 

 

… En dan was het moment van het jaar aangebroken: 

CHIROKAMP!! Ondanks corona was letterlijk elke aspi aanwezig 

op kamp, ONGEZIEN! Samen fietsen we helemaal naar Dessel. 

We zetten al snel het kamp goed in met het grote Dokter Love 

spel. Wat ons hier het meeste bij blijft zijn toch wel de 4 zeer 

geslaagde lapdances. De dag erna sjorden we een super coole 

brug, een voetbalveld en nog een brug. Even later speelden we 

met wat kernreactoren en deden we een poging tot een 

chemische reactie #fail. We zongen de longen uit ons lijf op 

zangstonde en trainden ons zo voor de cantus op 2-daagse.  

 

 

 

 

Toen werden onze tenten even goed 

nat, dus was er niks anders te doen dan 

bros gaan. Even later op 2-daagse 

hebben we weer gefietst en gefietst en 

gefietst maar ook gepaintballd en goed 

gegeten en goed gedronken. Daarna 

hebben we nog een klein plonsje 

gemaakt in het water en de kater van de 

dag ervoor verwerkt. Helaas was het 

alweer tijd om te vertrekken en we 

fietsten met één fiets minder terug naar 

de kampweide. Het einde van het kamp 

was nu heel dichtbij. We sprokkelden, 

maakten een vuurtje en genoten van de 

prachtige sfeer. Het was weer het einde van een memorabel kamp …  

En nu is het jaar helaas bijna om, het nieuwe chirojaar staat al voor de deur. Hopelijk hebben jullie goed 

gelachen, veel plezier gemaakt en (sws te weinig) dik gefeest. Wij hebben er alvast superhard van 

genoten!  

 

LOVE YOU ALL 

 

xoxo Eva, Marjolein, Ids & Korneel xoxo 
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Spelletjes 
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Zoek de leiding:  
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Raadsels 

1. Wat is het toppunt van pech? 

2. Op welke vraag kan je nooit ‘ja’ antwoorden?  

3. Een man met zwarte kleren loopt op het midden van de weg. De straatverlichting is uit en opeens komt 

er een zwarte auto met gedoofde lichten, recht op hem afgereden. Toch kan de auto de man nog op tijd 

ontwijken. Hoe kan dat? 

4. Wat is van jou, maar wordt meer door andere mensen gebruikt?  

5. Wat wordt nooit natter, ongeacht hoeveel het regent?  

6. Wat is de volgende letter in deze reeks? JFMAMJJASON (…) 

7. Een vader heeft negen appels en acht kinderen. Hoe kan hij de appels eerlijk verdelen onder de 

kinderen? 

 

 

Antwoorden: 

1. Een eendagsvlieg die zijn dag niet heeft  

2. Slaap je?  

3. Het is gewoon overdag en alles is prima zichtbaar!  

4. Je naam  

5. De zee 

6. D, het zijn de letters van de maanden in een jaar  

7. Door appelmoes te maken  
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Knutselpagina 

Wat was me dat toch een gekke zomer!?! Het was op Chiro kamp ook duidelijk te zien: het ene moment valt de 

regen met bakken uit de lucht, het andere moment verschroeien we in de zon. 

Maar wat moet je doen wanneer het te hard regent? Of wat kan je doen wanneer het zonnetje iets te fel schijnt? Wij 

presenteren u ORIGAMI. Met deze Japanse vouwkunst kan je de leukste dingetjes maken uit papier. Sommigen zijn 

al iets moeilijker dan anderen dus zorg ervoor dat je geduldig te werk gaat.  

 

Bootje 
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Kraanvogel 
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Vlinder 
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Heb je thuis geen papier? Of is origami toch niets voor jou? Dan kan je je knutseltalent misschien toch nog 

gebruiken! Met slechts een lege melkbus, een schaar, een nietjesmachine en klitteband (en eventueel kleurrijke 

plakband) kan je de coolste portemonnee maken! We zullen het eens even uitleggen: 

Stappenplan: 

1) Knip de bovenkant en onderkant uit het pak; 

2) Vouw de zijkanten van het pak naar binnen en duw het pak plat; 

3) Knip de voorkant van het pak voor ongeveer 1/3 open (knip over de hoeklijntjes) en vouw de flap om; 

4) Knip het stuk pak boven de flap weg; 

5) Vouw het onderste deel van het pak dubbel en druk dit stevig aan (de open kanten van het pak liggen nu 

precies op elkaar); 

6) Niet de open kanten van het pak (die je zojuist hebt dubbelgevouwen) aan elkaar, dit is best zwaar dus 

misschien heb je hierbij wat hulp nodig. 

7) Vouw de flap over de portemonnee heen en druk stevig aan; 

8) Plak of niet met je nietjesmachine klittenband op de flap en op de portemonnee zodat deze open en dicht 

kan. 

9) Ten slotte kan je de randen van de portefeuille ook nog afwerken met wat kleurrijke tape zoals op de 

allerlaatste foto. 

  

 

Begrijp je met de foto en het stappenplan nog altijd niet goed hoe het moet? Dan kunnen de dames van K3 je eens 

een handje helpen, je kan hun filmpje bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=HWTNXO93-jY 

https://www.youtube.com/watch?v=HWTNXO93-jY
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Dag Evenement Uur Opmerking 

29 augustus CHIRO  14:00-17:30 Lokalen  

5 september CHIRO  14:00-17:30 Lokalen  

12 september GEEN CHIRO / Lokalen  

19 september CHIRO 14:00-17:30 / 

26 september Startdagviering Wordt nog 

gecommuniceerd 

Wordt nog 

gecommuniceerd 

26 september Startdag 13:30-18:00 Lokalen  

3 oktober CHIRO 14:00-17:30 Lokalen  

10 oktober  CHIRO 14:00-17:30 Lokalen  

17 oktober CHIRO 14:00-17:30 Lokalen 

24 oktober CHIRO  14:00-17:30 Lokalen  

31 oktober CHIRO 14:00-17:30 Lokalen  

Opgelet: al deze datums/uren zijn onder 

voorbehoud! Controleer regelmatig je e-mail, de 

WhatsApp-groepjes, Facebook, onze website, … 

voor verdere informatie! 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 
**Alweer de laatste chirograef van dit chirojaar**OHHHHHH…**maar wat voor 
een jaar was het**onvoorspelbaar mooi**hoogtepunt was sowieso 
bivak**DESSELLLL**heel lekker gegeten**toneel was 
fantastisch**teletijdsmachine**Jonas en Elise**topeditie van 
zangstonde**chirolease**Kitty cats**DJ Dessel**geen stem meer de dag 
erna**ik wil direct terug**de regen heeft ons niet klein gekregen**vanaf nu weer 
veel chirozondagen**JOEPIEEE**heb er zin in**tot de volgende keer** 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 

 
 
Zet ook deze datums al in je agenda 
BIVAK 2022: 21 juli tot 31 juli 
BIVAK 2023: 21 juli tot 31 juli 
 
 
 

 
 
 
 


