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Voorwoord 
Ik hoop dat jullie een super 
lijpe paasvakantie hebben 
gehad. Ik wel althans! PLOX, 
LEDENFUIF, DE PAASHAAS, 
75 jaar chiro, Chipolaspi… 
whohoooo en NU jouw 
chirograef! 
Heel de tijd chiro pfooeee, 
worden jullie nooit moe? 
Awel ik ook niet. Maar de 
blok komt dichter voor de 
leiding en dat heeft 
gevolgen voor de 
chirozondagen. Voor ons is 
de chiro belangrijk, maar 
onze studies ook, ofja toch 
voor de meeste althans. De 
chiro blijft uiteraard 
proberen zoveel mogelijk 
chiro te geven. 
Pas ook op voor kamp! Dat 
komt dichterbij, maar zorg 
ook dat je effectief 7 dagen 
naar de chiro bent 
gekomen. Zo niet? Dan is 
het simpel, je mag niet 
mee!! The rules are the 
rules. Ik heb ze niet 
gemaakt… Wacht jawel, 
sorrynotsorry.  

 
 
 

Ik hoop dat iedereen 
meekan, want ik voel het al. 
Zoals Plox, gaat het alweer 
een lijpe kampeditie 
worden. Zeker nu dat de 
regels van bubbels niet 
meer gevolgd moeten 
worden. Of ja dat hoop ik 
natuurlijk. De volledige 
informatie over bivak 
krijgen jullie in de volgende 
editie, genaamd de 
bivakgraef! Alles wat je 
moet weten om mee te 
nemen enzovoort zal dan 
hierin staan. Voor jullie en 
de ouders. Ik heb er althans 
veel zin in. Komen jullie ook 
naar Release? Lekker 
dansen en swingen. Goed 
veel eten aan de kraampjes 
en daarna slapen in jouw 
eigen tent of die van een 
vriend. Het zal een super 
fijne zomer worden en hij 
mag ook zo snel mogelijk 
komen voor mij. 

 

 

INHOUDSTAFEL 

2) Wat hebben we gedaan? 
3) Wat gaan we nog doen? 
4) Bivak informatie 
5) Iedereen mee op kamp 
5) Zoekertje  
6) Knutsel pagina 
10) Sloeber 
13) Speelclub 
16) Rakwi 
18) Tito 
20) Keti 
23) Aspi 
25) Spelletjes/random 
28) Kalender 
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Wat hebben we gedaan? 
 

Ledenweekends  

Ondertussen zijn alle ledenweekenden gepasseerd. Hier zijn herinneringen gemaakt voor het leven!!! Beste 

momenten die er zijn!!! Lekker spelen, wandelen, dansen, eten, tuimelen… met al je vriendjes!!! Nu is het 

aftellen tot kamp. Nog minder dan 100 dagen! JOEPIEEEEEEE 

 

Sint-Hubertus  

Op zondag 13 mei kwam Sint-Hubertus, de patroonheilige van de chiro, bij ons langs. Omdat hij op deze dag 

jarig was had hij ons uitgenodigd op zijn verjaardagsfeestje in de Hasseltse schaatsbaan. Het was een super 

leuke dag!!! Tijdens het schaatsen hadden onze meters van het gewest Kronjel, Jessica en Malika, een lekker 

koekje en appelsapje voorzien voor ons allemaal!!! Dikke merci daarvoor!!!  

 

Chirorally  

Wat een top editie was chirorally weer!!! WOWWWW!! En dan de heerlijke brownies mmmmm!! Dikke 

proficiat aan iedereen die heeft mee gedaan!!! Jullie zijn allemaal toppers!! De top drie waren :  

1. Klaas Ory (aspi) 
2. Axel Fastré (keti) 
3. Robin Calsius (aspi)  

 

Ledenfuif  

Op 15 april vond de geweldige Disney-ledenfuif plaats. Wat een top editie! Er werd veel gedanst en gefeest. 

De hamburgers van de aspis waren ook OVERHEERLIJK!!! Iedereen was ook super mooi verkleed!! Er was 

Minni Mouse, Batman, princessen en nog veeeel meer!!  

 

Plox  

Na de ledenfuif werd het feestje doorgezet. Ook plox vond plaats op 15 mei. Voor de eerste keer in een tent, 

wat een geweldige ervaring!!! Dankjewel aan alle ouders, oud-leiding en sympatisanten die zijn komen 

helpen op onze fuif! En natuurlijk ook bedankt aan alle feestvierders om Plox DE fuif van het jaar te maken!  

 

75 jaar Chiro Loon  

Op 30 april werd het 75 jaar bestaan van Chiro Loon in het groots gevierd op de chirowei. Wat een mooie 

opkomst was dat!! Al die chiro mensen samen zien, wat een mooi beeld. Het was als het ware een bezoekdag 

in het groot. Op elke gezichtje zag je een lach. De taart en het avondeten was ook heeeel lekker!! Dikke 

merci!!!  
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Wat gaan we nog doen? 
 

Chipolaspi  

 

Op 14 mei zal de jaarlijkse BBQ van onze aspi’s plaatsvinden, namelijk CHIPOLASPI!!! Een lekker BBQ in het 

zonnetje met heel het gezin. De aspi’s zullen jullie voorzien van een koud buffet, met slaatjes enzovoort, en 

een lekker vleesje naar keuze (ook veggie voorzien). Inschrijven kunnen jullie online via een google document 

op de facebook pagina ‘Chipolaspi’. Op Chipolaspi zullen ook de inschrijvingen voor het fantastische bivak 

plaatsvinden aan de Chiro lokalen. Hopelijk tot dan!!!  
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Bivak informatie  
AANDACHT AANDACHT AANDACHT!  

Deze rubriek hadden jullie misschien nog niet in deze chirograef verwacht, maar we zijn echt niet een chirograef te 

vroeg. Want de volgende chirograef is namelijk al de bivakgraef, dit betekent dus dat we binnen een dikke 2 

maanden al op kamp gaan! 2 maanden nog maar? Ja, 2 maanden en een beetje toch, hangt er ook vanaf wanner je 

dit leest natuurlijk. We hebben dit jaar er veel vertrouwen in dat we terug de volle 10 dagen op kamp kunnen gaan 

van 21 tot 31 juli, EINDELIJK!  

Maar nu to-the-point. Zoals jullie wel weten gaan we elke zomer weer 10 onvergetelijke dagen beleven op bivak. Wij 

zijn alvast bezig aan de voorbereidingen van deze 10 geweldige dagen. Om te weten hoeveel aardappelen, fruit, 

vlees, groeten … we moeten bestellen is het uiteraard nodig dat we zo snel mogelijk weten wie er allemaal met ons 

mee gaat. Daarom is het belangrijk dat je je zo snel mogelijk inschrijft.  

Voorwaarde dat iemand mee mag? 

Elk lid moet minstens 7x naar de chiro zijn gekomen om mee op kamp te gaan. Als jezelf niet meer weet hoe vaak je 

bent gekomen, dan vraag je dit best even aan je leiding. 

Hoe doe ik dat? 

Surf naar de website van onze chiro: www.chiroloon.be en vul het online formulier in. We zullen zeker een e-mail en 

berichtjes sturen als de inschrijving online staat. 

Ook kan je je fysiek komen inschrijven tijdens de super lekkere BBQ van de aspi’s op zaterdag 14 mei: CHIPOLASPI! 

Kom daar zeker eens een kijkje nemen en iets drinken of iets eten. De sfeer zal zoals elk jaar top zijn!   

Opgelet de inschrijvingen sluiten 15 juni, en je inschrijving is pas officieel als je betaald hebt. Info over hoe je kan 

betalen staat in het inschrijvingsformulier. 

Praktische dingen die ik nog moet weten 

- Wanneer:  

Ideale situatie 10 dagen kamp met bezoekdag: 21-31 juli   
Zoals al jaren de traditie is binnen chiro Loon is het niet mogelijk om later pas aan te komen of vroeger naar huis te 

gaan. Zondag 24 juli kan dan wel iedereen op bezoek komen. 

- Wat kost het? De prijs voor deze onvergetelijke zomerdagen is €135 (+ zie ‘iedereen mee op kamp’) 

 

Bij deze vermelden we ook nog dat het verplicht is om een chiropull van Chiro Loon mee te nemen op kamp. Deze 

kunnen jullie elke zondag bij ons kopen door naar Eli of Ruben te vragen. Een nieuwe pull kost €16 en een 

tweedehands pull kost €10.  

Al jullie vragen kunnen jullie uiteraard stellen aan de leiding of aan Jelle, onze Volwassen Begeleider. Hun gsm-

nummers kan je ook terugvinden onze website, of je kan een e-mail sturen naar info@chiroloon.be  

  

http://www.chiroloon.be/
mailto:info@chiroloon.be
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Iedereen mee op kamp 
 

Een Chirogroep is altijd heel gevarieerd. Zo vind je er leden van jong en oud en met verschillende levensopvattingen 

en culturen. Een nauwe samenwerking tussen de leden onderling en de leiding is wat Chiro zo een mooie 

ontmoetingsplek maakt. Helaas hebben niet alle ouders een even groot financieel draagvlak en hebben het soms 

moeilijker de hobby van hun kinderen te sponsoren. Dit zou voor niemand een struikelblok mogen zijn om hun kind 

niet op kamp te sturen. Daarom bieden wij financiële ondersteuning aan de mensen die er nood aan hebben.  

Wij staan open voor elke ouder die even nood heeft aan een gesprek. Om de sereniteit hierbij te bewaren verwijzen 

we daarom door naar onze volwassen begeleider Jelle Willems. Hij is de man met het meeste levenservaring en de 

communicatiepersoon tussen ouders en leiding bij gevoelige onderwerpen. Spreek hem gerust aan en vraag voor 

meer uitleg. Zo proberen wij samen ervoor te zorgen dat elk kind toch mee op kamp kan. 

 

jelle@chiroloon.be | 0478/646125 | Stationsstraat 27A, Borgloon 

Gezocht  
 

Om op kamp leuke spelletjes te spelen en 

leuke dingen te knutselen zijn we op zoek 

naar allerlei materiaal zoals: ballen, lege 

petflessen, GROTE STUKKEN KARTON, 

pennen, ballonnen, speelkaarten, 

alcoholstiften, witte lakens, ducktape, 

verfborstels…  

Als jij denkt materiaal te hebben dat wij 

kunnen gebruiken, stuur dan zeker een foto 

naar één van de leiding en wij bekijken of 

we het kunnen gebruiken! 

Om onze kampprijs zo laag mogelijk te 

houden zijn we ook dit jaar ook op zoek 

naar sponsors. We zijn zoals gewoonlijk op 

zoek naar sponsors voor VERSE GROENTEN. 

Maar ook nog sponsors van appels, peren, 

appelsienen, aardappels en nog zoveel 

meer. Dus ben jij of ken jij iemand die onze 

chiro wil steunen, stuur dan een berichtje 

naar één van de leiding voor verdere 

informatie! 

Alvast bedankt!  
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Let’s knutsel!  
 

De examens komen er weer bijna aan voor de leiding, en dat betekent dat het niet altijd chiro zal zijn ☹ 

Maar niet getreurd! Met deze knutselpagina kan je weer een deel van je anders super saaie zondag vullen!  

Het pluizige lammetje  

Benodigdheden:  

 Bijlage met de afbeeldingen van het lammetje 

 Rolletje WC-papier 

 Stukje karton  

 Watten  

 Wit en bruin A4-papier 

 Zwarte stift 

 Schaar  

 Lijm  

Werkwijze: 

1) Print de afbeeldingen van het lammetje op wit (lijfje 2x) en bruin (poten 2x en hoofd) op A4 papier; 

2) Knip alle afbeeldingen uit; 

3) Plak de poten op een stukje karton en knip deze weer uit (op deze manier maak je de poten stevig, 

zodat het lammetje kan blijven staan); 

4) Plak de poten achter het lijfje, zodat je nog een klein stukje ziet uitsteken aan de onderkant; 

5) Knip kleine rondje uit wit papier voor de ogen en teken er met zwarte stift een stip in, plak deze op 

het hoofdje; 

6) Besmeer beide lijfjes met lijm en plak het vol met witte watten; 

7) Plak het hoofdje op één van de lijfjes;  

8) Omwikkel het wc-rolletje met wit papier en plak dit goed vast; 

9) Plak aan beide kanten van het wc-rolletje een lijfje (zorg dat de pootjes op gelijke hoogte 

uitkomen).  
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Printpagina lammetje  
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Het bloemenboeket  

Benodigdheden: 

 Bijlage met de afbeelding van de bloem 

 Minimaal twee kleuren A4-papier 

 Rietjes 

 Schaar 

 Lijm 

 Plakband 

 

 

Werkwijze: 

1) Print de afbeelding van het boeketje op gekleurd A4-papier (de bovenste 2 afbeeldingen op één 

kleur en de onderste 2 op een andere kleur); 

2) Knip alle afbeeldingen uit; 

3) Plak de kleine bloem op de grote bloem, laat hierbij de bloemblaadjes; 

4) Plak de stervormige bloem op de kleine bloem en laat de blaadjes weer vrij;  

5) Plak het rondje in het midden van de stervormige bloem; 

6) Vouw alle losse blaadjes licht om; 

7) Plak de gehele bloem aan de bovenkant van een rietje, dit gaat het beste met plakband; 

8) Herhaal stap 1 t.e.m. 7 voor meerdere bloemen; 

9) Bind alle bloemen samen voor een mooi boeketje of zet ze in een leuk vaasje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Chiro Loon                - 9 -   

 

Printpagina bloemen  

 

  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sloebergraef  
 

Hallo liefste Sloebertjes! 

We zijn super suuper suuuper blij dat we iedere week opnieuw zo veel gezichtjes zien op de Chiro! We kijken 

er iedere week naar uit om samen met jullie te spelen. Hopelijk vinden jullie het ook heel leuk met ons? 

Denken jullie soms ook niet, ik zou ook graag een leidster of leider worden later? Dat kan natuurlijk! Maar 

vandaag willen we eens kijken wat voor type leiding jullie zouden zijn en op wie jullie het meeste lijken van 

ons. 4. 

Vul de vragenlijst in en tel het aantal A/B/C zodat je te weten komt op wie je het meeste van ons lijkt! Heel 

veel succes xxx  

1. Mijn lievelingsdier is een… 

a. Grote vogel 

b. Giraf  

c. Hond 

d. Dolfijn 

2. Op de chiro speel ik het liefste… 

a. Een spel waar ik heel vuil word 

b. Jongens VS meisjes spelletjes 

c. Spelletjes waar je moet nadenken 

d. Een passief spelletje 

3. In de vakantie ga ik graag naar… 

a. Naar het strand om vooral veel te zwemmen 

b. Steden, om veel dingen te bezoeken 

c. Verre landen voor de mooie natuur 

d. Een plaats waar ik goed kan wandelen 

4. Op school doe ik het liefste… 

a. Turnen 

b. Wiskunde 

c. Knutselen 

d. Geschiedenis 

5. Als ik een film kijk in de cinema, eet ik het liefste… 

a. Popcorn 

b. Nachos met kaassaus 

c. Een ijsje 

d. Chips 

6. Mijn kinderdroomjob is… 

a. Dokter 

b. Advocaat  

c. Lego uitvinder 

d. Journalist 
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7. Ik haat… 

a. Vroeg gaan slapen 

b. Mensen die smakgeluiden maken tijdens het eten 

c. Leren 

d. Luide mensen 

8. Op een feestje doe ik het liefste… 

a. Taart eten 

b. Cadeautjes geven 

c. Spelen 

d. Babbelen met de rest 

9. Ik ben niet zo goed in… 

a. Knutselen 

b. Bakken/koken 

c. Andere talen leren 

d. Sporten 

10. Later zal mijn auto een … kleur hebben 

a. Blauwe 

b. Roze 

c. Zwarte 

d. Gele 

11. In een pretpark hou ik van attracties … 

a. Die super snel gaan  

b. Die overkop gaan 

c. Die me nat maken 

d. Die rustig bewegen 

12. Als ik niet buiten kan spelen, dan vind ik … het leukste 

a. TV kijken 

b. Lezen 

c. Spelletjes spelen 

d. Muziek luisteren 

13. Op de chiro vind ik … het leukste 

a. Lucas 

b. Robbe 

c. Tuur 

d. Han 
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a. Han 

 

  

MEESTE A: Jij lijkt het meeste op Lucas! 

Jij bent iemand die graag buiten is en spelletjes speelt waar je jezelf heel vuil kan 

maken. Daarnaast ben jij een echte waterrat en iemand die graag super snel gaat. Maar 

jij houdt ook van lekker eten, lang opblijven en de Chiro natuurlijk! Binnen blijven kan je 

soms ook leuk vinden maar dan blijf je liever in de zetel liggen dan iets actief te doen! 

MEESTE B: Jij lijkt het meest op Robbe!  

Je bent een positief ingesteld persoon en doet het liefste actieve dingen, en je haat het 

om je te vervelen. Ook op vakantie, onderneem je liever dingen dan zomaar aan het 

strand te liggen. Je houdt het allermeest van de Chiro, waar je het liefst actieve 

spelletjes speelt. Je bent vaak goedgezind en bent dan het zonnetje in huis, maar als je 

boos bent, dan heeft ook iedereen het gehoord of gezien! 

MEESTE C: Jij lijkt het meest op Tuur! 

Jij bent iemand die graag een beetje avontuur heeft en nieuwsgierig is. Maar het 

belangrijkste is dat je graag knutselt, je maakt graag dingen om dan aan je vrienden te 

laten zien. Je kan natuurlijk niet alles hebben dus je leert ook niet zo graag, ik ben niet 

goed in van die moeilijke dingen uit het hoofd te leren en zeker al geen talen! Je gaat 

ook super positief door het leven en helpt graag mensen. En soms kan je ook wel eens 

een grapjas zijn. 

Meeste D: Jij lijkt het meest op Han! 

Jij ben een rustiger persoon die kan genieten van de kleine dingen in het leven. Er moet 

niet al te veel gebeuren, je zal je altijd wel kunnen amuseren. Je bent ook wel een 

persoon die graag vrij is en kiest wat hij/zij doet en vaak zul je dan voor wandelen, 

muziek luisteren of zelfs de combinatie van beide kiezen. Je bent een vriendelijk 

persoon, maar je houdt niet van mensen die enorm druk zijn. Jouw type personen zijn 

mensen waarmee je op je gemak een babbeltje kan slaan. 
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Speelclubgraef 
 

Beste speelclubbertjes,  

Omdat het mooie lenteweer er opnieuw zit aan te komen, is het toch fijn om met een verfrissende cocktail in de zon 

te zitten. Daarbovenop hebben we op weekend gemerkt dat het merendeel onder jullie wel eens graag aan de toog 

hangt met een drankje, maar zo enkel water drinken is maar saai, niet? Af en toe (niet te vaak natuurlijk) mag het wel 

wat exotischer. Daarom heeft jullie favoriete leiding het recept van hun lievelingscocktail hieronder beschreven; 

 

INE 

In de zomer lig ik het liefst in de zon met een verfrissende strawberry mojito. Dus hier het recept. Dit recept is voor 1 

mocktail. Om te beginnen hebben we een paar ingrediënten nodig: 

 

● halve Limoen 

● 40 ml Sprite of andere limonade  

● 2 barlepels Rietsuiker 

● 1 takje Munt 

● 15 ml Bruiswater 

● 3 aardbeien 

 

Natuurlijk, vooraleer we beginnen, is het beter om de benodigdheden om deze mocktail te maken al klaar zetten. 

Je hebt enkel een muddler (een soort van stokje om je ingrediënten bijeen te pletten), en een barlepel nodig. En 

dan kunnen we er eindelijk aan beginnen. Begin met 2 barlepels rietsuiker in een longdrinkglas. Voeg vervolgens 

3-4 limoenpartjes toe en daarna ook 2 aardbeien. Daarna, moet je even goed muddlen met een muddler. Voeg 

met een barmaatje 40 ml limonade of sprite toe. Vul daarna het glas met crushed ice. Met een barlepel goed 

roeren zodat alle smaken goed mengen. Dan wat aftoppen met bruiswater. En uiteindelijk kan je het drankje 

garneren met munt en aardbei in het glas. Ziezo!! Geniet van jullie heerlijke mocktail! 

MILO 

Hoewel ik niet zo vaak cocktails drink, is mijn favoriet toch wel de Mosow Mule. Coole naam he! Dit is een 

cocktail voor de echte fijnproevers, en een klassieker onder de ervaren cocktaildrinkers (zoals ik). Misschien niet 

voor iedereen weggelegd, maar zeker het proberen waard! Hier is mijn receptje voor 2 personen (zo kan je je 

vriend of vriendin ook eens verrassen); 
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Wat hebben we nodig? 

● 1 citroen 

● 1 limoen 

● 1 flesje ginger ale (frisdrank op basis van 

gember) 

● 2 eetlepels suikersiroop 

● spuitwater 

● ijsblokjes 

● een paar blaadjes munt 

 

De eerste citroen snij je in twee en daarvan pers je al het sap in je mengbeker. Vervolgens voeg je ijsblokjes toe, 

samen met de siroop en nog een paar citroenschijfjes van de tweede citroen. Daarna giet je het flesje ginger ale 

erbij en vul je de beker op met spuitwater, totdat er niets meer bij kan! Dan doe je de deksel erop, en schudden 

maar! Goeie training voor jullie armspieren, want die gaan we nog nodig hebben… Verdeel je drankje over 2 

glazen, en werk af met een paar muntblaadjes en limoenschijfjes als decoratie en voor die extra citrustoets. 

Ваше здоровье!!  

LOUIS: Virgin Strawberry Daiquiri 

Ik heb helemaal geen ervaring met cocktails maar als ik 1tje wil proberen is het deze wel. Niet alleen is deze mocktail 

zeer makkelijk te maken, maar er zitten ook aardbeien in. En meer heb ik niet nodig om te genieten :)) 

 

Ingrediënten voor 1 glas: 

 2 grote aardbeien, kroontje verwijderd 

 4 eetlepels suiker 

 1 eetlepel vers citroensap 

 180 ml gekoelde limonade 

 4 blokjes ijs 

Bereidingswijze: 

 

Meng in de blender de aardbeien, suiker, citroensap en limonade. Voeg het ijs toe en mix tot een gladde massa. 

Schenk in een chique glas om te serveren 

 

JAN: HONING-LIMOEN SPRITZER 

Een cocktail is voor mij de kers op de taart, dat is zoals het neusje van de zalm, samen buiten zitten met vrienden en 

familie een cocktailtje drinken. Ik persoonlijk vind de Honing limoen spritzer het lekkerste van allemaal. Toen ik het 

van de eerste keer hoorde wist ik niet wat ik moest verwachten maar het is echt de moeite waard. 
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Wat hebben we nodig? (dit is voor ongeveer 2 liter) 

 

 125 ml honing 

 500 ml warm water 

 125 ml limoen of citroensap  

(of een combinatie van beiden)  

 250 ml koud water 

 250 ml citroenmelisse 

 limoen of schijfjes limoen 

 500 ml kous bruiswater 

 

Mix de honing met het warme water tot de honing goed is gemengd. Voeg de limoen/citroensap toe en 250 ml koud 

bruiswater. Roer. Giet deze mix door een zeef in twee glazen met ijscrunch. Garneer met citroenmelisse en 

citroen/limoenschijfjes. 

 

!!! BONUS !!! 

 

Indien er speelclubbers overtuigd zijn van hun pogingen om onze recepten na te maken, mogen jullie de 

zelfgemaakte cocktails altijd eens meenemen naar een van de volgende chirozondagen. Wij zullen ze proeven en 

onze mening geven als echte cocktail-kenners, en misschien hangt er dan wel een leuke prijs aan vast voor diegene 

met de beste cocktail, wie weet… 

 

Groetjes, jullie leiding xxx 
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Rakwigraef 
 

Hallo lieve schattebollekes,  

hopelijk zijn jullie allemaal goed bekomen van ons geweldige weekend.  

Ondertussen wordt het buiten warmer en kunnen we de lentenkriebels voelen. Dat betekent ook dat Bivak zeer 

dichtbij komt, JOEPIEEEEEEEE.  

Om jullie alvast wat warm te maken en een voordeel te geven op kamp hebben we hieronder een lijstje 

samengesteld met een aantal zeer moeilijke opdrachten om alvast wat punten te verdienen. Voer deze uit en kom 

alvast uit vanboven op het leidersbord. Meer informatie geven we wel nog niet ;)))) 

Succes rakwitos en vergeet zeker niet 7 keer te komen zodat iedereen meekan! 

Groetjes van jullie allerliefste rakwileiding.  

 

 

 

 

 

 

Louwie geeft alvast een 

goed voorbeeld voor de 

pyjama opdracht  

Een fotootje van ons epische weekend 

WOOPWOOP  

Buitenspelen is veel leuker dan binnen 

zitten!!! 

Kort voordbeeldje van onze charmante 

dames hoe je een selfie neemt  

Oei oei oei Welke rakwi zit achter 

dit bord verstopt met enorme 

honger?  
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Opdrachten:  

 

 Kom onaangekondigd verkleed naar de Chiro (enkel een hoed opzetten is niet genoeg)  

 

 Breng iets lekkers mee op een zondag voor iedereen NAMNAM 

 

 Schrijf een liefdesbrief voor Ruben en lees deze gepassioneerd voor (minstens 10 zinnen)  

 

 Ga in je pyjama naar de supermarkt en laat mama of papa een foto naar Korneel/ Julie/ Ruben 

sturen  

 

 maak een portret van Korneel en geef dit af (een streepmannetje is niet genoeg, kleurtjes en 

glitter zijn zeker welkom)  

 

 Breng het vriendenboek terug mee naar de chiro !!! 

 

 Ga samen met 3 andere rakwies wandelen of fietsen, maak foto’s op 5 verschillende plaatsen 

met een gekke bek → laat mama of papa deze doorsturen  

 

 Kom naar de chiro met 5 goede moppen en laat Julie lachen  

 

 Maak een lijst met de namen van de hele leidingsploeg (enkel voornaam is genoeg) en probeer 

te achterhalen/ te vragen wat hun lievelingseten is.  

 

 Leer 3 chiroliedjes vanbuiten (ochtend en avondlied tellen niet) en zing dit performend op een 

chirozondag  

 

 Spreek met minstens 5 rakwies af om een tattoo op een zichtbare plaats te tekenen en zorg 

dat wij dit een hele chirozondag niet opmerken  

 

 Maak vriendschapsarmbandjes voor Korrie, Waggie en Juju  

 

 Foute dag: doe 2 verschillende sokken aan en je tshirt achterstevoren op een zondag  

 

PS: samen deze opdrachten oplossen is veel leuker dan alleen 😉 
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Titograef 
 

 
 

Beste lezer, 
 

Het is bijna al bijna Zomer! De bijtjes komen buiten, de bloemetjes gaan open en onze 

samenleving komt weer helemaal op gang. Er is dan ook weer veel gebeurd de 

afgelopen maanden, en daarom houd ik, Lady Whistledown, jullie graag op de hoogte 

van de gossips.  

Waar te beginnen? Bij de liefde natuurlijk! De romances stonden deze winter niet stil. 

Zo heb ik vernomen dat Ska en Jill een dikke crush hebben op hun titoleiding. Maar ze 

zijn niet de enige met een crush, ook Siska heeft een oogje op een leiding, en niet 

zomaar een leiding! Een leiding waar dingen verwikkeld kunnen geraken. Sommigen 

daarentegen gaan liever voor iemand van de leden zelf, zoals Vince, maar niet in zijn 

eigen afdeling! Wat een speelbeer seg. Natuurlijk zal ik discreet zijn en hun namen niet 

vernoemen hier, maar wel in de ASPIGRAEF MHUAHAHAHA (staat ergens in het 

einde). Terwijl sommigen helemaal in de ban van de liefde waren, hadden anderen een 

emo phase. Want na liefde komt liefdesverdriet, zoals Lucas, maar geen zorgen jouw 

leiding had ook een phase waar ze naar Lil Peep, Juice Wrld, XXX, enzovoort 

luisterden. 
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Nu de corona maatregelen nog eens losser 

worden, wil iedereen graag naar buiten. Helaas 

voor Fien zit dit er niet in. Charlie heeft haar 

namelijk in haar kelder opgesloten om op Fien 

haar karate skills te kunnen oefenen. Daarom 

dat ze de laatste tijd niet kon komen! En net 

zoals Fien zit ook Krijn binnen om te gamen. 

Hij tapt illegaal internet van de Chirolokalen af 

zodat Maanoe niet goed kan studeren omdat 

hij slechte wifi heeft en zijn ‘productieve’ 

video’s niet kan bekijken [ooit zal Maanoe je 

terugpakken Krijn ;)] 

 

Een ander evenement dat in April plaatsvond is de legendarische chirorally. Helaas voor 

Kyano werd zijn fiets gesaboteerd door Lennert en Alexander waardoor hij de grond op 

ging [#lennert is de mol]. Er wordt ook vermoed dat Morgan diezelfde dag een leiding 

in elkaar heeft geslagen om zijn of haar PLOX pull te stelen!  

 

Tenslotte hebben we ook een paar celebrities in 

onze titogroep! Wist je dat Lewis de rol van 

Scott in ‘the X-men’ speelt, daarom heeft hij 

altijd een zonnebril op. En Anouk heeft een rol 

te maken in de Nederlandstalige remake van 

‘Gilmore Girls’. En dat Femke eigenlijk haar 

pols eigenlijk geblesseerd had tijdens een secret 

mission als vrouwelijke James Bond en niet op 

de volleybal? En dat het uiterlijk van het 

personage Stingy van ‘Lazy Town’ op Bas 

gebaseerd is (ook al was Bas toen nog niet 

geboren)? Zo, dit waren alle roddels voor deze 

editie van Lady Whistledown. Maar geen 

zorgen, ik houd mijn oren open en ben 

volgende keer weer terug met nog meer 

roddels!  
 

 

 

 

P.S: De namen stonden niet vermeld in de aspigraef, grapje hihi 
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Ketigraef 
 

Dag beste keti’ssss!!!!! 

Dit Chirojaar is al weer veeeeeeer over de helft en we hebben al vele mooie Chirozondagen gehad alsook ons 

legerweekend, ijstaartenverkoop, PLOX niet te vergeten ... MAAAAR het aller belangrijkste evenement van het jaar is 

nog niet geweest: Het BIVAAAAAAK!!!! Ons kamp komt er ook stilletjes aan en we willen natuurlijk dat we met 

zoveel mogelijk keti’s er een top editie van kunnen maken!!! Daarom hebben we een lijst bijgehouden met de 

aanwezigheden.  

 

Fee Pipeleers 9 

Ian Wathion 9 

Marthe Vanrusselt 17 

Seppe Jacobs 10 

Willem Meesen 14 

Wiet Vanormelingen 6 

Arthur Hasenvoets 17 

Lisa Thielens 12 

Camille Ceulemants 16 

Hanne Calsius 10 

Stijn Francis 14 

Corneel Ramaekers 9 

Sante Vanrutten 11 

Sien Swennen 4 

Miek Robijns 22 

Lennert Claus 15 

Sophie Lambrechts 17 

Lyndsey Mottart 4 

Marit Casteels 17 

Cis Ory 19 

Chelsey Vanoppen 15 

Senne Baldoni 15 

Axl Fastré 11 
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< 5 keer 

Eerst en vooral moeten we meedelen dat Wiet, Lyndsey en Sien 

helaas nog niet mee op kamp mogen. Dit is zeer jammer! Maar 

nu weten jullie het tijdig, dus haast je snel om toch nog enkele 

keren te komen en mee te gaan op ons spetterend bivak! 

Komaaaaan! Nog even doorbijten rrrrr. 

 

 

 

< 10 keer 

Daarna volgen Fee, Ian en Corneel. Jullie hebben net de kaap van 10 keer 

komen niet gehaald, maar toch net genoeg om in juli mee te gaan met ons. 

Kom toch nog enkele zondagen langs om de sfeer op te snuiven van jullie 

medeleden (niet letterlijk)! Zo kunnen we met z’n alle met een zeer 

gezellige sfeer vertrekken. 

 

 

 

 

< 15 keer 

De overgrote meerderheid van de 

groep zit tussen deze aantallen. MAAR 

WAAROM?!?! 
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< 20 keer 

PROFICIAT!!! Jullie zijn de echte strijders van de keti’s. 

Blijf dit doen en vertegenwoordig onze geweldige 

groep met hart en ziel en vooral met veel lawaai. 

Keti’s moeten gehoord worden op een zondag en ze 

moeten duidelijk op onze mooie wei zijn geweest. Een 

zondag niets mispeutert is een zondag niet geleefd. 

We love you all!!!!!!!! 

P.s. Trek die andere eens mee naar de chiro en kom 

dan platte juul op hun doen.  

 

WINNAAR 

MIEK wat een topper ben je toch. Deze meid kwam maar liefst 22 keer naar de chiro WHAAAAAT?!?! 

JAWEL jullie lezen het goed. Deze geweldige dame heeft het record gehaald door ALLE zondagen aanwezig 

te zijn. Wat een machin ben je toch. XXX 
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Aspigraef 
Dag liefste aspischatjes,  

We kennen elkaar nu al wat beter, we hebben al veel leuke dingen samen gedaan <3 

Maar we zijn een beetje benieuwd, op welke leiding lijk jij nu het meest? Daarvoor hebben we deze interessante 

vragenlijst gemaakt: lees snel verder… 

Wat is jouw lievelingseten? 

A. Sushi 
B. Spaghettiiiiiiiii 
C. Tagliatelle scampi 
D. Frietjes 

Wat is je favoriete ding om te doen op vakantie? 

A. Zonnen & zwemmen 
B. Avondwandelingggg 
C. Zwemmen, zonsondergang kijken 
D. Nooit vakantie, altijd werken 

 

Wat is je lievelingsdier? 

A. Leeuw en kameleon 
B. Dolfijn 
C. Okapi 
D. Aapjes 

Wat is je droomjob? 

A. Weet ik niet, zolang het geen 9-5 
bureaujob is ben ik content 

B. Job waarmee ik heeeeel veel geld verdien  
C. Ik doe niet aan werken 
D. Zolang het niet voelt als een job 

 
Wat is je grootste turn-off? 

A. Partner met een slechte hygiëne  
B. Geen mooie tanden  
C. Liegen 
D. Stinkende oksels 

 

Wat is je lievelingsbloem? 

A. Zonnebloem 
B. Roos 
C. Tulp 
D. Madelief 

Wat lust je echt niet? 

A. Mayonaise 
B. Spruitjes  
C. Rode kool 
D. Alles wat mijn mama maakt, want ik hou 

van haar 
 

Wat is je lievelingsdag op kamp? 

A. Trektocht/tweedaagse 
B. Familiedag  
C. Dropping 
D. Elke dag 

Wat is je lievelings kamp eten? 

A. Purree met krieken en bouletten 
hmmmmm 

B. Purree met worst en bruin saus  
C. Kebab 
D. Mexicanos 

 

Wat is 1 apart ding dat je altijd meeneemt op kamp? 

A. Genoeg pijnstillers voor de katers 
B. Dekentje voor koude nachten  
C. Opener 
D. Stoeltjes, dat niet van u is 

Op kampvuur… 

A. Dans je graag met de kleine leden en 
geniet je erna wel van een potje bierpong 

B. ? 
C. Moet je moeilijk veel spekjes eten met een 

frisse pint 
D. Kun je niet wachten totdat die sloebers in 

hun bed zitten zodat je kan beginnen met 
drinken 

Op trektocht… 

A. Loop je waarschijnlijk ergens vanachter te 
babbelen 

B. Probeer je zoveel mogelijk geld te 
verdienen om leuke dingen te doen  

C. Doe je dingen die eigenlijk niet mogen 
D. Ben jij de persoon die altijd in de 

problemen komt/maakt 
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Wat is je lievelingskleur? 

A. Geel en Oranje 
B. Blauw  
C. Donker blauw 
D. Mosterd Geel 

 

Wat is je grootste angst? 

A. Gekidnapt worden 
B. Spinnen 
C. Verdrinken 
D. Meisjes 

Op kamp… (hygiëne)  

A. Probeer je elke dag fris te zijn… maar die 
extra minuutjes slaap zijn soms toch 
belangrijker 

B. Liedjes zingen  
C. Is vettig haar geen probleem maar elke dag 

je tanden poetsen is echt wel een must!!!! 
D. Een wc papiertje door je billen doen, om 

toch te kijken hoe bruin het is 
 

Jouw lievelingsspel is… 

A. Iets met lopen en verstoppen op een groot 
terrein 

B. Baren 
C. Honkbal 
D. Batseklat 

Als ik leiding wil worden is dit de groep die ik volgend 
jaar wil: 

A. Sloebers 
B. Keti’s  
C. Speelclub 
D. 3de jaar aspi!!!! 

 

Mijn lievelingsland is: 

A. Spanje , duh 
B. Italie  
C. Oostenrijk 
D. Belgie, want er is geen leven op pluto 

Ik geef het meest geld uit aan… 

A. Uiteten en bestellen 
B. Kleren 
C. Feesten, technologie 
D. Condooms 

 

Mijn lievelingsfruit: 

A. Ananas en mango 
B. Aardbeien en frambozen  
C. Aardbei en banaan 
D. aardappel 

 

Heb jij vooral… 

A. Dan lijk jij het meest op Michelle ! 

B. Dan lijk jij het meest op Mama Laura !  

C. Dan lijk jij het meeste op Daan 

D. Dan lijk jij het meeste op je booihili 
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Spelletjes 
 

Los deze supermoeilijke rebus op!! 

 

Oh neen, er ontbreken woorden van het ochtendlied! Kunnen jullie het 

ochtendlied vervolledigen? Maak daarna je eigen versie en laat het horen aan 

jullie leiding!! 

Wij hijsen bij 

Het gloren van de morgen 

Ons __________ als 

Een biedend ________! 

Want heilig is 

't _____________ van elke morgen 

Dat god ons weer 

t' aanvaarden biedt 

 

Draag door weer en wind ons _________! 

Teken van de heldentijd 

Laat ze waaien, laat ze werven 

Allen voor de grote _________! 

Laat ze waaien, laat ze werven 

Allen voor de grote _________! 
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OH neen!! Rapunzel en Flynn van ledenfuif hebben jullie hulp 

nodig! Kan jij ervoor zorgen dat Flynn bij zijn geliefde Rapunzel 

geraakt?! 
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Hier nog een leuke kleurplaat! 
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Dag Evenement Uur opmerking  
 

 

1 mei  GEEN CHIRO  
 

/ / 

8 mei CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 
 

14 mei Chipolaspi 17u00 Lokalen 

15 mei CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 

22 mei CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 

29 mei CHIRO 14u00-17u30 Lokalen  

5 juni CHIRO 14u00-17u30 Lokalen  

12 juni CHIRO 14u00-17u30 Lokalen ( enkel 
voor sloeber-
speelclub-rakwi) 

19 juni CHIRO 14u00-17u30 Lokalen ( enkel 
voor sloeber-
speelclub-rakwi) 

26 juni CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 

Vooruitzicht: 

21-31 juli ‘22 
21-31 juli ‘23 
21-31 juli ‘24 

BIVAK Volgt nog GEHEIM 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  
* WOW HOE GOED WAS PLOX*nie normal* amai*amai*amai*hebben jullie 
zich ook geamuseerd op de kinderfuif*ik*wel*zuh* binnenkort 
CHIPOOOOLASPIIII * dat * is * de * BBQ VAN HET JAAR* en * dat allemaal 
voor de coole aspi’s* jij komt toch ook?* Helaas* pindakaas* komen* de 
examens * er * ook  aan* OOOOH* jammer* die arme * leiding * en oude * 
leden* moeten* WEERAL* studeren* pfff* misschien* helpt een tekening 
maken* wel voor een beetje steun* dat zou * jullie leiding* heeeel erg leuk 
vinden * ik hoop* dat vele leden * dit effectief lezen* want nu verwacht ik 
wel een tekening* en na* die stomme examens* KAMP!* maar meer* info 
volgt in de* BIVAKGRAEF*tot dan * xxx* 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  

 


