
 
 

Voorwoord 
 

Beste chirograefers,  

Net zoals het weer en de 

coronamaatregelen de 

afgelopen tijd – en zoals ons 

jaarthema natuurlijk – zijn we 

hier weer met een 

ONVOORSPELBARE chirograef!  

Dus maak jezelf een goeie 

koffie of warme chocomelk, 

zet je achterover in de zetel 

(of het wc #besteleesplaatsje) 

en geniet van dit 

tweemaandelijkse superieure 

magazine. Zoals gewoonlijk 

valt dit prachtige magazine 

weer een beetje na de 

paasvakantie in jullie 

brievenbus.  

En menneke, wa een 

paasvakantie was me dat!!! 

Drie volle weken waarin er 

niets anders te doen was dan 

uitkijken naar de volgende 

chirozondag! Wat hebben 

jullie met die extra week 

gedaan? Misschien nog maar 

eens voor de 10.000e keer een 

puzzel opgelost, een nieuwe 

serie beginnen kijken, je 

kamer eens opgeruimd, een 

boek gelezen, leren breien…  

 

 

Of ben je net zoals ons 

begonnen met je koffer klaar 

te maken voor kamp? Ja hoor 

ons super-legendarische-

mythisch-befaamd kamp komt 

steeds weer dichterbij! Maar 

bon, daarover nog meer in de 

bivakgraef van juli natuurlijk 

     .   

Of misschien heb je de 

legendarische wip-wap van 

Sint-Hubertus wel proberen na 

te bouwen in je tuin? Helaas 

ontbrak er in die drie weken 

vakantie toch een super 

belangrijk feest, want 

natuurlijk mocht PLOX weer 

een jaartje niet doorgaan *het 

publiek barst in tranen uit* 

    . Geen kinderfuif met 

lekkere frietjes, en geen late 

night / vroege ochtend 

katerwater voor de late 

feestgangers, maar niet 

getreurd liefste kindjes, 

volgend jaar vieren we dat 

dubbel zo goed!! *publiek 

schreeuwt het uit van 

enthousiasme en neemt zijn 

agenda boven om PLOX 2022 

in de agenda te zetten* Plox 

’22 is nog een jaartje weg, 

maar deze chirograef zit NU 

op jou te wachten dus lezen 

maar!!!   
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Wat hebben we gedaan? 

Sint Huub  

Op zondag 21 maart kwam Sint-Hubertus, de patroonheilige 
van de chiro, bij ons langs. Door de coronamaatregelen kon 
hij ons dit jaar jammer genoeg niet meenemen naar het 
zwembad of naar de schaatsbaan. Maar toch heeft hij er 
een gezellig zondag van gemaakt. Er hing een geheime 
boodschap in de boom maar niemand kon eraan. De leden 
moesten aan de hand van verschillende spelletjes gewicht 
verzamelen om zo Sint-Hubertus met een wip naar boven te krijgen. De geheime boodschap was: 
PANNENKOEKEN VOOR HEEL DE CHIRO!!! MMMMMMM WAT WAREN DIE LEKKER!!!! 

We willen langs deze weg ook de pannenkoekenbakkers, namelijk onze meter en peter, Jolien en Thomas 
van Kroïnjel bedanken. 

 

Wereld Down Syndroomdag  

Op zondag 21 maart was het ook ‘Wereld Downsymdroomdag’. De leiding had aan alle leden gevraagd om 
twee verschillende sokken aan te doen om zo er een kleurrijke dag van te maken. Onze chiro weide had 
een mooie kleur gekregen door de verschillende sokjes.  

 
 
 

Wat gaan we (nog) niet doen? 

Plox  

Een van de mooiste momenten in het chirojaar is toch wel plox. Door het stomme virusje dat nog altijd 
rondloopt, is dit fantastische wondermooie feestje ook dit jaar niet kunnen doorgaan…Maar niet getreurd 
er wordt aan een alternatief gewerkt!!! 

Weekends  

Een heel weekend met je vrienden zijn, veel plezier hebben en ravotten hebben we dit jaar ook niet 
kunnen doen want helaas mochten de ledenweekends niet doorgaan…Maar hopelijk komt daar volgend 
jaar verandering in!!! We kunnen toch al aftellen naar ons geweldig kamp waar we heeeeeeeel veeeeeeeel 
dagen met elkaar zijn!!!! 
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Wat gaan we nog doen? 

Chirorally 2 mei 

Op 2 mei zullen de tito’s, keti’s en aspi’s strijden voor de titel ‘de beste fietser van de chiro’. Dus meisjes en 
jongens begin al maar te trainen!!! Op deze dag zullen ze drie verschillende parcours afleggen doorheen 
Borgloon. De strijd zal gestreden worden tijdens de gewone chiro uren. Meer info volgt snel! 

 
Aspi-sponsor wandeling 9 mei 
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Bivakinschrijvingen 

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. 
Of het nu 10, 7 of 100 dagen kamp zullen zijn en in 1, 2, … bubbels dat kunnen we nu jammer genoeg nog 
niet zeggen, maar wij hebben er in ieder geval waanzinnig veel zin in en we hopen dat we 10 volle dagen 
zonder bubbels op kamp kunnen gaan.  
 
Maar nu to-the-point. Wij moeten uiteraard wel al weten hoeveel aardappelen, fruit, vlees, groeten … we 
moeten bestellen en daarvoor is het 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 als de inschrijvingen opengaan. 
 
Voorwaarde dat iemand mee mag? 
Elk lid moet minstens 7x naar de chiro zijn gekomen om mee op kamp te gaan. Als je zelf 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. (Het kan zijn dat dit 
nog niet begin mei op de site zal staan, want als er nog geen duidelijkheid is zullen we hier nog enkele 
weken mee wachten.) We zullen zeker een e-mail en berichtjes sturen als de inschrijving online staat. 
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: 11-21 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 18 juli kan dan wel iedereen op bezoek komen. 
 

• ONDER VOORBEHOUD: Situatie zonder bezoekdag: 12-19 juli 
Als er geen bezoekdag is toegelaten zullen we waarschijnlijk een bivak zoals vorig jaar organiseren. 
Maar ook hier kunnen we pas meer over zeggen als we duidelijke richtlijnen hebben over wat is 
toegelaten. 

 
- Wat kost het? De prijs voor deze onvergetelijke zomerdagen is €110 (+ zie volgende pagina) 
 
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 
chiroloon@hotmail.com.  

http://www.chiroloon.be/
mailto:chiroloon@hotmail.com
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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 nog op zoek naar ballen, lege 
petflessen, GROTE STUKKEN karton, pennen, ballonnen, speelkaarten, alcoholstiften, witte lakens, 
ducktape, verfborstels… als je van iets anders ook iets hebt waarvan je denkt dat de chiro ook wel kan 
gebruiken. Dan kan je altijd eens een foto sturen naar de leiding en dan bekijken we of we het kunnen 
gebruiken. 
 
Om onze prijs zo laag mogelijk te houden zijn we ook dit jaar ook op zoek naar sponsors. Door het 
wegvallen van een grote sponsor zijn we dit jaar zeker nog opzoek 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! 
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Hang deze tekening zeker aan je raam zodat je familie en buren ze ook zien, want misschien willen zij ons 
ook wel sponsoren. Hoe mooier je ze inkleurt hoe meer kans we maken!! Succes!! 
 
 

 
 

 
WIE SPONSORT ONS AAN CHIRO LOON? 
Zodat wij met hen mee op kamp kunnen 
gaan. 

Misschien kan ik de chiro 
hier wel mee helpen, 
help jij ook? 
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Recept: Corona menu 

Als jij dit leest zijn de restaurant en de café’s al meer dan 165 dagen toe. Ik kan mij al niet meer herinneren hoe dat 
eruit ziet, zo een avond op café of restaurant gaan. Maar wat is beter dan het restaurant of café naar jouw thuis te 
brengen. Maak deze coronaproeve menu voor jouw familie!!! 

Beginnen doen we natuurlijk goed, met ene goede apéro 
Pina Colada zonder alcohol 
De Pina Colada is het nationale drankje van Puerto Rico sinds 1978 en het tropische drankje bij uitstek. Origineel 
wordt het gemaakt met witte rum maar met dit alcoholvrije recept kan iedereen ervan genieten. 

Ingrediënten: 
• 60 ml kokoscrème 

• 125 ml ananassap 

• 1 theelepel kokosnoot schilfers 

• Geplet ijs 

• Versiering: marachinokersen en stukje ananasschijf 

 

Bereidingswijze: 
• Doe het geplet ijs, het ananassap, de helft van de kokosnoot schilfers en de kokoscrème in een blender. 

• Mix tot de inhoud zacht en romig is. 

• Doe het mengsel in een glas en garneer met de marachinokersen, de rest van de kokosnoot schilfers en het 

stukje ananasschijf. 

Na deze fantantische apéro, kunnen we overgaan naar een goede starter of 

voorgerecht  
De Klassieke carpaccio  

Ingrediënten: 
• 250 gr dun gesneden ossenhaas/ carpaccio 

• 4 eetlepels grot geraspte Parmezaanse kaas 

• 4 eetlepels geroosterde pijnboompitten 

• Handje rucola 

• Peper en zout 

• Truffelsaus of truffelmayonaise  

 

Bereidingswijze: 
Verdeel de carpaccio over 4 borden. Verdeel een beetje rucola er over en garneer met wat 

pijnboompitten en Parmezaanse kaas. Bestrooi met een snufje peper en zout en druppel er een beet je 
truffelsaus of mayo over. 

Tip: je kunt ook zelf truffelmayo maken door een beetje  mayonaise te mengen met truffelolie en 
eventueel een beetje water om aan te lengen.  
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Voor het hoofdgerecht trekken we naar het zuiden 

Spaghetti Carbonara 

Ingrediënten: 
• 400g spaghetti 

• 150g gerookte spekblokjes 

• 2el peterselie 

• 4 eieren  

• 100g geraspte parmezaan 

• 1 sjalot 

• 1 teentje knoflook 

• Peper en zout  

Bereidingswijze: 
1. kook de spaghetti gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking 

2. bak ondertussen de spekblokjes krokant in een pan zonder vetstof 

3. fruit het sjalotje met de look in een klontje boter 

4. giet de spaghetti af in een vergiet en doe in de pan met de sjalot. Breek de eieren in een kom en klop ze los met 

een vork. Voeg de geraspte parmezaan toe, en roer goed met de eieren.  

5. haal alles van het vuur. Meng nu de pasta, met de uit, de spek, en het eiermengsel. Kruid met peper en peterselie, 

en roer goed.  

En om deze mooie avond af te sluiten eindigen we met een bom!! 
IJstaart met Oreo 
Een lekker zomers dessert waar je niet te lang mee bezig bent? Wat dacht je van deze ijstaart met oreo en karamel. 
Erg lekker en makkelijk om te maken. Dit recept zal bij iedereen in de smaak vallen! 

Recept voor circa 8 personen 
Tijd: 25 min. + 12 uur in de diepvries 

Ingrediënten:  

• 1 liter vanille ijs 

• 1 rol oreo’s (154 gr) 

• 3-4 el karamelsaus 

• Handje pinda’s 

Bereidingswijze: 
Haal het vanille ijs uit de diepvries en wacht ongeveer 15 minuten totdat het ijs zacht genoeg is om te kunnen 
mengen. Hak de pinda’s fijn en verkruimel/hak de oreo’s in stukjes. Meng de pinda’s, karamelsaus en oreo’s door het 
ijs. Bekleed een cakevorm met bakpapier. 

Giet/schep het ijsmengsel in de vorm. Zet de ijstaart in de diepvries. Na ongeveer 12 uur haal je de ijstaart eruit en 

maak je het geheel af met wat verkruimelde oreo’s en karamelsaus. Snijd de ijstaart in plakken en serveer met een 

toef slagroom. 



Chiro Loon ~ 9 ~  

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 3. 
 
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 LEA 
 
PS: Aan alle sloebertjes die moeten kiezen tussen verschillende hobby’s en hierdoor minder naar de chiro 
kunnen komen. We missen jullie heel hard, hopelijk kunnen jullie komende zondagen nog komen zodat 
jullie mee op bivak kunnen vertrekken!  
 
1. Mijn lievelingsdier is een… 

a. Grote vogel 
b. Giraf  
c. Hond 

 
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 
 

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 
 

4. Op school doe ik het liefste… 
a. Turnen 
b. Wiskunde 
c. Knutselen 
 

5. Als ik een film kijk in de cinema, eet ik het liefste… 
a. Popcorn 
b. Nachos met kaassaus 
c. Een ijsje 

 
6. Mijn kinderdroomjob is… 

a. Dokter 
b. Advocaat  
c. Lego uitvinder 
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7. Ik haat… 

a. Vroeg gaan slapen 
b. Mensen die smakgeluiden maken tijdens het eten 
c. Leren 
 

8. Op een feestje doe ik het liefste… 
a. Taart eten 
b. Cadeautjes geven 
c. Spelen 
 

9. Ik ben niet zo goed in… 
a. Knutselen 
b. Bakken/koken 
c. Andere talen leren 
 

10. Later zal mijn auto een … kleur hebben 
a. Blauwe 
b. Roze 
c. Zwarte 
 

11. In een pretpark hou ik van attracties … 
a. Die super snel gaan  
b. Die overkop gaan 
c. Die me nat maken 
 

12. Als ik niet buiten kan spelen, dan vind ik … het leukste 
a. TV kijken 
b. Lezen 
c. Spelletjes spelen 
 

13. Op de chiro vind ik … het leukste 
a. Louis 
b. Emma 
c. Arne 
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Speelclubgraef 

   SUP SUP SPEELCLUBBERS!!     

Nieuwe twee maanden, nieuwe CHIROGRAEFF!! 

WE zijn nu toch al enkele weken zonder pauze chiro aan het geven. En geloof het of niet, maar het chiro jaar is al half 

om. Jammer genoeg hebben we door de 1-hobby regel velen van jullie al lang niet meer gezien. Hopelijk lassen ze 

deze regel dus snel af. (Of is dit al het geval als jullie dit nu lezen). 

We hebben ondertussen eens teruggebladerd door onze oude momenten met de speelclub! Wat weten jullie nog 

van de zondagen die al geweest zijn? Hieronder staan enkele foto’s, MAAR DE FOTOS ZIJN BESCHADIGD GERAAKT!!! 

                    . Er zijn objecten versprongen en sommige foto’s zijn een hele wirwar geworden! 

Kunnen jullie achterhalen wat er aan de foto’s ontbreekt of scheelt?? 

Onderaan kunnen jullie dan ook nog enkele vraagjes vinden over zondagen waar geen beelden van zijn, los jij alle 

vragen en foto’s op? Jullie antwoorden mogen jullie altijd aan ons afgeven, en dan kijken we wie de hoogste score 

heeft. 

Veel liefst, de leiding!!!! 

(PS: De kleurenversie van de chirograef vind je op de Chiro Loon website) 
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Dan zijn er nog een paar quizvragen die jullie moeten oplossen! 

• Op welke manier werd de leiding dit jaar bekend gemaakt?  

………………………………………………………………………. 

• Welk spel hebben we gespeeld op de speelwei? Tip: 2 ploegen ………………….. 

 

• Welk dier zagen we in de plantage lopen toen we naar de speelwei zijn geweest? ……………………… 

 

• Welke aspi’s hadden jullie op aspidag? T……………..     A………………     R……………..    

 

• Welke feestdag hebben we niet gevierd? Sinterklaas – Kerstmis – Nieuwjaar – Valentijn – St-Huub 

 

• Met wie hebben we nog geen contact gehad? Ninja’s – Aliens – Eskimo’s 

 

 

Als je alles gevonden hebt, krijg je een dikke duim van heel de Speelclub! 

Heb je niet alles gevonden? Dan kom je maar zoveel mogelijk om nog meer fijne momenten te maken! 

 



Chiro Loon ~ 14 ~  

Rakwigraef 

Dag allerliefste rakwi’s!!! 

 

Jullie zijn het binnen zitten waarschijnlijk al beu. Vele dagen hetzelfde doen, maar met 

een paar vrienden kunnen afspreken en geen Chiro op een normale manier     . Om er 

toch voor te zorgen dat jullie niet verveeld geraken hebben wij een kleine bucketlist 

gemaakt. Probeer er zoveel mogelijk uit en vertel ons de volgende zondag wat jullie 

alleemaal hebben geprobeerd. 

 

Groetjes, 

Boo, Marlies, Han en Jan 

 

• Maak grappige filmpjes waarbij je je ouders, broers, zussen, … laat verschieten. 

 

• Maak een mooie tekening over/voor jullie leiding. 

 

 

• Verbeter een wereldrecord.  

 

• Een hele week in je Chiro kleren rondlopen 

 

• Het gras maaien op een originele manier. 

 

 

• Maak een eigen dansje en stuur het door 

naar de leiding. 

 

 

• Maak een speciale croque-monsieur 
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• Schrijf een mooi kaartje naar jullie leiding      . 

 

 

• Speel een spel met heel je gezin. (en zorg er ook voor dat je wint!) 

 

 

• Maak een eigen ketting van al het 

materiaal dat je kan vinden. 

 

 

• Lees een boek. 

 

 

 

• Probeer een hele dag niet te eten. 

 

 

• Probeer zoveel mogelijk marshmallows in je mond te 

steken. 

 

 

•  … 
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Titograef  

Allerliefste titovriendjes; 

Lang geleden voor de aller eerste keer op startdag hebben we een lijst opgesteld om de aanwezigheden op 

te nemen, hier zijn de tussenresultaten. 

Check je chirogehalte aan de hand van je score/aanwezigheden:  
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SUPDERDUPERÜBERLEDEN: score >10  

Je hebt de perfecte (over) dosis chiro gehad gedurende het hele jaar. Een voorbeeld voor de rest van de chiro, jij 

bent wat de boel doet draaien. Door weer en wind in lief en leed naar de chiro komen, dat is waar het om draait.  

TOPLEDEN: score tussen 8 en 10 

Een gezonde dosis chiro doorheen het jaar, de admiraal in de rang onder de chiroleden, een minder maar nog steeds 

groot voordeel voor de rest, met een kleine inspanning lukt het zeker om bij de superdupers terecht te komen.  

DE GEWONE TITO: score tussen 4 en 8 

Het typevoorbeeld van een normaal lid, komt niet te veel en niet te weinig, een middelmatige dosis met marge voor 

verbetering maar niettemin nog altijd een goed lid waar de chiro op kan rekenen. De kans op een chiroverslaving is 

wel lager bij deze groep dan voor bij de bovenstaande categoriën.  

DE DWALERS: score <4 

Dolend in de eeuwige duisternis zonder het ware licht van de chiro echt gezien te hebben, komen deze leden zelden 

naar de chirozondag. Deze hebben een zwaar tekort aan het chiro-hormoon. Als deze onderdosis zo doorgaat gaan 

er ernstige gevolgen zijn voor de gezondheid van het individu. 

Ann-sofie 5

Arthur 12

Axl 9

Chelsey 10

Hanne 9

Jill 9

Jop 2

Kiara 1

Krijn 10

Lennert 11

Lucas 7

Lyndsey 10

Marit 10

Marthe 10

Miek 10

Morgan 10

Otis 2

Sante 6

Sien 6

Siska 11

Sophie 9

Stijn 9

Willem 9

Zoë 1  

 

 

 

Ziezo dat was het dan weer! Vergeet zeker niet 7 keer te 
komen want anders mag je niet mee op bivak !!!!!  
Groetjes, 
Julliiee favoriete leiding xoxoxoxoxoxox 
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Ketigr aef: de keti’s als tekenfiguren 

Astrid als Tinkelbel 

Astrid is zeker geen persoon die we kunnen missen in onze keti-groep. We kunnen haar 

vergelijken met Tinkelbel , de beste vriendin van Peter Pan. Net zoals Tink is ze een heel erg 

loyale vriendin die allés zou doen voor haar vrienden. Soms kan Tinkelbel een beetje koppig 

zijn , ’t is een standvaste dame met haar eigen mening en dat merken we ook in onze groep. 

Met haar magische toverstof verspreid ze de sfeer in de groep. Maar pas op… Tinkelbel is 

goed in het smeden van geniepige plannetjes… 

 

Nora & Sophie als Knabbel & Babbel 

Nora en Sophie zijn een duo dat je niet uiteen krijgt net zoals Knabbel & 

Babbel. Het zijn twee straffe dames die altijd 100% gaan voor winnen, ookal 

kan dat soms zorgen voor een verminking hier of daar. Net zoals Knabbel & 

Babbel staat hun tetter niet stil! Beide zijn ze heel erg lief en zorgzaam voor 

elkaar maak ook voor de rest.  Met hun actieve deelname leiden ze de groep 

tot overwinning en met hun klunzige kunstjes brengen ze heel de groep aan 

het lachen.  

 

Senne als Goofy 

Onze Senne is toch zeker wel de Goofy van de groep. Altijd uit op lachen en plezier. 

Senne is niet heel erg competitief en doet vooral mee voor de lol. Net zoals Goofy heeft 

hij elke zondag zijn lolbroek aan.  Zijn favoriete bezigheid is het plagen van de meisjes. 

Goofy is altijd aanwezig in het Mickey Mouse Clubhouse en is daar niet te missen , net 

zoals Senne in onze keti-groep. 

 

 

Fee als Minnie Mouse 

Minnie is een karakter dat altijd in de spotlight staat , net zoals onze Fee.  Fee is elke 

zondag van de partij en ze is iemand die met letterlijk ie-de-reen overweg kan. Minnie 

heeft de looks , de persoonlijkheid en attitude waar iedereen jaloers op is. Net zoals 

Minnie zal er geen dag zijn dat Fee er niet op haar best uitziet, toch is fee niet bang om 

haar eens goed vuil te maken!  

 

Cis als Spongebob 

Net zoals Spongebob is Cis altijd heel erg actief en wat hij wil , daar werkt hij voor! 

Spongebob is niet alleen een harde werker maar ook grappig, explosief en een zéér 

goede vriend. Cis verliest niet. Nooit. Punt. Iedereen wilt een vriend zoals Spongebob. 

Met zijn soms sarcastische humor laat Cis de hele groep lachen. Zijn volledige sponslijf 

is gevuld met Chiro en dat zal altijd zo blijven. 
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Pieter als Otto 

Pieter is echt de coole gast van de groep, net als Otto van Rocket Power. Alles wat 

met stunten te maken heeft zal hij wel blijven proberen tot het lukt. Hijzelf is een 

bom vol adrenaline en dat is ook waar hij een hele zondagnamiddag naar opzoek gaat 

buiten de winst van alle spelletjes. Pieter is een echt winnaarstype. Zijn coole en 

nonchalante look valt ook zeker in de smaak bij de meiden.  

 

 

Lisa als Alice 

Lisa is een van de wat stillere types van de groep, maar als je haar in het oog houdt, dan zit ze 

altijd wel ergens aan te denken. Als er verkleed moet worden, gaat Lisa er helemaal voor en 

weet ze altijd met iets geweldigs af te komen. Ze is heel creatief en fantasierijk en dat merk je 

aan haar manier van denken. En uitspraak die bij haar past zou zijn: stille waters, maar diepe 

gronden. En daarom is zij onze Alice van de groep. 

 

 

Anke als Dora 

Als we Anke met iemand moeten vergelijken, dan is het ongetwijfeld wel Dora. Tijdens onze 

activiteiten merkten we snel op dat Anke net zoals Dora heel avontuurlijk is. Ook al heeft het 

niet met de activiteit te maken, Anke wil altijd nieuwe dingen leren kennen. Daarnaast zal ze 

ook altijd anderen willen helpen als dat nodig is. Als er iemand pijn heeft, zal zij er als eerste 

bij zijn. Maar ook kan Anke het net als Dora allemaal heel goed uitleggen… 

 

 

Vincent als Sportacus 

Vincent is DE sportman van onze groep en daarom hebben we sportacus gekozen voor 

hem. Door zijn goddelijke lichaam heeft hij tijdens veel spelletjes een groot voordeel en 

dat merk je wel. Hij is super snel en dat is een aspect dat belangrijk is in veel spelletjes. 

Daarnaast heeft hij de winnaarsmentaliteit van een echte sportman. Vincent scoort dan 

ook niet alleen op het veld, want ernaast weet hij er ook wel wat van te bakken. 

 

 

Chiara als Lisa 

Net zoals Lisa Simpson is Chiara een super slimme meid. Bij elk spel zal Chiara wel een slimme 

manier vinden om te kunnen winnen. Ze is geen voorstander van brute kracht , maar durft haar 

wel altijd te geven voor elk spel. Lisa is super behulpzaam voor haar familie , net zoals Chiara dat 

is voor haar chirofamilie. Lisa is voostander van sarcastische humor en mopjes maken.  Chiara 

gaat altijd voor een 10/10 , een 9.5 is niet genoeg !!! 
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Camille als Brave 

Het zijn niet alleen de rossen haren die Brave aan Camille linkt, maar Camille is net als Brave ook 

een powervrouw die alles durft. Ze zal geen uitdaging uit de weg gaan en kan zeker haar 

mannetje staan. Camille heeft ook een enorm sterke eigen wil. Als ze iets wilt gaat ze ervoor gaan 

en kan niks of niemand haar tegenhouden! 

 

 

 

Tom als Bob de Bouwer 

Tom is met zijn laservaringen onze bob de bouwer. De handige van de groep. De man 

die we nodig hebben om onze tenten recht te krijgen op kamp, om de mast te 

dragen en recht te zetten, … Tom is ook net als Bob iemand die iedereen zal helpen 

(behalve Pieter met de eerste afwas op kamp natuurlijk). Ook is hij een echte 

teamspeler! Ik denk dat het duidelijk is dat Tom niet moet onderdoen voor Bob de 

bouwer ;) 

 

Floris als het beest 

Floris lijkt misschien op het eerste zicht een robuuste, stoere, grote, sterke,… 

kerel. Maar net als het beest heeft hij een heel klein hartje dat al heel snel te 

zien is. Ook qua power moet onze Floris niet onderdoen voor het beest. 

Niemand is zeker van de winst al kom je tegen Floris in bijvoorbeeld 

verkrachtertje, minutenspel, armworstelen, vakduwen,… Verlegenheid is ook 

een gemeenschappelijk gegeven tussen deze 2, maar dit is enkel op de eerste 

ontmoetingen want Floris komt snel los en is dan niet meer te stoppen! 

 

 

Seppe als Hiro Hamada 

Hiro Hamada is een ongelofelijk intelligente jongen die altijd in alles het beste wil zijn. Dit is net als 

Seppe. Het maakt niet uit welk spel we spelen. Want van blad steen schaar tot honkbal tot onze 

geweldige keti-tienkamp (die hij overigens ook dubbel en dik gewonnen heeft) tot …, het maakt niet 

uit. SEPPE WIL WINNEN. Ook de intelligentie is zeker te zien bij Seppe. Hij zal de regels van een spel 

te analyseren en op die manier de regels in zijn voordeel gebruiken om te kunnen winnen. Ook kan 

hij aardig schaken (het spel der intelligentie). Hiro Hamada omringt zich ook liever tussen mensen die 

ouder als hem zelf zijn en zo kan Seppe ook heel goed zich vinden met de 2de jaars-keti’s. 
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Keti-leiding als de teletubbies  

Dit is misschien wel de meest logische vergelijking van allemaal. Want 

net als de 4 teletubbies is jullie leiding een onafscheidelijk 4-tal. Samen 

maken ze elkaar beter, leuker, gemotiveerder,… Een andere gelijkenis 

is dat beide 4-tallen er zijn om kinders te entertainen. Maar geef eerlijk 

toe, de teletubbies moeten echt onderdoen voor jullie leiding ;)   

 

 

 

Brecht als Nemo 

Brecht vertoont het meest gelijkenissen met Nemo. Beide behoren ze tot het iets 

stillere maar zeker niet minder aanwezige type. Brecht is net als Nemo al een lange tijd 

van huis (de chiro). Nemo was verdwaalt in de oceaan en Brecht is verdwaalt in de 

coronaregels (maximaal 1 hobby…). Maar het is niet omdat hij er nu even niet is dat hij 

niet gemist wordt. Ik denk dan ook dat ik namens iedereen zeg dat we uitkijken naar 

zijn thuiskomst op de lokalen! 

 

 

Ian als Johny Bravo  

Ian is net als Johny Bravo een gespierde macho die zelf denkt alle vrouwen te verslinden. Met 

zijn blonde lokken en smoothe looks zou dit geen probleem moeten vormen, maar de meisjes 

denken daar soms anders over. De looks en het Elvis accent zijn ongeveer hetzelfde bij Ian. 

Ondanks de flop bij de meisjes is Ian wel een super spontane en vlotte kerel! 

 

 

 

Klaas als Buzz Lightyear 

Buzz Lightyear is geliefd bij iedereen! Hij komt dan wel van een andere planeet maar toch 

accepteert iedereen hem! Diep vanbinnen heeft Klaas net zoals Buzz een klein hartje 

vanbinnen. Altijd lollen en actief zijn ontbreekt ook zeker niet bij de twee. Actief mee doen is 

dan ook geen probleem. Wie wordt Klaas zijn Jessie dit jaar? 

 

 

 

 

 

 



Chiro Loon ~ 22 ~  

 

 

Charlotte als Elsa  

Charlotte en Elsa hebben beide mooie blonde lokken haar, niemand kan hun schoonheid 

ontkennen, sympathiek en eerlijk zijn is de grootste troef van Charlotte. Ze is dan wel de 

koningin van het ijsparadijs maar ze kan je hartje evenzeer doen smelten! Je kan alles kwijt bij 

deze dames en ze zullen je altijd eerlijke en goede raad geven.  

 

 

 

Amaury als Mike Wazowski  

De eenogige troetelbeer van de groep, Amaury heeft dan wel twee ogen maar hij is niet 

vies van een oogje dicht te knijpen naar een pouléke. Ook Amaury durft al eens een goei 

mop te droppen en stunteligge acties uit te halen op de chiro. Mike schreeuwt samen 

met Sully om kinderen af te schrikken, Amaury lacht lief met Klaas om de meisjes te 

versieren. Mike houdt ook wel van een drankje, we weten alleen nog niet zo zeker of 

Amaury dit ook doet?  

 

 

Robin als Bart Simpson 

Kattenkwaad is geschreven op hun lijf! Ze doen er niemand kwaad mee maar 

het is hi-lar-isch. Je zou het niet zeggen maar Robin en Bart hebben een 

humongous brein. Hij is pienter en heeft goede reflexen. Verliezen staat niet in 

de woordenboek van Robin en als je moet winnen met een beetje valspelen zal 

Robin hier zeker niet van wakker liggen. Beide zijn geliefd door (bijna) heel de 

buurt! 

 

 

 

Kaat als Vanellope von Schweetz 

Vanellope von Schweetz is een pittige racedame uit uit de film Wreck-It Ralph. Dit misschien 

wat minder bekende tekenfiguurtje is een pittige racedame die alles eraan doet om een 

race te winnen, ookal weet ze dat dit niet zonder gevaar is. Kaat is net als Vanellope een 

pittige dame die volledig voor de winst gaat. Ze zal zich volledig smijten voor het spel. Van in 

een struik springen tot zichzelf voor een bal gooien, Kaat doet dan allemaal. Ondanks dat ze 

weet dat schrammen op die manier onvermijdelijk zijn zal ze zich knokken naar de finnisch! 
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Aspigraef 

Liefste Aspi’s  

De chiro is al even terug bezig en die frisse lucht heeft zeker goed gedaan! Want tijdens al die maanden binnen 

hebben we misschien iets te weinig gewandeld en iets te veel series en films gekeken… Maar natuurlijk konden wij 

geen enkele serie/film kijken zonder aan jullie te denken! Bij de meesten waren de gelijkenissen tussen jullie en de 

personages bijna angstaanjagend. Daarom hebben wij een kleine analyse voor jullie gemaakt: 

 

Mathijs 

Bij het kijken van safety first dachten wij meteen aan Mathijs. SMOS is een 

personage dat op zijn lijf geschreven staat. Chiro betekent voor hem op de 

eerste plaats er zijn op een zondag. Op de tweede plaats is het dedication, 

toewijding naar de medeleden en zijn leiding. Dat is vies belangrijk. Misschien 

zelfs belangrijker dan het eerste. En drie is friendship voor hem. Het samen zijn, 

voelen van de groep en als eerste verliezen is misschien toch nog belangrijker 

dan het tweede. Nog even oefenen en hij doet de spinjob zoals een echte!  

 

 

Julie  

Net zoals Beth Harmon uit the queens gambit is Julie een 

onverschrokken dame die recht op haar doel afgaat: het winnen van 

elk spel waar hersenen aan te pas komen. Elke keer als haar 

tegenstander denkt haar te kunnen overwinnen, blijkt Julie al 5 

stappen voor te staan in het spel. Ook hebben ze beiden de brains 

om zowel wiskunde als verschillende talen onder de knie te krijgen.  

 

 

Thomas 

De Aspi’s zijn een familie op henzelf en in elke familie moet iemand de grootste zijn. 

Bij ons is dat Thomas, maar in de familie Dalton is dat Averell. Om deze reden zijn zij 

zeer gelijkend, maar er zijn nog meer gelijkenissen… Averell is niet de slimste van de 

vier familieleden, toch zal hij er alles aan doen om zijn broers te steunen om zo te 

kunnen ontsnappen. Ook Thomas is geen masterbrain, maar hij heeft altijd de nodige 

kennis om onze Chiro-familie te helpen en te zorgen dat elke taak tot een goed einde 

komt. Ook hebben Averell en Thomas beiden een hart van goud!  

P.s. niet meer te veel groeien, want anders hebben we echt een trapje nodig om je te 

blinddoeken voor een spel.  
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Oliver 

Wat een schattig troetelbeertje! Dit beertje is even schattig als Oliver. Toch zit er meer 

in dit figuurtje dan wij denken, want dit is ‘Play-a-Lot-bear’. De meeste Troetelbeertjes 

laten de kans om plezier te maken of mee te doen aan een spelletje niet aan zich 

voorbij gaan, maar Play-a-Lot en ook Oli tillen hun vrijetijdsbesteding naar een heel 

ander niveau. Hoewel zij niet zo competitief zijn als sommige van de andere 

landgenoten, zijn zij meer geïnteresseerd in het hebben van een leuke tijd en het 

verspreiden van de vreugde en kameraadschap naar anderen.  

 

 

 

Cedric 

De enige echte trekkerliefhebber in ons midden doet ons meteen denken aan de mooie 

landbouw. En als je aan landbouw denkt, dan denk je natuurlijk direct aan ‘eigen kweek’. Zoals 

Steven, denkt Cedric aan het laten groeien van planten (of dieren) en het verdienen van geld. De 

toekomst zal uitwijzen of dat in de landbouw of drugsector zal zijn. Cedric laat zich niet zomaar 

van zijn pad brengen bij een tegenslag en geeft altijd alles om zijn doelen te bereiken. Dat zien 

we ook tijdens de spelletjes tijdens de Chiro.  

 

 

Emma  

Het komt waarschijnlijk niet als een verrassing dat Emma niemand anders 

kan zijn dan Daphne Bridgerton uit Bridgerton. Niet alleen heeft ze een 

kasteel als huis, maar ze heeft ook de looks om een man uit een prominente 

familie te veroveren. Toch zal Emma nooit volledig afhankelijk willen zijn van 

een man, daarom heeft ze al haar eigen miljoenenbusiness in juwelen 

opgestart.  

 

 

Alix 

Alix is een echte Bloom uit de Winx club fate saga. Net zoals Bloom zat 

Alix enkele jaren op internaat en ook zal ze bij het aankomen in een 

nieuwe omgeving snel nieuwe vrienden maken. Daarbovenop zal ze 

ook minstens het hart van één knappe jongen doen smelten. Maar pas 

op! Deze dame ziet er wel lief en onschuldig uit, maar wanneer je de 

mensen waar ze om geeft aanvalt, kan je een tegenaanval verwachten.  

 



Chiro Loon ~ 25 ~  

Lukas   

Dit is Draco Malfidus van Harry Potter. In het verhaal speelt hij toch 

wel de ‘slechterik’ (niet helemaal). De eigenschappen van deze jongen 

komen overeen met onze Lukas, behalve dat Lukas helemaal geen 

kwaadaardig persoon is. We horen jullie al denken: wat hebben zij 

dan wel gemeenschappelijk??? Beiden zijn ze zeer gedreven om te 

winnen. Ook al duurde het 20 minuten, toch wou Lukas niet stoppen 

met het proberen openen van ingeblikte tonijn! Ook kan hij de 

tegenstander met mooie praatjes van de wijs brengen.  

 

 

 

 Jonah  

Hoe kunnen we Jonah beter omschrijven dan als de tweelingbroer van 

Bear Grills? Ten eerste hebben ze dezelfde kledingstijl. Er gaat geen 

dag voorbij dat Jonah een broek aandoet met extra grote zakken om al 

zijn survivalmateriaal in op te bergen (of dat is toch wat wij denken 

dat erin zit). Daarnaast is Jonah vaak niet snel te bereiken op sociale 

media, waarschijnlijk omdat hij ergens in de wildernis aan het 

mountainbiken is. Het enige wat hij nog mist is het accent, maar daar 

kan op geoefend worden natuurlijk! 

 

Noor Van Impe 

Dit schattige figuurtje kent iedereen! Wij vonden dat Noor hier een levend exemplaar van 

is. Knorretje is een lief varkentje dat bescheiden is en ook soms bang. Ook Noor is 

terughoudend in een nieuwe groep en is een zeer rustig persoon. Als het spelletje iets te 

veel sport of kracht bezit, zal Noor toch wel bang zijn om zichzelf of anderen pijn te doen. 

Maar je mag Noor zeker niet onderschatten! Ze kan namelijk met zeer wijze uitspraken 

komen om aan te tonen dat zij zeker niet de weerwolf is.  

 

 

 

Milo 

Als we deze Dre Parker uit Karate Kid zien moeten we onmiddellijk aan ons eigen 

vechtmachine Milo denken. Milo is altijd kalm en beheerst, maar hij kan onverwachts 

sterk uit de hoek komen als het nodig is. Een echte gedisciplineerde jongen met de 

nodige strijdlust in zijn bloed. Iemand verdedigen tijden ‘het zeehondje’ is zijn roeping. 

We hebben ook gehoord dat hij heel goed zijn jas kan ophangen op een kapstok, weer 

een gelijkenis met Dre Parker.  
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Tom  

Voor alle Big Bang Theory liefhebbers is het waarschijnlijk geen verrassing dat wij niemand 

anders dan Tom zagen in het personage van Stuart Bloom. Zowel Stuart als Tom zijn 

stillere types en zullen nooit een vlieg kwaad doen. Daarnaast beschikken ze beiden over 

maar één gezichtsuitdrukking: super droog. Maar als je goed oplet kan je Tom toch af en 

toe zien lachen. Tom zal iets meer geluk hebben in het (toekomstige) leven dan Stuart!  

 

Emile 

Even terug naar de kindertijd, wanneer alle meisjes verliefd waren op die ene 

jongen van die ene serie: The suite life of Zack and Cody. Emiel doet ons denken 

aan zack. Beiden hebben ze geen zin om te leren, maar gaan veel liever buiten 

skaten of rondhangen met the boys. Hoe meer plezier en hoe minder school, hoe 

beter het leven voor hen is. Als Emile nog even verder sport, staat het 

modellenwerk en alle meisjes zo op hem te 

wachten, zoals bij Zack.   

 

Louis en Tuur  

Dit onafscheidelijke duo heeft geen schrik voor een streepje 

geweld! Ze kunnen eens genieten van wat pintjes en eten 

zullen ze ook zelden aan hen voorbij laten gaan. Niets kan 

hen bang maken. Daarom denken wij direct aan Gerrie van 

Boven en Robbie Schuurmans van New Kids. Om het plaatje 

compleet te maken zullen ze nog naar 3 andere 

hangjongeren en een groene Opel moeten zoeken. Al eens 

een broodje bakpao of Schultenbraü-bier geprobeerd?  

  

Robbe 

Robbe is een rustige jongen die bij elk spel eerst zal nadenken over de 

beste tactiek om te winnen en dan pas actie zal ondernemen. Net 

zoals Julie zal hij zijn tegenstanders altijd enkele stappen voor zijn. Je 

vraagt je dan waarschijnlijk af waarom hij zo hard op Aslan uit Narnia 

lijkt. Wel, net zoals Aslan zal Robbe tijdens een spel kunnen 

verdwijnen en bij de overwinning plots als de grote veroveraar 

tevoorschijn komen. Hij zal de voetsoldaten het harde werk laten 

doen, maar op het einde zal hij met alle eer gaan strijken met de 

overwinning. 
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 Noor Ghijsens 

Je vraagt je misschien af waarom Noor zou lijken op Sam Puckett van Icarly. Ze zal 

niet snel iemand slaan met een boter-sok of super agressief uit de hoek komen. 

Maar er zijn twee dingen die zowel Sam als Noor gemeen hebben. Ze haten 

huiswerk. Noor zal dan ook schaamteloos naar samenvattingen vragen de nacht 

voor het examen. Zo slaagt ze er elk jaar in met minimale moeite toch te slagen, 

wat toch eigenlijk ook een vorm van genialiteit is. Ten tweede hebben ze beiden 

altijd honger en kunnen wel genieten van het nodige vieruurtje, koeken, worstjes 

in blik en puree…  

 

 

Rowenna 

Lara Jean Covey uit to all the boys i loved before is een meisje dat zich liever een 

beetje op de achtergrond houdt in het leven. Wij vonden deze meid perfect 

passen bij Rowenna. Beiden zijn ze niet haantje de voorste, maar zullen ze wel 

laten merken dat ze een meerwaarde kunnen zijn in een groep. Ook zijn ze 

beiden slim en misschien zijn er wel liefdesbrieven in Rowenna haar kamer 

waar wij niets van afweten… Houd je dus niet tegen om ze toch maar op te 

sturen. Wie weet wat er nog uit de bus komt! 

 

 

Victor 

Tenslotte hebben we nog de nieuwste aanwinst in onze groep, VICTOOORRRRRR! En met wie 

kunnen we Victor beter omschrijven dan Victor uit de minions? Als we aspi-victor een bril geven, 

een ZEER kleine knipbeurt (coup kastrol of-cours) en een oranje aspi-trainingspak zonder kap lijkt 

hij als twee druppels water op minions-victor. Misschien een goed idee om op kamp eens te 

proberen? Daarnaast kunnen ze allebei slim en uit een onverwachte hoek komen!  
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De aspi’s doen hun best om toch een beetje geld in het laatje te brengen. Dit doen ze door twee acties: het 

inzamelen van lege inktpatronen en een gesponsorde wandeling waarbij mooie prijzen gewonnen kunnen worden!  

Moest u één van de volgende inktpatronen leeg thuis hebben liggen, geef ze dan zeker mee naar de Chiro!!! 
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Spelletjes 

Dag beste chirovrienden!  

Een supergoede dag gewenst, en superveel succes aan zij die binnenkort examens hebben! Superjammer 

dat corona nog steeds voor restricties zorgt, wat moet je nu zoal doen als je superlang binnen moeten 

zetten? 

Awel, het antwoord is niet zo veraf, kijk maar even hieronder en dood de tijd met deze supersudoku! Veel 

speelplezier!  

 

Beginners 
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Chad Champion 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

2 mei CHIRO  13:00-15:00 of 15:30-17:30 Lokalen  

9 mei CHIRO  13:00-15:00 of 15:30-17:30 Lokalen  

16 mei Aspi-dag 13:00-15:00 of 15:30-17:30 Lokalen  

23 mei Chiro met een 

twist 

13:00-15:00 of 15:30-17:30 Lokalen 

30 mei GEEN CHIRO / / 

6 juni GEEN CHIRO / / 

13 juni GEEN CHIRO / / 

20 juni GEEN CHIRO / / 

27 juni Terug CHIRO 13:00-15:00 of 15:30-17:30 Lokalen 

4 juli CHIRO  13:00-15:00 of 15:30-17:30 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 
*OH*NEEEEEN*EXAMENS*ja*ja*ook*dit*jaar*komen*ze*terug*met*of*zonder*corona*

Ik*wil*namelijk*iedereen*nog*eens*bedanken*om*aan*de*regels*te*houden*en*zeke

r*ook*de*kiddo’s*die*best*goed*hun*mondmaskers*kunnen*houden*,*beter*dan*so

mmigen*mensen*dat*ik*tegen*kwam.*Hebben*jullie*ook*die*sneeuwstorm*gezien*e

n*dat*tijdens*APRIL*youpieee*gele*ijs*MMMHHHHMMMMM*hopelijk*was*dat*de*la

atste*nu*mogen*alleen*goeie*warme*mooie*dagen*komen*en*daarn

a*KAMP*wees*zeker*dat*jullie*ZEVEN*7*keer*zijn*gekomen*naar*de*

chiro*groetjes*thuis* 

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

 
 
Zet ook deze datums al in je agenda 
BIVAK 2021: 11 juli tot 21 juli 
BIVAK 2022: 21 juli tot 31 juli 

 
 


