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Voorwoord 
Goedemorgen, goedemiddag, 
goede avond, goede nacht 
(schrap wat niet past) 
iedereen! 

Na onderbreking zijn we weer 
helemaal terug, deze keer met 
de laatste chirograef van dit 
werkjaar. Maar wees niet 
getreurd, binnen twee 
maanden ligt de volgende 
weer in de brievenbus, maar 
dan van een andere redactie. 
Die het even goed gaat doen, 
en hopelijk met minder 
schrijffouten. 
We kunnen terugkijken op een 
heel mooi en productief 
werkjaar. Een van de eerste 
activiteiten was de oude 
vertrouwde ijstaartenverkoop. 
Door weer en wind 
trotseerden de drie oudste 
afdelingen de straten van 
Borgloon om met hun 
overtuigingstalenten de 
ijstaarten te verkopen. Dan 
kwam het spaghettifeest, 
waar we allemaal konden 
smullen van dé beste 
spaghetti. Van de beste 
spaghetti gingen we dan over 
naar de best opgewarmde 
pannenkoeken en de best 
uitgeschonken jenever op de 
kerstmarkt, en zo kunnen we 
nog even doorgaan met alle 
activiteiten de we afgelopen 
tijd gedaan hebben. 

We hebben er weer een 
spetterend kamp opzitten! We 
hebben 11 dagen helemaal 
kunnen genieten van het 
beste dat chiro Loon te bieden 
heeft. Leuke mensen, toffe 
activiteiten en lekker eten. Nu 
de heimwee Westouter 
eindelijk over is, kunnen we al 
aftellen naar ons kamp 
volgend jaar.  
Voor we te hard van stapel 
lopen, kunnen we eerst al 
eens aftellen naar startdag. 
Alle info die daar bij komt 
kijken vind je in de chirograef. 
Maar we kunnen al 
verklappen dat het een 
heeeeel toffe dag gaat 
worden, en dat er taart gaat 
zijn. Naar de taart kijken we 
stiekem het meest uit. 
Startdag is ook een dag van 
komen en gaan. Het zal de 
allereerste zondag zijn, dat de 
leden in de nieuwe groepen 
zitten. Dat betekent een hele 
hoop nieuwe vriendschappen 
maken, of oude terug doen 
opleven. Het meest 
spannende van die dag, buiten 
dan de taart, zal de nieuwe 
leidingsvoorstelling zijn. We 
gaan afscheid nemen van 
oude vertrouwde gezichten, al 
hopen we natuurlijk dat dat 
afscheid niet voor lang is, en 
dat we ze snel weerzien op 
een chirozondag of in het 
mooie Borgloon. Afscheid 
nemen, impliceert dan ook 
weer dat we nieuwe gezichten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mogen verwelkomen in de 
leidingsploeg.   
Gelukkig kunnen we de 
komende zondagen van even 
nagenieten van de huidige 
leiding en afdelingen, er dus 
nog tijd om afscheid te 
nemen, wees maar niet bang.  
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Wat hebben we gedaan? 

Tijdens de zomervakantie werkten de leiders heel hard aan hun Bivak. Dat deden ze tijdens de 
bivakvoorbereidingsweek. De leiders zaten er van maandag tot vrijdag aan de lokalen. Wat deden zij daar? 
Zij werkten bepaalde spelen uit. Zij zorgden voor de mooie decors. Zij schreven de zangstonde uit en nog 
veel meer… 
Tijdens de avondmarkt probeerden de leiding samen met de hulp van enkele leden bloementjes te 
verkopen. Dat was ook gelukt! Alle bloemen waren verkocht geraakt. Zonder de hulp van onze leden was 
dat nooit gelukt. Daarom bedanken we jullie voor jullie inzet! Nog eens MERCI! 
Op 20 juli begon de bivak voor de leiding. Camion vullen met het nodige materiaal en zorgen dat alle 
valiezen, slaapzakken en veldbedjes van de leden er ook in geraakten. De volgende morgen was het weer 
zo ver. Met twee treinen en een bus geraakten we eindelijk op onze kampplaats in Westouter. Met goed 
weer, enthousiaste leden, een prachtige kampplaats met een schitterende uitzicht en lekker eten zorgden 
we samen voor een geslaagde kamp. Wat ging de tijd daar snel… 
De 31ste juli was het nog niet gedaan. Hoewel alle leden en leiding veilig thuis geraakten, moest de avond 
nog komen. Jeugdhuis ’t Biejke zorgde voor een mooie ontvangst. Met gekoelde dranken, croque 
monsieurs en de gezelligheid sloten we onze bivak af en gingen we met een voldaan gevoel slapen. 

 

Wat gaan we nog doen? 

 
Het is september. Nadat de leiders op relaxweekend zijn geweest om hun Chirojaar af te sluiten, staat er 
weer nieuw Chirojaar te wachten. Dit jaar zal “Iedereen Chironaut” gaan! Want ruimte, dat hebben we 
nodig! Op 1 oktober zal er een startdagmis plaatsvinden in de kerk en onze eigen startdag aan onze 
vertrouwde lokalen. Het zal een festijn worden. Er zullen nieuwe groepen gemaakt worden en de 
leidingsploeg zal herschikt worden. Wie weet worden sommige aspi’s ook leiding. Kom dat zien, kom dat 
zien!!!  
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Bivak 2017 

Pff amai, kamp is al weer meer als een maand voorbij. Missen jullie het ook zo hard als de leiding? Wat 
vonden jullie het leuktse? Misschien vond je wel de eerste afdelingsdag met je leiding geweldig, of toch 
wel die vettige braziliaanse cross. Weet je nog hoe Tarzan en Jane zo mooi verliefd werden op elkaar? Al 
die mooie moment zullen verder blijven leven in ons hart.  
Awel, speciaal voor jullie tonen we hieronder nog eens kort een paar sfeerbeelden van het kamp. Voor de 
mensen die mee waren, kijk en geniet nog eens van deze foto’s. Voor de mensen die niet mee op kamp 
waren, zorg dat je er volgend jaar zeker bij bent om dit niet meer te hoeven missen! 
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Het woord van de VB 

Beste Leden en ouders (leden, laat dit zeker aan uw ouders lezen, dwing ze om dit te lezen, leg het open op het 
toilet), of.... 
 

- Vakantie is voor de meeste onder ons weer voorbij. Hogeschool studenten hebben uiteraard nog een beetje verlof 

(tja sommigen bekomen nog van hun tweede zit). Dit betekent ook dat we weer naar school mogen gaan, maar 

zeker betekent dit ook weer dat er 's zondags weer chiro is!! Leuke dingen doen, ons eens wat vuil maken,... Leiding 

is er weer klaar voor. 

 

- Eventjes een terugblik op ons bivak. Uit de vele reacties van ouders, leden en leiding is ons bivak 2017 in Westouter 

een top bivak geweest. Uiteraard als je met een groep van 115 weg zijt, zullen er ook enkele bij zijn die het niet zo 

leuk vonden. Nu, niet panikeren! Volgend jaar gaat het nog beter worden. In ieder geval, leiding en ikzelf kunnen 

bivak 2017 afsluiten als een topper. Merci aan iedereen die geholpen heeft aan dit bivak. Ook een dankwoord aan de 

vele sponsors, spontane helpers, kokkies, Marcel de deken, en diegene die ik zou vergeten. MERCI!! 

 

- Wat gaat nog komen : Op dit moment is de chiro al terug vertrokken. Leiding gaat nog een weekeindje op stap en 

dan op zondag 1 oktober is het weer startdag. Iedereen op post, wil je nog een jaartje meegenieten op onze chiro. 

Sommige leiding stoppen misschiens, nieuwe leiding is mogelijk in aantocht. Jullie als leden mogen misschiens een 

afdeling hoger gaan, andere blijven in hun afdeling en krijgen nieuwe leden bij hun. Wie gaat het zeggen. Zeker de 

moeite om deze zondag al in te kleuren op jullie agenda. Vergeet geen 13 euro verzekeringsgeld!!! Ook geldige e-

mail adressen zijn belangrijk. 

 

- Oproep :zondag 1 oktober  in de voormiddag gaat er weer een startdag viering zijn in de kerk van Borgloon. Mag ik 

vragen om zeker te komen! Het is prachtig als de kerk vol zit met jeugdige chiro mensen met een pull van chiro 

LOON. Zeker jullie ouders meebrengen! 

 

- Zondag 5 november komt er weer een megaspetterend spaghettifeest aan. Voor de mensen die het niet zouden 

weten, de opbrengsten van dit sliertenfestijn zijn bestemd voor het onderhoud van onze jeugdlokalen. Zo zijn de 

opbrengsten dan ook onrechtstreeks belangrijk voor chiro Loon. Want is het niet prachtig dat chiro Loon in mooie 

lokalen kan vertoeven. Mag ik hier dan ook weer vragen om allen langs te komen. Breng zeker ook ouders, 

grootouders, vrienden en ????? mee hier naartoe! De mogelijkheid om een nieuwe pull te kopen kan hier ook. De 

vele foto's van bivak worden geshowd, alsook de mogelijkheid om een DVD met deze foto's te kopen/bestellen is 

hier ook te doen. 

 

- Voor de rest wens ik iedereen fijne zondagnamiddagen en dat het zonnetje veel mag schijnen op onze 

modderachtige wei! 

Voor vragen en/of problemen kan je steeds terecht bij de leiding, bij mij of op ons e-mail : chiroloon@hotmail.com 

 

VB David 
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SloeberGraef 

Sloeberrrrrrssss 
 
Dit is hem dan, de laatste Chirograef. Binnen een paar weken moeten wij afscheid van elkaar nemen. Wij 
vinden dat heel erg, we gaan jullie heel hard missen. Gelukkig zijn er nog een paar chirozondagen, dat gaat 
super fijn zijn!  
Vonden jullie bivak fijn? De kindjes die er niet waren hebben echt iets gemist! Wat vonden jullie de tofste 
dag?  
 
Bram, Alice en Goele houden een kleine wedstrijd. De winnaar krijgt een heel leuke prijs!  
De opdracht: maak een prachtige tekening van een moment dat jij heel leuk vond of een tekening van de 
sloebertjes die een spelletjes spelen, van de chirowei, van jezelf,…. Zolang het maar iets met Chiro te 
maken heeft. Wij hebben alvast een paar foto’s gezocht van heel toffe momenten.  
 
Sloebers, we love you!!!  
 
Bambie, Liske en Goedele  
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SpeelclubGraef 

Dag speelclubbertjes,  

Spijtig genoeg is dit de laatste speelclubgraef van het chirojaar, jammer hé ☹. Wat was 

het een leuk jaar, met als hoogtepunt het bivak. 10 dagen zonder mama of papa. 10 dagen 

rondom je vrienden en vriendinnen, 10 dagen lekker vuil worden, ravotten, spelletjes 

spelen. Wat we daar allemaal gedaan hebben was toch zeer fijn. Weten jullie nog de 

braziliaanse cross? Wie won er ook al weer??? En trektocht natuurlijk, waar zijn we weer 

naar toe gewandeld??? Maar het hoogte punt toch van het kamp was het kampvuur. 

Hieronder nog een fotootje van het kampvuur als aandenken van ons kamp.  

Het was een tof jaar speelclub!!! We hopen dat jullie ons leuk vonden als leiding 😊   

Jullie superleiding,  

Lena, Koenraad, Tijl   
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RakwiGraef 

Dag allerbeste, aller tofste, mega coole, super leuke rakwi’s van ons! Het Chirojaar zit er al bijna op… 
Startdag komt er al aan en dat betekent dus dat we eindelijk van jullie af gaan zijn! Nee grapje jullie waren 
super en het doet ons pijn dat we afscheid moeten nemen. Maar voordat we afcheid nemen, mogen we 
toch nog even terugblikken op het afgelopen jaar!  

Het begon allemaal op startdag, het was zo spannend want wie o wie ging jullie nieuwe leiding worden? 
Fien, Toon en Tom werden het uiteindelijk. Wie had dat verwacht??? Al snel leerden we elkaar beter 
kennen en maakten we de meest gekke dingen mee.  

Met een grap, een lach en heel af en toe ook wel eens een traan sloegen we ons er allemaal samen door! 
Rakwi’s boven alles! Maar het jaar ging zo snel… veel te snel. Het leek wel alsof het nog vorige week was 
dat jullie allemaal in de kou op een rijtje stonden en een leger drill kregen van jullie kapiteinen en 
sergeanten. Of toen jullie de kans kregen om jullie eigen stad te bouwen. En hoe kunnen we nu het bezoek 
van de Sint vergeten? Mijn poep doet nog altijd pijn van slaag met de roe te krijgen van de Piet. En dan was 
het weekend er ook nog! Hoe leuk was dat? ’s Avonds aankomen in de scoutslokalen van Winterslag. Nog 
nooit zo koud gehad… maar gelukkig werd het wat warmer toen de verwarming op stond! Het nachtspel 
waarbij jullie geheugen getest werd en daarna gezellig warme choco drinken! Het kan toch niet beter zijn! 
En hoe leuk was het spelen in de bossen? Het kleine ongelukje dat Tom had met zijn ribben laten we wel 
achterwegen :D! Na het rakwi-weekend leek alles echt in monstervaart te gaan. Hoe snel was het dan al 
kamp??? Maar dat kamp waren echt de tien beste dagen van ons leven! Bedankt iedereen voor het top 
kamp! En nog meer bedankt voor het leuke jaar! We gaan jullie zoooooooo hard missen! Maar eerst nog 
een paar Chirozondagen als rakwi voordat het startdag is! Daar gaan we echt het beste van maken!  

Nu is het tijd voor school… JAMMER!  

Maar hoe overleef je dat nu? Zo’n eerste maand van het nieuwe schooljaar?  

Wel wij hebben het al zo vaak overleefd, dus jullie kunnen dat ook wel! Maar hier zijn 10 tips om de eerste 
maand te overleven  

1. Probeer er voor te zorgen dat je nieuwe vrienden maakt. Hoe doe je dat? Ga naar iemad toe en stel 
jezelf voor en praat een beetje met elkaar. Niks is leuker dan nieuwe vrienden maken!  

2. Neem zeker alles mee wat je nodig hebt, want je wilt niet de persoon zijn waarop de leerkracht zich al 
op dag één boos moet maken omdat je al weer goed aan het schooljaar begonne bent…  

3. Als je naar het toilet gaat, check dan of er geen wc-papier aan je voet is blijven plakken. Dat wil niemand 
overkomen.  

4. Protjes laten mag, maar doe het niet te hard, tenzij je wil dat iedereen eens goed lacht natuurlijk.  

5. Pen vergeten? Geen probleem, gewoon een dagje niet schrijven! Nee nee leen er eentje van iemand, 
anders kan je niet meer volgen!  

6. Tel iedere dag af naar het weekend, want ZONDAG ANARCHIRODAG!  
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7. Gebruik je pauzes optimaal, amuseer je met je vrienden, ontspan je, want anders val je misschien in 
slaap in de les en dat wil je toch niet?  

8. Als je toch in slaap dreigt te vallen, wiebel met je been en concentreer je daar op! Je kan dan wel niet 
meer volgen, maar je valt niet in slaap!  

9. Dagdromen helpt om de dag sneller te laten gaan, denk dus maar aan hoe leuk het kamp was, of droom 
over dat ene meisje/die ene jonge die je al een tijdje zit zitten! Jullie moeten het niet ontkennen, we weten 
het wel!  

10. En tot slot! School is niet zo erg! Kijk hoe snel de afgelopen jaren al gingen! De volgende jaren gaan 
alleen maar sneller gaan!  

En dan is er nog een vraag waar iedereen mee is blijven zitten na kamp. Wie heeft Toti vermoord?  

De moordenaar heeft zichzelf aan ons bekend gemaakt en toen we dat hoorden waren we er toch even 
niet goed van. Hier is haar bekentennis:  

Dag beste rakwi’s  

Jullie zijn in de ban geweest van wie jullie eigen Toti op gruwelijke wijze heeft gedood. Wel daarom wou ik 
jullie wat tips geven op kamp. Ik heb dat niet elke dag gedaan en dat was omdat ik weg moest met mijn 
aspi’s… sorry daarvoor. Maar bij deze zullen jullie miscchien al weten wie ik ben. Ik ben een meisje, speel 
graag spelletjes en heb familie op de Chiro. Ik ben ook het perfecte voorbeeld van een slim blondje! Weten 
jullie al wie ik ben?  

Juist ja! Ik ben het, Margot! Ik zit hier nu veilig in Canada zodat jullie me niks kunnen doen! Maar ik heb er 
wel spijt van. Ik had jullie je plezier met jullie eigen mascotte moeten gunnen.  

Groetjes  

Margot Vergauwen  

Zo dat weten jullie nu dus ook. Wie verdachte er ons nu weer? Wij waren het toch niet, zien jullie wel! 
Maar wij waren ook verbaasd dat het Margot  

was. In shock zelfs… wie zou er nu denken dat Margot een moordenaar was? Zij was echt onze laatste 
verdachte!  

Maar goed dat was het voor deze Chirograef!  

Kusjes en lekjes  

Fien, Toon en Tom  
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TitoGraef 

Halloooo tito’s 
Dit is ons allerlaatste titostukje. Tijd dus om nostalgisch terug te denken aan alle leuke zondagen die we 
samen hebben gehad, en aan al het eten dat jullie hebben opgegeten op die zondagen.  
We denken terug aan de allereerste zondag hebben jullie al smoutebollen gegeten op de kermis. We 
denken terug aan de slapcup spelen, en heel veeel water drinken, we denken terug aan torentjes bouwen 
met stevia, we denken terug aan pannenkoeken bakken met kleurstof, we denken terug aan het leuke 
bezoek van de sint. We denken terug aan het stadspel met valsspelen, en aan het andere  stadsspel waar 
jullie ook hebben vals gespeeld door hulp te vragen met het beantwoorden van de vragen. We denken 
terug aan in de sneeuwspelen in de crosswei, we denken terug aan de film met popcorn. We denken terug 
aan het zwemmen, we denken terug aan ons weekend, met de lekkere pizza’s. We denken terug aan het 
babyspel met de ballonnen, we denken terug aan ons bivak. Als laatste denken we nog terug aan het 
afterkampmoment. 
 
 Veel herinneringen zijn er gemaakt geweest het afgelopen jaar, want ja er is weer een jaar om, we zijn 
allemaal een jaar ouder en wijzer geworden. Met die wijsheid die we verworven hebben willen we jullie 
nog wat tips geven, om dit nieuwe schooljaar tot een zo goed mogelijk eind te brengen.  
 
 
 

High school survival tips: 

1) Blijf jezelf 

2) Wees optijd, leerkrachten vinden het niet zo leuk als je te laat komt 

3) Kom voor jezelf op 

4) Als je de keuze hebt, ga dan langs het raam zitten, zo kan jezelf de temperatuur regelen 

5) Neem altijd een externe oplader mee, zo zal je gsm nooit uitvallen 

6) Wees vriendelijk tegen de leerkrachten, zij doen ook enkel maar hun job 

7) Wordt bevriend met enkele ouderejaars, zij kunnen je tips geven over hoe je bepaalde zaken moet 

aanpakken 

8) Doe al je schoolwerk op zaterdag, zodat je zondag naar de chiro kunt komen 

9) Blijf ordelijk en stel niet te veel uit 

10) Spreek af met de persoon die naast je zit, wie welke boeken meeneemt, zo is je rugzak een stuk minder 

zwaar 
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Heel veel liefs van jullie favoriete leiding Ramin en An xoxoxoxo 
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KetiGraef 

Beste Keti’s het is zo ver, het jaar zit er bijna op en we moeten met spijt in het hart afscheid nemen van 
jullie. Want we hebben dit jaar ook zeer veel fijne dingen gedaan. Om jullie geheugen te testen hebben we 

dus een kleine quiz gemaakt van allerlei momentjes doorheen het jaar. Onder de quiz kan je a.d.h.v. je 

resultaat bepalen hoe een geweldige Keti je wel niet bent! Veel succes 😉  

 
1. Welke van de onderstaande figuren was geen presidentskandidaat tijdens onze presidentsverkiezingen van 

2020: 

a. Harambe 

b. Donald  Trump 

c. Obama  

d. Kanye-West 

 

2. Welke van de onderstaande voorbereidingen hebben we niet gedaan dit jaar? 

a. Een katapult gebouwd - 

b. Een kamp gebouwd 

c. Marginale dag 

d. Gehandicapte dag 

 

3. Welk leidings team had gewonnen met ei -team death match op dag van het ei? (eitjes kapot slaan op 

elkanders hoofd) 

a. Cedric 

b. Kobe  

c. Martijn 

 

4. Wat was het thema van het weekend 

a. Marginaliteit 

b. Reality-tv 

c. MTV 

d. Vlaanderen vakantieland 

 

5. Welke van de onderstaande koppels was geen perfect match op het weekend? 

a. Ruben & Eli 

b. Han & Jan 

c. Donaat & Justine -  

d. Daan & Eva 

 

6. Welke spelletjes hebben we niet op het weekend gespeeld? 

a. Team death-match met lazertag 

b. Powerball 

c. Baaren  

d. Black Box 

 

 

7. Welke van de volgende vragen is niet gesteld geweest op de weekend Quiz? 

a. Hoe lang duurt het orgasme van een varken? 

b. Raad het liedje (audio)  

c. Wat vormt de belangrijkste leidraad bij banken voor het bepalen van renteproducten 

d. Wat is de leeftijd van de oudste vrouwelijke pornoster?  
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8. Welke film hebben we dit jaar gekeken? 

a. The Bee movie 

b. Ratatouille  

c. G-force 

d. Corspe Bride 

 

9. Welke van de onderstaande avondactiviteiten hebben we niet gedaan op Bivak? 

a. Sluipspel  

b. Gaan pissen op Frankrijk 

c. Protect the fire 

d. The Hunger games 

 

10.  Hoe heette het zwembad van trektocht? 

a. De Wouterbronnen 

b. De Wouter 

c. De Kouter  

d. Poperinge Stedelijk Zwembad Sint- -Maarten 

 

11. Wie had de pikhouweel gebroken? 

a. Martijn 

b. Kobe  

c. Cedric 

d. Casper  

 

12. Welk team had El-grande Belgica gewonnen? 

a. Team Eva  

b. Team Daan 

c. Team Ruben 

 

13.  Wie heeft zijn haar op kamp niet laten scheren? 

a. Daan 

b. Maanoe  

c. Klaas 

d. Cedric 

 
14. Wie was geen oppertravestiet bij het travestieten spel?  

a. Daan  

b. Jan 

c. Han 

 

15. Wat  hebben wij gebruikt op onze aller eerste zondag?  

a. Slagroom 

b. Verkleedkleren  

c. Random keuken objecten  
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Tijd voor je Score te bepalen! Tel je aantal juiste antwoorden en kijk in welke Keti-Categorie jij valt! 
 

Score 15 – 12 
Top Keti! 
Je bent de Crème da la Crème een voorbeeld voor al 
de rest! Jij bent altijd van de partij en de Chiro weet 
zo een indruk op je na te laten dat alles in je 
geheugen gegrift staat! Zo maken ze er niet veel 

meer 😉 
 
Doe zo voort! Je doet ons trots aan 

Score 11 – 8 
Trouwe Keti 
Je scoort net iets minder dan de top keti’s maar dat 
is niet erg! je bent bijzonder vaak van de partij en 
weet dan dus ook nog een deel ervan (of je bent er 
heel vaak maar hebt niet zo een goed geheugen, 
maar hey wie ben ik om daar over te oordelen) 
 
Toch zijn we ook trots op jou want je hebt samen 
met de rest er een heel tof jaar van gemaakt dat ons 
altijd bij zal blijven!  

Score 7-4 
Matige Keti 
Je komt af en toe eens naar de Chiro of hebt 
jammer genoeg het kamp of weekend moeten 
missen (als je bij die laatste groep hoort ik heb 
meelij met je! ) 
Probeer volgend jaar dan toch iets vaker van de 
partij te zijn want ook jij hebt zeker een hart voor de 
Chiro! 
 
Dus probeer volgend jaar meer te komen! Want wij 
zijn er zeker van dat er ook een plaatsje voor jou is 
onder de trouwe of topketi’s 
 

Score 3-0 
Keti? (eerder Aspi!) 
Je bent wel zeer weinig gekomen dit jaar, jammer 
want je hebt heel wat leuke dingen gemist! Probeer 
toch meer te komen want ook voor jou is er zeker 
plaats op de Chiro! 
 
Veel succes volgend jaar en hopelijk zien we je meer 

😉  

 

En als klein afsluitertje ons liedje nog: 
Wees nooit boos op een Aspi! 

Want een Aspi wordt misschien nog eens leider 
Hij zuipt of hij zit op het gras 

Of doet iets anders dat niet gevraagd was! 
 

Zo dat was dan het dan, ons laatste stukje in de Chirograef, het is een jaar geweest om nooit te vergeten, 
en we zullen er nog vaak aan terugdenken met veel mooie herinneringen. Tot volgend jaar ! 
 Veel liefs 
  Kobe, Cedric & Martijn  

Juiste antwoorden: 1: C, 2: A, 3: B, 4: B, 5: C, 6:C, 7:D,  8:B , 9:A, 10:C, 11: D, 12: A, 13: B, 14: A,15: A 
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AspiGraef 
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Chiro Loon  ~ 20 ~ 

Kalender 
 

Dag  Evenement Uur Opmerkingen 

17 september Chiro  14:00u – 17:30u  Lokalen 

24 september GEEN Chiro / Leiders op 
Relaxweekend 

1 oktober Startdagmis 10u30 St-Odulfuskerk 

1 oktober Startdag 13:30u – 18:00u Lokalen 

8 oktober  Chiro 14:00u – 17:30u  Lokalen 

15 oktober Chiro 14:00u – 17:30u  Lokalen 

22 oktober Chiro  14:00u – 17:30u Lokalen 

29 oktober Chiro 14:00u – 17:30u  Lokalen 

5 november Chiro 14:00u – 17:30u  Lokalen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-Telex 
*** Wauw wat een fijn kamp!*en na zo lang geen chiro zijn we er weer!*jammergenoeg is 
school wel weer van de partij*maar was toch mooie zomer ** en 1 oktober startdag*eerst 
naar de mis* en daarna nieuwe leiding!*maar ook nog lekker vieruurtje* hmmmm cake! 
En dankjes!*hebben jullie er zin in?* wij alvast wel!!!!* 

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

OPMERKING: Kalender kan nog wijzigen voor de zondagen dat het Chiro is. 
De toekomstige leidingsploeg moet nog een weekend inplannen, hiervan zult u op de 

hoogte gebracht worden : voor de meest recente kalender zie 
http://chiroloon.yolasite.com/ 

http://chiroloon.yolasite.com/

