
 
 

Voorwoord 

 

Hey hey, hoi hoi,  

Alles goed daar bij jullie? Wat 
een stomme tijden eigenlijk, 
geen Chiro, geen 
ledenweekenden, geen Plox… 
Maar gelukkig is er nog de 
Chirograef, een mooi 
lichtpuntje is deze tijden!! 
Terug literatuur voor op het 
toilet, een excuses om je 
huiswerk niet te maken, iets 
om te lezen voor het 
slapengaan … 

Krijgen jullie je tijd eigenlijk 
goed om? De vorige 
Chirograef was wel echt nice, 
super veel spelletjes, grappen 
en een chique horoscoop, je 
kon je amper vervelen. Ook de 
leuke opdrachten van op 
facebook!! Trouwens hoe cool 
was de chirozondag waar de 
oudleiding het overnam???  

Er zijn natuurlijk nog super 
veel andere dingen die je kan 
doen; gaan fietsen, wandelen, 
lopen… De tijd om je kamer 
eens goed op te ruimen 
natuurlijk. Voor de Tito’s, 
Keti’s en Aspi’s ga maar al wat 
fietsen, zodat jullie zeker fit 
zijn om op kamp te gaan!! 
Want ik heb horen vallen dat 
de kampplaats een redelijk 
stukje van Borgloon is. In de 

quarantaine kan je ook nieuwe 
uitdagingen aangaan; probeer 
zo lang mogelijk op één been 
te staan, pomp 100 keer, 
probeer een zelfportret te 
maken…  

Het is ook eindelijk weer 
lente!!! Yeayyyy!! Dit betekent 
weer de mooie, warme dagen 
waardoor we terug kunnen 
gaan buitenspelen!! Trainen 

voor de Summerbody      . 
Lente betekent ook Pasen 
natuurlijk, hebben jullie al veel 
paaseitjes geraapt? Ja ja, die 
zijn waarschijnlijk allemaal al 
op. Maar dit is ook het 
perfecte weer om een 
barbecue te doen, maar 
natuurlijk met je eigen gezin.  

Door deze bewogen tijd kon 
PLOX en de ledenfuif niet 
doorgaan, maar niet getreurd, 
hou zeker allemaal 11 
september 2020 vrij in jullie 
agenda, want dan gaan we er 
het allemaal goed maken!! 

In deze tijden wordt er 
natuurlijk ook veel tijd 
gestoken in de 
voorbereidingen voor de 11 
spectaculairste dagen in de 
zomer, namelijk BIVAK!! Jullie 
kunnen al beginnen af te 
tellen!! Vergeet jullie dan ook 
zeker niet tijdig in te schrijven 
voor deze 10 geweldige 
dagen, want BIVAK, hallo, dat 
wil je zeker niet missen!!! 
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Wat hebben we gedaan? 

• 23 maart, de eerste week met chiro challenges 

o 1: fort bouwen     ○ 4: meeste wasknijpers op gezicht 

o 2: grappige foto video maken   ○ 5: originele chirovlag maken 

o 3: WC-rol toren maken    ○ 6: meeste ballonen of je lichaam plakken 

Winnaar?: De Tito’s! 

•  30 maart. Nieuwe Week, Nieuwe Challenges. 

o 1: domino     ○ 4: met kleren je groep representeren 

o 2: kaartenhuis bouwen    ○ 5: een lief briefje schrijven 

o 3: 1 aprilgrappen    ○ 6: Optische illusie 

o Super cool oudleidingspel! Met bwam en co 

Winnaar?: De Sloebers! 
•  6 april. Nog steeds geen chiro. snik snik, maar wel meer challenges 

o 1:  mooiste tekening maken   ○ 4: het beste papieren vliegtuig maken 

o 2: dieren bespieden    ○ 5: flexen met uw talent 

o 3: het ander geslacht verkleden   ○ 6: lopen met een ei 

Winnaar?:  De Tito’s! 

•  12 april.  

o 1: voor het meeste kleren dragen  ○ 4: bottle flippen 

o 2: sskkkrijttekeningen op je stoep  ○ 5: kastelentocht 

o 3: een supermooi bloemboeket maken  ○ 6: een challenge maken voor uw leiding??! 

o LANGE-super-coole-fantastische-megavette-bomme-quizzzzzzz 

Winnaar ?: Alweer die tito’s! 

Wat hebben we niet gedaan 

• 17 april geen plox en geen ledenfuif. De fuif wordt wel verplaatst naar 11 september dit jaar, maar er 

bestaat nog steeds een kans dat het naar volgend jaar 

wordt verplaatst. 

• Geen ledenweekenden! Die moesten we ook schrappen 

    . 

• En algemeen heel weinig chirozondagen. 

 

Wat gaan we nog  
(mogen) doen? 

Tot nu toe weten we nog steeds heel weinig wanneer het einde van de quarantaine is. Tot nu toe hopen we nog 

steeds dat kamp mag doorgaan. 
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Bivakinschrijvingen 

Zoals jullie wel weten gaan we elke zomer weer 10 onvergetelijke dagen beleven op bivak. Nu hoor ik jullie 
al denken, dat is toch nog heel lang? Maar nee hoor, 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. 
 
Hoe doe ik dat? 
Surf naar de website van onze chiro: www.chiroloon.be en vul het online formulier in. 
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. 
Indien het kamp toch niet zal doorgaan, krijg je al het inschrijvingsgeld teruggestort. 
 
Praktische dingen die ik nog moet weten 
 
- Wanneer: 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 26 juli kan wel iedereen op bezoek komen. 
 
- Wat kost het? De prijs voor deze onvergetelijke 10 dagen is €110 
(zie ook de volgende pagina voor extra informatie) 
 
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 verkrijgen. Een nieuwe pull kost €16 en een tweedehands pull 
kost €10. Of je kan contact opnemen met Eli of Sara om er eentje te komen kopen op een ander moment. 
 

 
 
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 

Elke Chiro is opgericht en functioneert onder de visie van de drie Chirowaarden: Graag zien, 
Rechtvaardigheid en Innerlijkheid. Deze drie waarden vormen eveneens ons zingevend perspectief: 
samenwerken aan verbondenheid, respect hebben voor iemands kwetsbaarheid, jezelf niet versterken ten 
koste van zwakkeren, pesten en uitsluiten een halt toe roepen, intens leven en laten leven, beseffen dat je 
leeft en mag genieten en hulp bieden waar nodig. Rechtvaardigheid is beseffen dat iedereen evenveel 
waarde heeft en elke mens een hoopvolle toekomst geven; alle mensen laten meespelen in onze 
samenleving en hen geven wat ze daarvoor nodig hebben.  
 
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 grote financiële 
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.  
 
Chiro Nationaal heeft een paar jaar geleden de sectie ‘Iedereen mee op kamp’ opgericht. Verschillende 
Chiro’s kunnen zich hier inschrijven om kinderen mee op kamp te nemen die de weg naar de Chiro nog niet 
gevonden hebben doordat ze in een kwetsbare positie zitten. Onze Chiro gaat hier in mee, maar heeft 
hiervoor zelf het touw in handen genomen.  
 
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, 
tennisballen, verkleedkleren, plastieken spuitjes, LEGE PET-FLESSEN, grote stukken karton, pennen, 
ballonnen, speelkaarten, alcoholstiften, witte lakens… als je van iets anders ook iets hebt van dat kunnen 
ze op de chiro ook wel gebruiken. Dan kan je het altijd meebrengen naar de eerst volgende chirozondag (of 
ga het bij één van de leiding thuis afgeven). 
 
Om onze prijs zo laag mogelijk te houden zijn we ook dit jaar ook op zoek naar sponsors. Dit kan door het 
sponsoren van appels, peren, appelsienen, tomaten, komkommers, 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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Sloebergraef 

Dag lieve sloebertjes, 
We missen jullie zo. Hopelijk kunnen we weer snel samen spelletjes spelen op onze prachtige chirowei. Wij 

hebben hieronder nog wat leuke spelletjes voorzien om jullie toch wat chiro-plezier te geven.Vanaf nu 

kunnen jullie je ook inschrijven voor kamp. Dit zijn 10 dagen vol chiro!!! We hopen dat er veel sloebers 

mee gaan. Moesten jij of je ouders vragen hebben, twijfel dan niet om ons te contacteren, wij helpen jullie 

graag verder. Onze gsm-nummers staan op de website van de chiro.  

Groetjes, 

Eva, Donaat, Lucas, Sara 
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Wie vinden jullie de knapste mannelijke 
leiding? 

A. Boo 

B. Boo 

C. Boo 

 

Op een feestje doe ik het liefst… 

A. Cadeautjes uitpakken 

B. Dansen met mijn vrienden 

C. Eten 

 

Als ik een dier zou zijn, zou ik een … 
willen zijn? 

A. Een vogel 

B. Een leeuw 

C. Een aap 

 

Mijn favoriete chirospel… 

A. Kiekeboe 

B. Stadsspel/Bosspel 

C. 1 minuten spel 

 

Mijn favoriete chiro liedje… 

A. Ballen !! 

B. Julia 

C. Mannen van de tuinbouwschool 

 

Speelclubgraef 

Wie ben jij? 
Mijn lievelingskleur is… 

A. Alle kleuren!  

B. Geel 

C. Marineblauw 

 

Naast de chiro doe ik graag… 

A. Feestjes 

B. Sport 

C. Schilderen 

 

Mijn favoriete filmgenre is… 

A. Romantiek 

B. Komedie 

C. Horror 

 

Dit haat ik het meest… 

A. Opstaan in de ochtend 

B. School 

C. Werken 

 

Lievelingseten… 

A. Carbonara 

B. Pizza 

C. Noedels 

 

Mijn kinderdroomjob is… 

A. Kapster 

B. LO leerkracht 

C. Pizza koerier 
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Meeste A: Hélène 
Jij bent zoals Hélène, een opwekkend persoon! Als je de kamer in wandelt 
heeft iedereen je gezien. Je durft je mening te geven en ligt altijd goed in de 
groep. Tip voor deze maand: ‘hard werken is belangrijk, maar pauzes ook! 
Probeer een goed evenwicht te vinden.’ 
 
Meeste B: Michelle 
Jij bent zoals Michelle, je bent een behulpzaam persoon. Iedereen kan bij jou 
terecht voor hulp of raad. Je bent een optimistisch persoon en kunt goed 
mensen opbeuren. Met jou erbij is het altijd een feestje. Tip van de maand: ‘ 
Don’t worry be happy!’ 
 
Meeste C: Boo 
Jij bent zoals Boo, een gekkerd! Jij hebt vaak binnenpretjes en kan altijd 
iedereen aan het lachen brengen. Iedereen wil jou in zijn team, want je bent 
ook een echte teamspeler. Tip van de maand: ‘Geniet van de kleine 
momentjes!’ 
 
 
 

 

 

 

EXTRAARTJE: 
Binnenkort vind je in jouw brievenbus ons mega coole 
Speelclubvriendenboekje. De bedoeling is dat je het boekje invult en daarna 
doorstuurt naar de volgende persoon op de lijst. 
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Rakwigraef 

Liefste rakwitjes  
 
Wat missen wij jullie toch zoooooo hard!!! Jullie ons toch ook he??? Hopelijk kunnen we snel samen terug 
spelletjes spelen en terug samen zijn!! Wat jammer dat we niet op weekend zijn kunnen gaan met zen 
allen! Het zou echt het beste weekend worden dat jullie ooit hebben meegemaakt! MAAAAAR dit gaan we 
zeker goed maken op kamp!! Hebben jullie daar ook zoveel zin in? 10 dagen samen, wat moet men nog 
meer hebben!! Wat doen jullie allemaal bij jullie thuis? Vervelen waarschijnlijk zo zonder chiro…Hier is een 
kruiswoordraadsel en een woordzoekertje om jullie verveling een beetje tegen te gaan. HOPELIJK TOT SNEL 
PATATJES VAN ONS!!! KUSJES GIEL, DAAN, IDS & LAURA  
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Titograef  

Dag tito’s, 
gelukkig komen we in deze rare tijden nog met goed nieuws!! Een nieuwe Chirograef!!!!!!! Voor deze 
gelegenheid gaan we jullie allemaal vergelijken met een dier!! Nu hebben jullie toch de tijd om veel te 
lezen en een beetje humor kan geen kwaad in deze tijd!! Ook willen we jullie proficiat wensen met 
meermaals de afdeling van de week te worden, dit bewijst nog eens wat voor een unieke, top, fabuleus, 
amazing, geweldig, bangelijk, buitengewoon, ongelooflijk, magnifiek, voortreffelijk, prachtig, formidabel, 
uitmuntend, wonderlijke groep we zijn!!!  
ps: ga zeker tijdens deze mooie lentedagen genoeg fietsen, zodat jullie zeker fit zijn om op kamp te kunnen 
met de fiets!! 
 
 
Marthe:  
Een nandoe is een dier waar wij jou perfect mee kunnen vergelijken. Een 
nandoe is zeer sociaal en verdraagzaam. Net zoals een nadoe heb je 
doorzettingsvermogen en zal je proberen om elk spel te winnen. De nandoe 
loopt en springt snel, maar beweegt voorzichtig. Jij zal je in het spel dan ook 
altijd goed opstellen om voorzichtig te werk te kunnen gaan.  
 
 
Willem:  
Jij bent een echte jachtluipaard! Als je het woord in die zou splitsen kom je op 
drie woorden uit. Jacht, lui en paard. Jacht: staat voor de snelheid die je hebt 
en waar je al vaak heb mee bewezen dat je zo je team naar de overwinning 
loodst! Lui: dit wil niet zeggen dat je lui bent maar je moet vaak eens een pauze 
nemen en niet de hele tijd sprinten! Dit doe je het liefste met een bal om de 
spieren soepel te houden. Paard: dat je honger en dorst hebt als een paard je 
staat open voor een goede evenwichtige maaltijd dit heb je nodig na al je 
inspanningen.  
 
 
Sophie:  
De scholekster of de bonte piet is een dier waar wij jou mee kunnen vergelijken. Hij is 
een groepsdier die altijd zeer behulpzaam is tegenover zijn vrienden. Jij zal altijd tot 
het uiterste gaan bij spelletjes, maar bent ook medelevend tegenover de medespelers. 
Net als de scholekster ben jij zeer opgewekt en altijd zeer gemotiveerd!! Dit maakt van 
jou dan ook een pracht persoon!!   
 
 
Marit: 
jij bent te vergelijken met een kameleon! Jij kan je in elke situatie vinden en je 
kan je dus zeer goed aanpassen! Dit is ook een eigenschap van een kameleon. 
Je kan je ook steeds goed vermommen en een leugentje om bestwil hoort er 
dus ook bij als dit het spel ten goede zal komen.  
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Miek: 
De haas, een zeer mooi dier om jou mee te vergelijken. De haas is vrolijk en 
slim. Jij komt altijd met een lach naar de chiro en je hebt ons bewezen op het 
titoweekend hoe slim je bent. De haas staat ook bekend dat hij zijn 
achtervolgers voor de gek houdt. Jij wist op het weekend iedereen te slim af te 
zijn en te achterhalen wie de mol was. Net zoals de haas ben jij ook 
verdraagzaam en een groepsdier.   
 
 
Stijn: 
De pauw is een prachtige vogel. We kunnen jou dan ook heel goed vergelijken 
met dit dier. De pauw is een erg nieuwsgierig dier en heeft een zeer goed 
geheugen. Er was dus geen beter dier om jou mee te vergelijken. Jij bent ook 
altijd heel nieuwsgierig!! De pauw is ook lawaaierig, en amai dat hebben we al 
kunnen horen bij jou!! Maar bovenal is hij familiaal en dat kunnen we natuurlijk 
bij jou ook merken.  
 
 
Chelsey: 
Jou kunnen we vergelijken met een beloega, beter bekend als een witte dolfijn. 
Een witte dolfijn is een communicatief en soms luidruchtig. Jij zal ook altijd 
goed communiceren op de chiro en dat kan dan soms ook een beetje 
luidruchtig worden ;-). De witte dolfijn is een groepsdier en heeft een groot 
uithoudingsvermogen. Jij bent ook een groepsdier en zal voor elk spel door het 
lint gaan om te winnen.   
 
 
Cis: 
Een vos is een dier waar we jou mee kunnen vergelijken. De vos is een slank en 
sierlijk roofdier. Hij is zeer sluw en hierbij merkt hij het gevaar altijd op. De vos 
heeft een grote overlevingsdrang. Hij is zeer verstandig en kan ook altijd tegen 
zijn verlies. Dat is bij jou wel niet altijd het geval. ;-)  
 
 
Ian: 
Jou kunnen we wel vergelijken met een zeester. Jij kan aan elke arm wel een 
nieuw meisje winden, snoeper!! Je kleine haakjes op je armen zullen er ook voor 
zorgen als je iemand hebt dat je ze niet snel zult gaan loslaten. Ik zou zeggen een 
meisje in chiro loon is verwittigd ;)! 
  
 
 
Senne:  
Een nachtraaf is een dier waar jij echt mee te vergelijken bent! De kwaliteit van 
een nachtraaf is zoals de naam van dit dier verklapt, dat deze echt actief gaan 
worden in de nacht. Dit heb je laten zien! Je spaart je krachten zo een beetje 
door de dag zodat je s’avonds actief kan zijn om tot in de late uren te kunnen 
praten en plezier te maken! Dit heb je op weekend bewezen!  
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Camille: 
jou kunnen we vergelijken met een eland. Je zal altijd met alle spelletjes 
goed meespelen en bent dus net zoals een eland een groepsdier. Een 
eland is zeer moedig, sterk en snel. We hebben dus geen beter dier dan 
een eland om jou mee te beschrijven. Ook is een eland verdraagzaam, jij 
zal altijd proberen te winnen met spelletjes, maar je zal ook altijd 
verdraagzaam zijn als je eens verliest.  
 
 
Lisa:  
Jij bent het beste te vergelijken met een mol! Dit heb je laten zien op het 
weekend waar jij de enige echt mol was! Je hebt de hele groep doen falen 
in opdrachten terwijl de meeste het niet door hadden omdat ze zo blind 
waren als een mol. Je hebt dus laten zien dat je een waardige mol bent!  
 
 
Arthur:  
Jij bent een beetje te vergelijken met een hondje! Je bent altijd trouw aan 
de chiro dit merken we omdat je bijna iedere zondag op de chiro aanwezig 
bent en je zal ook vaak luisteren wat we je vragen. Zo doe je ook graag 
spelletjes en met een voorkeur in de vrije natuur, in een bos, in de modder, 
…  
 
 
Lennert:  
jij bent te vergelijken met een sprinkhaan! Nu zal iedereen denken een sprinkhaan 
Lennert is toch de grootste tito dit jaar? Dit heeft niks te maken met de grootte van je 
lichaam maar het gaat om de bewegingen die je maakt. Jij bent een sprinkhaan omdat 
je lichaam grote sprongen en bewegingen maakt zoals een sprinkhaan. Dit zien we ook 
telkens terug als je je breakdance moves naar boven haalt.  
 
 
Axl:  
Jij bent te vergelijken met een koala! Jij laat het leven zo een beetje op je afkomen 
je ziet wat de dag je zal brengen. Zo kunnen ze jou ook nooit opjagen! Zo ben je ook 
graag in de natuur bezig. Koala’s eten ook niet graag vlees nee geef hun maar een 
lekker fris slaatje!  
 

Lyndsey:  
Een specht is het perfecte dier om jou mee te vergelijken. De specht is een zeer 
opgewekt dier, hij vrolijkt zijn omgeving altijd op. Hij wordt door zijn omgeving altijd 
herkent doordat hij zo luidruchtig is. Ja, dus een perfect dier om jou mee te 
vergelijken, vooral dat laatste dan ;). Jij bent ook altijd het zonnetje in huis en zorgt 
ervoor dat iedereen zich amuseert.    
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Fee:  
Jou kunnen we dan weer vergelijken met een flamingo. Dit is een zeer opvallend dier 
en zijn verschijning zal dan ook nooit onopgemerkt gebeuren. Dit is bij jou ook zo, dit 
kunnen we ook zien door al jouw volgers en likes op tiktok, wij zijn niet de enige die 
jou graag zien komen ;). De flamingo is ook een sociaal dier, dit zien we bij jou ook 
terug komen, er zal geen chirozondag voorbij zijn gegaan waar jij niet al je verhalen 
van de week hebt vertelt ;).  
 
 
Seppe:  
Seppe is het beste te vergelijken met een stier. Net als een stier ben jij zeer 
sterk en groot. Ook jouw doorzettingsvermogen komt overeen met een stier. 
Wanneer je een doel voor ogen hebt ga je hier volledig voor, totdat je niet 
meer kan. Dit is een eigenschap die zeker is weggelegd voor een winnaar en dit 
zien we natuurlijk graag terug bij de Chiro!! 
 
 
Noa: 
Jij bent het best te vergelijken met een schildpad. Het duurde even om je uit je 
schelp te krijgen. Maar eenmaal dit gebeurde liet je je volledig gaan en werd je 
steeds meer een actievere persoon in de Titogroep. Net als een schildpad 
weet je ook wanneer je terug in die schelp moet gaan. Zoals op weekend, toen 
je altijd stil werd als de leiding kwam controleren ;). Dit is een eigenschap die 
vele andere tito’s ook goed zouden kunnen gebruiken.  
 
 
Sante:  
Het dier dat het beste bij jou past is de Arassari, een kleine toekan. Dit dier is 
je waarschijnlijk niet bekend. Maar jullie hebben opvallend veel gemeen. Dit is 
een zeer opgewekt en vrolijk dier net zoals jij. Net als de Arassari  wordt ook 
bij jou iedereen gelukkig wanneer je in de buurt bent. De afwezigheid van jou 
voelen we dan ook vaak als je er eens niet bent op een chirodag. Verder is de 
Arassari een dier dat net als jou de groep niet in de steek laat. Je bent zeer 
vaak aanwezig en dat kunnen we alleen maar toejuigen.  

 
 
Victor en Mathisse:  
Jullie kunnen we wel vergelijken met een beer. Jullie doen in de winter een 
winterslaap en kunnen daardoor niet naar de chiro komen, dat begrijpen we 
dan ook lichtelijk. Maar wat kijken we er naar uit om jullie terug te zien na 
deze winterslaap. We zijn ervan overtuigd dat jullie je dan 200% zullen geven 
voor de spelletjes, jullie zijn dan toch uitgerust!   
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Ketigr aef  

Halloooo aan al onze schatjes 

 

We gaan even een kleine terugblik gegeven over de afgelopen maanden. De laatste twee Chirozondagen 

voor de Corona waren SUUUPER leuk! We hebben lekker lui een film gekeken en daarna was het Sint-

Hubertus. Helaas, vanaf dat moment sloeg het lot toe… GEEN CHIROZONDAGEN MEER en vooral niet op 

weekend kunnen gaan! Sow sad       

Maaaaaaaaar niet getreurd, want zoals jullie wel al gemerkt hebben, doen wij er alles aan om jullie van 

voldoende entertaining te voorzien gedurende de week of het weekend. Er zijn ook al leuke, coole, natte, 

warme, gezellige plannen gemaakt voor het bivak! 

EVEN EEN NOODOPROEP TUSSENDOOR: brand allemaal om ter meeste kaarsje en doe om zoveel mogelijk 

gebedjes zodat we alsnog op bivak kunnen gaan!!!!! Very important!! 

Oke, nu verder: En hier zit je dan de Chirograef te lezen. Dood aan het vervelen. Je bent je broer of zus al 

lang beu gezien en wil dol graag nog eens de geweldige geur van de Chirowei ruiken, nog eens vol modder 

naar huis gaan of lekker lui wezen in het gras. Helaas voor geur kunnen we niet zorgen, maar voor een 

gezellige avond wel. Volg dit stappenplan: 

STAP 1: Als je ’s morgens op staat en je volledige ochtend routine hebt gedaan, ga dan naar de frigo en vul 

deze met goede frisdrank. Een koud drankje kan altijd deugt doen. 

STAP 2: Maak je huiswerk zo snel mogelijk! (Tenzij het weekend is natuurlijk) 

STAP 3: Kijk in de kast voor een pak chips/nootjes/koeken… Waar je zin in hebt. Of misschien een lekker 

ijsje. Wedden dat je er nu al zin in hebt? 

STAP 4: Zorg voor een kampvuurtje in je eigen tuin met je eigen familie of één vriend op afstand. Heb je 

toevallig geen hout of mag je geen vuur maken van je ouders, dan is er nog altijd plan B: zet een filmpje op 

op je TV met daarop een knetterend vuurtje.  

STAP 5: Haal de drank van stap 1 maar boven en het wordt genieten… 

STAP 6: Na 10 minuten wordt het waarschijnlijk saai. Sla dan deze Chirograef opnieuw open en kijk op de 

volgende pagina.  

STAP 7: Neem een foto en maak de andere jaloers!  

STAP 8: Kijk naar de laatste pagina van de Ketigraef en begin ons nu maar enorm te missen.  

 

VEEEEEEEL plezier en laat ons al die schoan foto’kes maar zien!  
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Chiro Loon ~ 18 ~  

 

 

We geven jullie ook nog even een kleine en leuke herinnering van dit Chirojaar: Tijdens jullie examens in december 

nodigde we jullie uit voor een avond Chiro. We vroegen of jullie in pyjama wilde kome, maar wat jullie niet wisten 

was dat wij een special gast voorzien hadden… 

SINTERPASEN  

Helaas had Sinterklaas die avond geen tijd om naar de Keti’s te komen, maar gelukkig zorgde de SinterPaashaas voor 

een goed alternatief. 

Hier nog enkele sfeerbeelden  
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Aspigraef 

 

 

DE GROTE AFTELKALENDER MET SICKE BIVAKVERHALEN 
ASPIGRAEF 

 
 

 

REGELS:  

- De verhalen die worden verteld zijn waargebeurd moehaha 

- We onthullen de grootste geheimen en vertrouwen jullie 
erop dat het strikt confidential blijft 

- Wij kunnen alvast niet wachten tot bivak!! 
 
Liefs,  
De leiding <3 
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     7 mei:  
Begin 
aftelkalender:  
Zet je schrap!!  

8 mei  9 mei:  
chipolaspi!!!! Maak 
een fimpje van jezelf 
waar ge een goed stuk 
vlees bakt op de BBQ 
tussen 9u s’ochtends!! 
En 12u.  
JONAH GIJ OOK 

10 mei 11 mei 12 mei  
 
Stuur tussen 12u-
15u een bericht via 
fcb met een foto 
van jou met je papa 
naar Arne voor een 
spannend bivak 
verhaal over een 
van de leiding!!!!  
 

13 mei 14 mei 15 mei 16 mei 
 
Voeg nieuwe 
liedjes toe aan 
de Aspi playlist 
op spotify!!  

17 mei 
 
Stuur tussen 18u-23u een  
berichtje via fcb naar  
Emma met een vreemd  
weetje over jezelf voor  
een spannend 
bivakverhaal 
 

18 mei 
We mogen 
terug 
afspreken met 
vrienden!! 
Maak er een 
leuke 
foto/video van 
en stuur hem 
door zodat wij 
mee kunnen 
genieten!!  

19 mei 20 mei 21 mei 
 
Stuur naar Louis 
jouw coolst 
kampverhaal en 
dan krijg je er 
eentje terug! 
 

22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 
DOE DEZE FOTO NA! 
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26 mei 27 mei 
 
Maak ens ne 
schone 
wandeling !! 

28 mei 29 mei 30 mei 31 mei  
Stuur tussen 10u en 
11u een filmpje door 
naar Emma waarin je 
laat zien hoeveel zin in 
bivak je hebt door een 
monoloog te voeren 
van minstens 1 minuut 
en krijg er een 
kampverhaal voor 
terug! 

1 juni 2 juni 

3 juni 4 juni 5 juni 6 juni 
 
Stuur naar Arne 
een dickpick en je 
krijgt er eentje 
terug 

7 juni 8 juni 9 juni 10 juni 
 

11 juni 12 juni 
Wie als 
eerste tegen 
een van ons 
‘ik droom 
over kamp’ 
zegt op 
bezoekdag 
krijgt een 
consumptie   

13 juni 14 juni 15 juni 16 juni 
Stuur naar Louis tussen 
12 en 13u een filmpje 
waarin je het octhenlied 
gorgetlt en krijg een een 
cool kampverhaal voor 
terug 

17 juni 18 juni 
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19 juni 20 juni 
 

21 juni 22 juni 
 
Maak een meme 
over kamp en stuur 
die naar de meme 
expert van ons: 
Arne!! 

23 juni 24 juni 25 juni 26 juni 
 
Maak uw favoriete 
gerecht op kamp zelf bij 
uw thuis & stuur er een 
foto van in de 
aspigroep!!  

27 juni 28 juni 
VOOR DEGENE DIE 
GALABAL 
HEBBEN/ZOUDEN 
GEHAD HEBBEN: stuur 
een funny foto van jezelf 
in je galakleren door !!!!  

29 juni 30 juni 
SUMMERVACAY!!!  
Maak een cocktail, 
pak u een pintje en 
geniet van het leven 

1 juli 2 juli 3 juli 4 juli 

5 juli 6 juli 
BIVAKVOORBEREIDINGS- 
WEEK!!!!  
 
Kom ons een verrassing 
brengen op de lokalen ;)  

7 juli 8 juli 9 juli 
Stuur naar Emma een 
filmpje waar ge een 
trucje uitprobeert met 
een van uw huisdieren 
en kom een cool 
verhaal te weten over 
een van de leiding!!  

10 juli 11 juli 12 juli 

13 juli 14 juli 15 juli 16 juli 17 juli 
Maak je valies & speel 
‘ik ga op reis en ik 
neem mee’ met je 
mama/papa/broer/zus 
 
 
 
 

 

18 juli 19 juli 
Vergeet 
zeker geen 
cadeau 
voor Emma 
mee te 
nemen die 
jarig is op 
kamp 
heujjjjjj 

20 juli: we gaan op bivak 
MORGEN!!!!!  
 
Pluspunten voor degene 
die komen helpen de 
camion inladen! 
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Spelletjes 

 
 
 
 
 
 

 

VUL DE FOTO’S AAN 

Bij de volgende foto’s staan er denkballonnetjes getekend. Het is nu de bedoeling dat jij op 

een creatieve manier deze ballonnetjes zal invullen met gedachtes die de persoon op de foto 

zou kunnen hebben.  Er zijn al enkele voorbeelden gegeven. De resultaten mogen altijd naar 

jouw leiding doorgestuurd worden en misschien win je wel een super sjieke prijs.  

VEEL SUCCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmm, Hier ga ik 
straks lekker 

kunnen kakken 
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Moppenpagina 

Lieve leden, willen jullie nog eens goed lachen tijdens deze iets donkerdere 
dagen? Hier een paar mopjes...  

 
Jantje krijgt op school zijn rapport. Hij heeft allemaal enen. 
Als hij naar huis loopt, gooit hij het rapport in de vijver. Als 
hij thuiskomt vraagt zijn moeder: 'Waar is je rapport, Jantje?' 
Jantje begint te zingen: 'Alle eendjes zwemmen in het water!' 
 

Moehahaha 
 
 
Het is oranje en het zegt dat het een appelsien is, wat is het? 
.............. 

............... 
EEN MANDARIJN MET EEN GROTE MOND  
 
 
 

Hahahahah 
 

 
Er staat een oen voor het stoplicht. Het licht staat op rood. De oen zegt; ‘Ah, 
wat een mooie kleur!’ Het licht springt op oranje. Weer is de oen onder de 
indruk van de kleur. Als het licht daarna groen wordt, kijkt hij met open mond 
toe. Dan springt het licht weer op rood. ‘Hé, die heb ik al gezien’, zegt hij. En 
hij rijdt weg.  
 

Hohohohoh 
 
Ruby komt bij een waarzegger. Voor tien euro voorspelt ze 

je toekomst. ‘En, wat ziet u?’ vraagt Ruby als de vrouw in 

haar bol kijkt. ‘Ik zie dat iemand heel boos op u gaat 

worden. En het is een vrouw.’ ’Dat kan wel kloppen,’ zegt 

Ruby, 'want ik heb geen geld bij me!’ 

 
 

Hihihihihihi 
 

 

Jantje poept bij meneer de pastoor op de stoep. De huishoudster ziet dit, opent de 
deur en zegt maar Jantje dit wil meneer pastoor niet hebben hoor !!! o, zegt Jantje, 
nou ik ook niet ,dan mag jij het wel hebben. 
 

WOHOHOHO 
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Twee domme blondjes gingen naar een restaurant opeens zij het ene 

domblondje: ik heb een zwangerschaptest gedaan opeens zegt het andere 

domblondje: en waren de vragen moeilijk? 

 

Gieren....brullen!!  
 
 

Het is geel en het zit....... 
........... 
Een zitroen 

 
Wahahahaha 
 
Er staan 2 koeien in de wei. De ene zit de hele tijd 

de springen. Vraagt de andere: waarom spring je 

de hele tijd? De springende koe zegt: nou, ik ben 

morgen jarig, dus ik klop al vast de slagroom op  

 
Als jullie zelf nog leuke mopjes hebben... stuur ze door naar jullie leiding. Wij 
willen ook graag eens wat lachen!! :D  
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Dag Evenement Uur Opmerking 

10 mei GEEN CHIRO / Examens 

17 mei GEEN CHIRO / Examens 

24 mei  GEEN CHIRO / Examens 

31 mei GEEN CHIRO / Examens 

7 juni GEEN CHIRO /  Examens 

14 juni GEEN CHIRO / Examens 

21 juni GEEN CHIRO  / Examens 

28 juni GEEN CHIRO / Examens 

5 juli CHIRO 14u00- 17u30  

12 juli CHIRO 14u00- 17u30  

Opgelet: al deze datums 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 

*Coronaaa** Wanneer stopt het**Wanneer zijn we terug verlost**Terug Chiro** 

Terug knuffelen met de leiding** Thuis alles goed?** Veel huiswerk?**Hopelijk 
mag kamp doorgaan**Lekker eten**enorm veel spelen**vrienden zien**Bij de 
leiding zijn**Hoe enorm tof gaat dat zijn **Maar gezondheid is het 
belangrijkste** Let goed op elkaar**Blijf goed afstand houden**Maar vooral 
blijven lachen** Alles komt goed**Jullie worden gemist!**Coronaaa** 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 
 
Zet ook deze datums al in je agenda 
 
BIVAK 2020: 21 juli tot 31 juli 
BIVAK 2021: 11 juli tot 21 juli 


