
 
 

Voorwoord 
Alweer een goeiedag lieve, 

coole, slimme, fijne, mooie, 

leden, leid(st)ers, ouders en 

sympathisanten. We are back 

at it again met onze 2-

maandelijkse Chiro Loon 

nieuwsbrief. 

Er zijn zoveel nieuwe dingen 

gebeurd. Winter is gedaan, ik 

heb een mondharmonica 

gekregen en het 

allerbelangrijkste, de Chiro 

mocht terug beginnen! Wel 

werken we met een nieuw 

blokkensysteem. Hopelijk zijn 

deze als ik de Chirograef 

terugkrijg al versoepeld. 

Moeilijk systeem soms. 

Maar we zijn blij om al onze 

leden terug te zien met 

eindelijk ook de 12+. Ja ja, de 

boys and girls are back in 

town. Again. Better then ever. 

Geen online meer, bah bah 

bah, geen scherm, maar 

levende bloedechte Chiro-

Experience, elke zondag met 

your one and only Chiro 

leiding. Het is steeds 

belangrijk dat als je de beide 

blokken kunt, je ze ook allebei 

aanduid. 

Vele Leiding en leden hebben 

hun examens teruggekregen. 

Allemaal goeie en minder 

goeie punten (Ik had 2 keer 

10/20 LETSGO!). 

 

Het was gene gemakkelijke en 

zeker niet voor de 1ste jaars 

die amper vrienden kon 

maken. Ook jammer genoeg is 

er geen enkel café open om 

dit mee te vieren. Dan zullen 

we maar dubbel zo dik vieren 

in… juni? Desnoods in 

augustus na mijn 

herexamen(s). Echter hoop ik 

dat iedereen nog goed in zijn 

vel zit. We zitten ondertussen 

al een jaar met dit virusje, dus 

het mag echter wel even 

eindigen voor mij, voor 

iedereen. Hopelijk snel met de 

vaccins. En geniet bij elke 

versoepeling die je krijgt. 

Eigenlijk… weten jullie wel wie 

dit voorwoord heeft 

geschreven? Als je het weet, 

vraag het aan de leiding die je 

denkt. Dat zou ik echt, echt, 

echt straf vinden als je het kan 

raden wie het heeft 

geschreven. 

Ik wens jullie nog superleuke 

Chiro zondagen tegemoet. Blijf 

1 hobby in de week doen zelfs 

is het geen Chiro. Maar 

natuurlijk zijn we super 

content als je toch Chiro komt 

doen. Misschien maar 1 keer 

in de week, maar even 

leuk(er)! 

Kusje kusjes en groetjes thuis! 

Een Chiro leider 
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Wat hebben we gedaan? 

Talentenjacht 
Op zondag 10 januari deden velen van jullie mee aan onze talentenjacht en we moeten toegeven: we 
waren aangenaam verrast door wat een talent wij wel niet in de chiro hebben zitten! Een klein applaus 
voor jullie zelf zou op zijn plaats zijn! Proficiat aan onze architecten Milan, Alex en Alexander! Proficiat aan 
onze beeldkunstenares Nina, met haar portret van Maanoe! En Proficiat aan onze avontuurlijke Andreas! 
Natuurlijk is er wel maar een winnaar zijn, en die is: *trrrrrrommelgeroffelllllll* Charlie! Zij gaat met de 
eerste plaats naar huis voor haar verhaal getiteld VISIONS!! 
 
Aspidag 
Op zondag 17 januari gaf een deel van onze aspi’s al een aspidag, die naar verluid goed verliep. De tweede 
groep aspi’s kon dit helaas nog niet doen, omdat de mensen die meer te zeggen hebben dan wij andere 
plannen hadden. Maar maak jullie geen zorgen, dat wordt gecompenseerd! 
 
Online chiro 
In de periode dat de leiding geen fysieke chiro mocht, dan wel kon organiseren, hebben zij jullie regelmatig 
van een spel, wandeling of online chiro voorzien, zodat jullie toch iets om handen hadden op zondag. Ik 
denk aan de Geocaching of de talentenjacht, om er maar enkele te noemen. Nu mogen er gelukkig terug 
fysieke activiteiten georganiseerd worden, ook voor de oudere groepen, waarop jullie ook telkens talrijk 
aanwezig zijn. 
 
 
 
 

Wat gaan we nog doen? 

Sint Huub 
Op zondag 21 maart zal er weer een zondag in het teken staan van de enige echte patroonheilige van de 
chiro: Sint Huub! De man die er jaar in jaar uit weer voor zorgt dat wij kunnen gaan zwemmen of een 
andere super coole activiteit kunnen doen. Helaas zal de zondag van Sint Huub er dit jaar anders uitzien 
omwille van bekende redenen, maar dat is hoegenaamd geen reden om niet te komen, want net zoals 
steeds wordt het een spetterende zondag! Want we gaan samen met hem super coole spelletjes spelen op 
de chirowei.  
 
Chiro natuurlijk 
Omdat een bepaald virus nog steeds de plaaggeest in ons leven is, is het voor de chiro ook moeilijk om lang 
op voorhand iets te organiseren. Het enige dat wij zeker weten, is dat de leiding dag en nacht klaar staat 
om zoals de afgelopen weken fantastische activiteiten voor jullie voor te bereiden en dat ook zal blijven 
doen tot nader order. Momenteel gaan we zelfs op Pasen chiro geven, want naar een familiefeest of op 
vakantie gaan zal er waarschijnlijk nog niet inzitten. 
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Wat gaan we (nog) niet doen? 

Plox 
Eén van de hoogtepunten van het chirojaar is natuurlijk plox. Plox is door de omstandigheden van het 
afgelopen jaar natuurlijk niet kunnen doorgaan, en ook dit jaar is het een onzekerheid of we onze 
schitterende chirofuif wel kunnen laten doorgaan. Hou zeker je sociale media in het oog voor meer info. 
 
Weekends 
Het jaarlijkse leidingsweekend is uiteraard ook niet kunnen doorgaan, maar dat geldt niet alleen voor dat 
weekend, want het voorjaar is normaliter bezaaid met geweldige afdelingsweekends. Dit geldt echter 

(zoals zovele andere fijne dingen) ook niet voor dit jaar☹. Laten we hopen dat we dit volgend jaar dubbel 
en dik kunnen goedmaken, want als het aan ons ligt, laten we het hier niet bij! Sommige groepen zullen 
wel alternatieven voorzien om deze weekends te vervangen. 
 
 

Recept: witte chocolade brownie 

 

Ingrediënten:  
 
• 200 gram witte chocolade  

• 200 gram gehakte witte chocolade  

• 150 gram boter  

• 4 eieren  

• 200 gram kristalsuiker  

• 150 gram bloem  

 

Bereiding:  
 
1. Smelt de 200 g chocolade op een laag vuurtje en blijf goed roeren.  
 
2. Smelt de boter in een ander potje een laag vuurtje.  
 
 
3. Doe de suiker samen met de eieren in een kom en klop goed op met een mixer. Giet al roerend de 

gesmolten boter bij de geklopte eieren en daarna de gesmolten chocolade. Doe de bloem erbij en 
roer door met een garde.  

 
4. Meng op het einde de gehakte chocolade door het deeg. Giet dit op een ingevette ovenschaal met 

bakpapier. Zet in een voorverwarmde over van 200°C, gedurende     20 à 25 min.   
 
5. Laat de brownies afkoelen en versnijd in vierkanten.  
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Sloebergraef 

Dag liefste sloebertjes! Eindelijk, de Chiro is terug begonnen! We hopen dat jullie het al super fijn vonden 
op de Chiro, wij al wel hoor. Binnenkort is het weer Pasen en komen de klokken eitjes over heel de wereld 
verstoppen. Ik heb al zin om heel de tuin af te speuren. Maar als je iets krijgt moet je er ook iets voor doen 
natuurlijk. En daarom hebben wij een leuk knutselopdrachtje verzonnen. We gaan jullie leren hoe je zelf 
een mooi paaseitje kan maken als cadeautje voor de paashaas of gewoon als versiering. Je hebt niet veel 
nodig, gewoon een hardgekookt eitje, een beetje verf, een paar stiften en nog wat versiering. Top, nu 
kunnen we aan de slag! 
 
Stap 1: eerst moet je zorgen dat je eitje hard gekookt is, vraag dat maar aan je mama of papa. 
 
Stap 2: Nu kan je het eitje verven in welke kleur je ook maar wilt! Je kan ook 
een mooi figuurtje of een gek gezichtje op het eitje verven. Doe wat je wilt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 3: Nu is je eitje helemaal geverfd en gaan we het nog even laten 
drogen. Als het droog is kunnen we er nog extra dingetjes optekenen met 
stiften. Wij hebben ons eitje oogjes gegeven.  
 
 
 
 
 
 
Stap 4: Om het helemaal af te maken kan je nu nog extra versiering op je 
eitje plakken. Wij hebben ons mannetje haar gegeven door er een beetje 
wol op te plakken. En natuurlijk mogen we het mondje ook niet vergeten te 
tekenen!  
 
 
 
 
 
 
 
Stap 5: Verras de paashaas! Goed zo je hebt een supermooi eitje gemaakt en kan je het aan iedereen laten 
zien! Wij zijn heel benieuwd naar jullie mooie eitjes!  
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Speelclubgraef 

Dag lieve speelclubbers,  

Normaal doen we elke maand met zijn allen op de chiro een prachtige zangstonde. Daar leren we jullie de mooiste 

chiroliedjes die jullie dan in volle borst overal kunnen zingen: op straat, onder de douche, voor de spiegel, voor de 

klas ... Door de weinige zangstondes gaan we je in deze chirograef de leukste liedjes leren. In sommige liedjes 

hebben we woordjes weggelaten, kunnen jullie ze invullen of raden wat er moet komen? Via de links kunnen jullie 

het liedjes ook beluisteren.  

Succes en wie weet komt het ooit nog wel van pas als je de liedjes van buiten kent!  

Xxx Maanoe, Eli, Laura en Sara 

 

Het eerste liedje is het enige echte speelclublied: (https://chiro.be/spelletjes-en-liedjes/liedjes)  

 

Als 2e en 3e hebben we het ochtend- en avondlied. Dit zingen de elke dag op kamp, dus dit moet je zeker goed 

kennen. (Deze woordjes moeten jullie invullen: waaien, morgen, nacht, vlag, strijd) 

(http://chiroloon.yolasite.com/liedjes.php)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We ravotten erop los, hier in het paddestoelenbos. 
En we trekken erop uit met de kartonnen brandweerspuit. 
Help je zoeken naar het briefje, dag mevrouw en dag meneer, 
of kent u misschien het liefje van de knuffelteddybeer? 
 
Refrein: 
Zeg, ben jij er al geweest, 
op het superspeelclubfeest? 
Zondagmiddag zijn wij daar, 
raaaaaaaaaaar maar waar! 
 
Elke avond in 't lokaal, vertelt de leider een verhaal 
over Mac de zotte Schot en van de grote chocopot. 
Wil je vliegen overzee met onze gele luchtballon 
naar de speeltuin van de fee in 't verre land van andersom. 
 
Opgepast, een rare kwast, die roept in onze poppenkast. 
Waar is dokter Zagemeel, de baas van 't houten spookkasteel? 
Wie de bal heeft, wordt de tikker en verstopt zich in het gras. 
Om het snelst de paarse knikker in de grote waterplas. 

Avondlied 
Daal nu bij het zinken, van deze dag, 
Daal in ons gemoed, gij trouwe …………, 
Gij zijt zegen, troost en lach, 
Daal in d'avond zon, oh vlag, 
Heer wij bergen in ons hart Uw vlag, 
Zegen haar en ons uw trouwe wacht. 
Goedenavond vlag en dag, 
Christus Koning goede nacht. 
Goedenavond vlag en dag, 
Christus Koning goede ……. 

Ochtendlied 
Wij hijsen bij het gloren van de ………. 
Ons vlaggen als een biddend lied! 
Want heilig is ’t geschenk van elke morgen 
Dat God ons weer ’t aanvaarden biedt 
Draag door weer en wind ons vlaggen 
Teken van de heldentijd 
Laat ze waaien, laat ze werven 
Allen voor de grote strijd 
Laat ze ………, laat ze werven 
Allen voor de grote …….! 

https://chiro.be/spelletjes-en-liedjes/liedjes
http://chiroloon.yolasite.com/liedjes.php
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Het bivaklied mag zeker ook niet ontbreken in onze playlist. De woordjes die je hier kan invullen zijn: wereld, bivak, 

vriend, beek, hopen. (http://chiroloon.yolasite.com/liedjes.php)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan hebben we nu nog enkele korte liedjes die jullie kunnen zingen omdat jullie bij de beste jeugdbeweging van de 

wereld behoren: CHIRO LOON natuurlijk. 

De woordjes zijn: tieren, uitdaging, chiro, hier, bende, ballon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://chiroloon.yolasite.com/liedjes.php) 

 

 

 

 

 

 

 

Bivaklied 
Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
zingen op de melodie van bos en …….. en bron. 
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op 
…….. 
 
Ieder die ons ziet kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. 
Vreemd wordt ……. en klein is groot; 
in onze ploeg valt geen een uit de boot. 
 
Trek er mee op uit, breek grenzen open; 
samenspel wordt teken om te ………... 
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 
een nieuwe ………. roept om door te gaan. 
 

C-H-C H I-C H I R O 
C 
H 
C-H-I 
C-H-I-R-O 
Wij zijn een toffee ……., 
Wij zijn van Chior Loon 

Wij zijn de chiro 
Wij zijn de ……, wij doen het goed, 
wij lachen ……… zoals 't moet 
wij maken veel plezier,  
en daarom zijn we ……. 
lalala,  
want wij zijn van Chiro Looooooon 

Ik blijf in Chiro geloven 
Ik blijf in Chiro geloven 
en ik stuur een …….. naar boven, 
want 't is het teken,  
't is het verhaal 
van kind'ren dat ik je zing 
De Chiro, een ……….. 

http://chiroloon.yolasite.com/liedjes.php
http://chiroloon.yolasite.com/liedjes.php
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Rakwigraef 

Hey allerliefste Rakwitjes, hopelijk houden jullie het nog een beetje vol na weer een paar weken geen Chiro 
gehad te hebben. Wij vinden het ook erg jammer, hopelijk mogen we er snel weer aan beginnen. In de 
tussentijd hebben we enkele receptjes uitgezocht die jullie eens kunnen proberen om op te warmen na 
buiten in de sneeuw te hebben gespeeld, of om gewoon lekker knus in de zetel op te eten.  
 

Chocolade mug cake 
Deze chocolade mug cake maak je binnen een paar minuten! Roer de ingrediënten in een mok door elkaar 
en zet deze in de magnetron, meer werk is het niet! 
 
Ingrediënten  
• 4 el zelfrijzend bakmeel 
• 3 el suiker  
• 2 el cacaopoeder 
• 3 el melk 
• 3 el (zonnebloem)olie 
 
Instructies 
1. Doe alle ingrediënten in je mok en roer ze goed door elkaar. Als je het lastig vindt om ook de bodem 

goed mee te roeren, kun je eventueel in een apart schaaltje alles door elkaar mengen. Dan giet je 
gewoon het beslag in je mok. 
 

2. Zet de mok 140 seconden (2 minuten en 20 seconden) in de magnetron op vol vermogen. Bij mij is 
dat 800 Watt. Het kan per magnetron verschillen hoeveel tijd er nodig is. Door met een prikker in je 
cake te prikken kijk je of hij gaar is, als de prikker er droog en schoon uitkomt is hij goed. 
 

3. Haal je mok met een ovenwant uit de magnetron, hij is heet! Ook even blazen voor je je eerste 
hapje neemt  
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Tomatensoep met balletjes 
Ingrediënten 
• 1 kg verse tomaten 

• 200 g gemengd gehakt 

• 1 ui 

• 2 preiwitten 

• 1 stengel selder 

• 1.5 l kippenbouillon 

• 1 el tomatenpuree 

• boter 

• peper & zout 

• verse peterselie 

 
 
Recept 
1. Snijd de ui, de prei en de selder en stoof de groenten aan in boter.  

2. Als de groenten glazig zijn, stoof je de tomatenpuree even mee. 

3. Doe de gesneden verse tomaten en de kippenbouillon erbij en breng aan de kook.  

Draai het vuur terug lager en laat een kwartier rustig sudderen. 

4. Rol intussen balletjes van het gehakt. 

5. Leg ze in een pot met kokend water en laat even doorkoken.  

Ze zijn gaar als ze komen bovendrijven. 

6. Mix de soep en breng dan pas op smaak met peper en zout. 

7. Doe de balletjes erbij en warm even door. 

8. Serveer de soep en strooi er vers gesnipperde peterselie overheen. 
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Zandkoekjes 
Ingrediënten 
• 1 middelgroot ei 

• 150 g ongezouten roomboter (koud)  

• 100 g witte basterdsuiker  

• 200 g tarwebloem 

 
Bereiding 
1. Splits het ei en gebruik alleen de eidooier. Meng vervolgens alle ingrediënten in de keukenmachine 

tot het deeg een korrelige structuur heeft. Kneed de deegkruimels met koele handen tot een 
samenhangend deeg. Rol tot een bal en verpak in vershoudfolie en laat het 30 min. in de koelkast 
rusten. 

2. Verwarm de oven voor op 175 °C. Bestuif het werkblad met wat bloem en rol het deeg uit tot een 
lap van ca. 40 x 40 cm en 3-4 mm dik. Steek met behulp van uitsteekvormpjes of een glas koekjes 
uit het deeg. Kneed het resterende deeg tot een bal en rol opnieuw uit tot al het deeg gebruikt is. 
Leg de koekjes op enige afstand van elkaar op een met bakpapier beklede bakplaat. 

3. Bak de koekjes in het midden van de oven in 15-20 min. lichtbruin en gaar. Neem ze van de 
bakplaat en laat afkoelen, bij voorkeur op een rooster. 
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Titograef  

Beste Tito’s, eindelijk mogen we terug Chiro geven, JOEPIEEEEEEEEE!!! Wij zijn al heel blij met deze versoepeling, 

maar jammer genoeg weten we nog niet of ons weekendje nog kan doorgaan ☹. Maar niet getreurd, jullie leiding is 

al volop bezig met een extra activiteit te organiseren, moesten we niet op weekend kunnen gaan. We weten nog niet 

wanneer we deze activiteit gaan doen, maar we zullen jullie die info spoedig doorgeven. Om jullie bezig te houden in 

jullie vrije tijd vinden jullie hieronder wat spelletjes. 

Groetjes, 

Ine, Donaat, Kobe en Ruben 
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Ketigr aef  

Beste keti’s 
 
Jullie zijn het binnen zitten waarschijnlijk even beu als ons. En om er toch voor te zorgen dat jullie niet 
vastgroeien aan jullie zetel hebben we een uitdaging voor jullie (voor de 1 al makkelijker als de ander).  
Het is zeer simpel. Volg dit recept om een verrukkelijke chocoladecake te maken en stuur 1 van je leiding 
de foto. Dan kunnen wij deze op onze spetterende KETI-insta, wat trouwens de moeite waard is om te 
volgen, zetten.  
Dus GA DE UITDAGING AAN! Trakteer jezelf en je familie op een heerlijk vieruurtje. Misschien nog 1 ding. 
Jullie leiding zou het ook leuk vinden als zij een stukje kregen op 1 van de volgende zondagen. Natuurlijk 
moeten jullie dit niet voor niks doen. Daarom zal je voor een heerlijk stukje cake, een afwasvrijstelling voor 
op kamp krijgen!!! Ik zou zeggen:” BAKKEN MAAR!!!”. 
 

Met veel liefs, de leiding van de beste groep 😉 
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Chocoladecake recept! 
 
Benodigdheden 
 
• 150 gram vloeibare margarine (Solo bijvoorbeeld) 
• 150 g suiker 
• 200 g pure chocoladedruppels (of kleine stukjes van een reep) 
• 4 kleine eieren 
• 150 g bloem  
• 6 g bakpoeder (ca. 1 tl) 
 
Extra: 
• cakevorm van 25 cm Ø (ingevet en bodem bedekt met bakpapier) 
 
 
Bereidingswijze 

1. Verwarm de oven voor op 160°C (elektrische oven). 
2. Klop de Solo en de suiker in een kom met een pollepel of mixer 5-8 minuten (pollepel duurt het 

langst) tot de suiker is opgelost. Klop een voor een de eieren erdoor. 
3. Doe 150 g chocolade in een steelpan. Zet het pannetje in een pan met een laagje kokend water en 

laat de chocolade smelten (er mag geen water bij de chocolade komen!) Roer de chocolade glad en 
meng door het beslag. Schep de rest van de chocolade(druppels) erdoor. 

4. Zeef de bloem, een snufje zout en het bakpoeder boven de kom en schep door het beslag (zo kort 
mogelijk, maar wel goed mengen). 

5. Schep het beslag in de voorbereide bakvorm. 
6. Bak de cake in de voorverwarmde oven in 50-60 minuten goudbruin en gaar. Laat de gebakken cake 

2 minuten staan. Keer de vorm dan om op een rooster en laat de cake uit de vorm glijden. Snijd de 
cake in plakken. 
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Aspigraef 

THE CORONABUCKETLIST 

Dag allerliefste aspi’s!!! Helaas helaas is het de laatste tijd maar saai. De hele tijd thuis 

zitten, maar 3 vrienden mogen zien, geen echte chiro’s zoals ze horen te zijn… Toch 

kunnen we er iets leuks van maken!!! Wij maakten voor jullie een heel speciale lijst van 

activiteiten die je kan doen of misschien al hebt gedaan terwijl je thuis zit. Laat ons 

zeker weten wat jullie allemaal hebben kunnen afvinken.  

 Les volgen in je onderbroek  

 Cake bakken 

 Een extra lange wandeling maken met 3 

vrienden  

 Broers en zussen zoveel mogelijk lastig vallen 

 Tijdens het studeren Mac Queen muziek 

luisteren (of nog beter de livestream volgen!) 

 Nachtje doordoen in een online chat 

 Een hele week in je Chirokleren rondlopen  

 Een ASPI-lijflied schrijven 
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 Skinnydipping in bad  

 Een ranking maken van de medeleden van het andere geslacht 

 

 Maak een extra grote puzzel van 

minstens 2000 stukjes  

 Een kaartje sturen naar je leiding  

 Alle vleesjes van de frituur uitproberen 

 Maak een corona-playlist  

 

 

Alhoewel er nog geen chipolaspi in zicht is, zijn wij wel benieuwd naar jullie enige echte 

ASPI-OUTFIT!!! Op het begin van het jaar hebben we al vernomen dat er een idee was voor 

oranje joggings? Of misschien een kleedje voor de meisjes en een marcelleke voor de 

jongens? Of gaan we genderneutraal? We laten het over aan jullie. Haal jullie beste 

designer skills boven en deel jullie visie met ons 😉 Veel succes, xoxo  
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In geval van gebrek aan inspiratie of designer skills, zijn hier nog enkele voorbeelden:  
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Spelletjes 

Dag allerbeste chirograeflezers, hier zijn we weer met onze supertoffe-geweldige-amusante-spelletjespagina!! 

Misschien hadden jullie een woordzoeker of een sudoku verwacht, maar nee hoor! Deze keer doen we eens iets 

helemaal anders😊.  

Tijdens deze koude winter- en coronadagen spenderen we al eens wat meer tijd binnen met het gezin. En wat is er 

dan leuker dan samen een gezelschapsspelletje spelen? Daarom presenteren wij jullie: “Mens erger je niet”, 

“Ladders & Slangen” en tenslotte “Ganzenbord”. Natuurlijk staan de nodige materialen en speluitleg er ook bij 😉.  

Veel spelplezier!  

Mens erger je niet  

Materiaal:  

 2 dobbelstenen 

 Per speler 4 pionnen (elke speler heeft een eigen kleur en er kunnen maximaal 4 spelers zijn) 

 Het spelbord dat je hieronder terugvindt 

Speluitleg: 

Elke speler heeft 4 pionnen die met de klok mee een ronde over het bord moeten maken om veilig op een van de 
eindcirkels te geraken. Eenmaal daar kan een pion niet meer worden verzet. Als dat met alle pionnen is gelukt, heeft 
men het spel gewonnen. 

Elke speler heeft pionnen van een eigen kleur, een eigen beginpunt, en eigen eindcirkels waar andere pionnen niet 
mogen komen. De spelers gooien om beurten met een dobbelsteen en moeten een van hun pionnen rechtsom het 
aantal cirkels verplaatsen dat de worp aangeeft. Als men een pion heeft aangeraakt is de keuze definitief en moet 
deze pion verplaatst worden.  

Wanneer een pion op een cirkel komt waar al een andere pion staat, dan wordt deze afgegooid. Een afgegooide pion 
moet weer opnieuw in het spel worden gebracht en van voren af aan zijn ronde maken. 

Als je het rijtje met de vier eindcirkels van je eigen kleur bereikt, mag je doortellend afhankelijk van het aantal 
gegooide ogen dit rijtje binnengaan. Je zet het aantal stappen dat met de dobbelsteen is gegooid; als het eindpunt 
van de rij eindcirkels wordt bereikt, dan kan de pion niet verder worden verplaatst. 

Het getal 6: 

Wanneer een zes wordt gegooid mag de speler een nieuwe pion in het spel brengen. Daarna gooit hij nogmaals, en 
daarbij is hij verplicht met de zojuist in het spel gekomen pion te spelen, met het risico een andere eigen pion af te 
gooien. Een speler moet ook zes gooien om te kunnen beginnen met zetten, aangezien pas dan een pion op het bord 
mag worden geplaatst. Hierdoor kan het gebeuren dat de speler een aantal beurten niet kan zetten. Dit kan ook 
gebeuren als al zijn pionnen zijn afgegooid en hij helemaal opnieuw moet beginnen. 

Wordt er een zes gegooid terwijl er geen nieuwe pionnen voorradig zijn, dan kan met een willekeurige pion gespeeld 
worden. Ook dan krijgt de speler een extra beurt en wordt er met een willekeurige pion gespeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/6_(getal)
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Slangen en ladders 

Materiaal:  

 1 dobbelsteen 

 Per speler 1 pion (elke speler heeft een eigen kleur) 

 Het spelbord dat je hieronder terugvindt 

Speluitleg: 

Spelers beginnen op het vakje één en gooien achter elkaar met een dobbelsteen. Het aantal ogen van de 

dobbelsteen wordt vooruit gezet.  

Komt een speler op een vakje met de onderkant van een ladder dan gaat de speler automatisch omhoog via deze 

ladder.  

Belandt een speler op een vakje met een slangenkop dan glijdt deze speler automatisch omlaag via deze slang en 

komt te staan op het vakje met het uiteinde van de slang.  

De speler die als eerste het hele bord heeft afgelegd en bovenin aankomt is de winnaar. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dobbelsteen
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Ganzenbord 

Materiaal:  

 2 dobbelstenen 

 Per speler 1 pion (elke speler heeft een eigen kleur) 

 Het spelbord dat je hieronder terugvindt 

Speluitleg: 

De bedoeling van het spel is om als eerste op hokje 63 uit te komen. Elke speler mag per beurt met de dobbelstenen 

gooien en de pion zoveel hokjes verplaatsen als er ogen gegooid worden. 

Het speelbord heeft een aantal hokjes met een speciale betekenis (deze zijn omcirkeld): 

Nummer Naam Betekenis 

6 Brug Ga verder naar 12 

19 Herberg Sla 1 beurt over 

31 Put Sla 2 beurten over 

42 Doolhof  Ga terug naar 39 

52 Gevangenis Sla 2 beurten over 

58  Dood Ga terug naar het begin 

 

Op sommige hokjes staat een ster afgebeeld: Wie hierop terechtkomt, moet hetzelfde aantal ogen verder zetten als 

hij gegooid had. Het is dus niet mogelijk dat een speler na zijn beurt op een hokje met een ster staat. (Als je dus op 

een ster staat en je stappen opnieuw zet en daardoor weer op een ster komt te staan, zet je nogmaals het aantal 

stappen vooruit.) 

Wie te veel ogen gooit en daardoor voorbij 63 zou komen, moet vanaf 63 weer teruglopen. Het is dan mogelijk dat 

de speler op het hokje 58 of 52 terechtkomt. Komt de speler bij het terugtellen op een hokje met een ster, dan telt 

de speler het gegooide aantal ogen nogmaals terug. 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

7 maart  CHIRO 13:00-15:00 of 15:30-17:30 Lokalen  

12-14 maart SPEELCLUB 

’WEEKEND’ 

Informatie volgt   

14 maart  CHIRO 13:00-15:00 of 15:30-17:30 Lokalen 

21 maart  SINT-HUUB 13:00-15:00 of 15:30-17:30 Informatie 

volgt   

28 maart  CHIRO 13:00-15:00 of 15:30-17:30 Lokalen 

4 april: PASEN CHIRO 13:00-15:00 of 15:30-17:30 Lokalen 

11 april  CHIRO 13:00-15:00 of 15:30-17:30 Lokalen 

18 april  CHIRO  13:00-15:00 of 15:30-17:30 Lokalen  

25 april  CHIRO 13:00-15:00 of 15:30-17:30 Lokalen 

2 mei  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 
*Seg seg*gene*Carnaval*dit*jaar*wat*is*dat*nu*voor*iets**thuis*in*de*bubbel* 

vieren*is*toch*niet*hetzelfde*we*zouden*eens*moeten*bekijken*wat*we 

*allemaal*niet*hebben*kunnen*doen*dit*jaar*door*corona*amai amai*2022 

*gaat*ene*vieze*worden*ze*en*dan*nog*bijna*het*allerbelangrijkste vergeten* 

onze*wondermooie*super plezante*PLOX*die*moet*zeker*ingehaald*worden 

*maar*niet*getreurd*het*is* toch*bijna*Pasen*dan*kunnen 

*we*weer*smullen* van*de*lekker*chocolaatjes*mmhh 

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 

 
 


	Voorwoord

