
  

Chiro Loon  ~ 1 ~ 

 
 

Voorwoord 
Dag beste leden/vrienden, 
mama’s, papa’s en iedereen 
die deze mooie chirograef 
leest! Het is al weer even 
geleden, maar hier is hij terug, 
onze mooie chirokrant! Ideaal 
om voor te lezen voor het 
slapen gaan of tijdens de 
dagelijkse sanitaire stop. Amai 
wat gaat de tijd toch rap 
eigenlijk hé. Het is alweer 
lente, het uur is terug 
veranderd naar het zomeruur, 
de bloesem is opgedoken op 
onze prachtige wei, het is nog 
altijd licht als de chiro eindigt, 
we kunnen in t-shirt naar de 
chiro, de waterspelletjes 
komen terug, knappe jongens 
in knappe chirobroeken en 
knappe meisjes in mooie 
chirorokjes. Dit alles betekent 
ook dat het weer bijna tijd is 
om op kamp te vertrekken!! 
Oleee, kunnen jullie ook al 
niet meer wachten? De leiding 
telt al af. Voor het slapen gaan 
denken we altijd aan die leuke 
spelletjes die we kunnen 
spelen met jullie en naar 
mooie manieren om sluipers ’s 
nachts te betrappen. Maar ja, 
om mee te kunnen moet je 
natuurlijk eerst ingeschreven 
zijn. Daarom willen we hier al 
even meedelen dat dit is op 6 
mei tijdens CHIPOLASPI, de 
prachtige BBQ van de aspi’s. 
Kom ook dus daar zeker eten! 

Vlees en groenten à volonté in 
combinatie met prachtige live 
muziek. Wees eerlijk, op een 
prachtige zaterdagavond in 
mei is er toch niets beter dan 
dat. 
Toch ook nog even wat 
droevig nieuws vermelden. Nu 
het einde van het schooljaar 
stilaan nadert, betekent dit 
dat de examens er weer 
aankomen. Daarom kan veel 
leiding helaas een paar 
zondagen niet meer naar de 
chiro komen. Maar geen 
nood! De chiro krijgt veel hulp 
van andere mensen die bereid 
zijn om de leiding in nood te 
helpen en ons te vervangen. 
Vrienden, hoe vonden jullie de 
prachtige ledenfuif en onze 
mooie chirofuif PLOX? Hebben 
jullie je goed geamuseerd? Wij 
in ieder geval wel hoor! Amai, 
veel van jullie kunnen zo goed 
dansen! Daar kunnen we nog 
veel van leren. Awel, laat ons 
dit nog eens overdoen tijdens 
ons kampvuur op kamp! Goed 
idee? JA NATUURLIJK. 
Zo zijn jullie genoeg 
opgewarmd? Benieuwd wat je 
leiding allemaal te zeggen 
heeft? Kom het allemaal te 
weten in deze chirograef. Veel 
leesplezier iedereen!! 
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Wat hebben we gedaan? 

 

9 april was het Sint-Huub. We zijn allemaal lekker gezellig samen naar het prachtige 
zwemband in Bilzen geweest. Toffe namiddag, voor groot en klein.  
 
15 april was het PLOX. In de avond was er eerst een toffe Dinsey-ledenfuif. Deze was zeer 
geslaagd. We hebben samen met ±40 leden leuk gespeeld en gedanst. De pizza was heel 
lekker. Er waren weer een paar leden fantastisch verkleed. We hebben vanalles gezien: 
princessen, minnie mouse, Batman, …  ’s Nachts vond de échte fuif plaats. Ook een succes. 
Minder volk over de vloer dan vorig jaar, maar zeker een geslaagde editie. De sfeer zat 
goed, gezellige mensen, shiften goed verlopen,… ’t Was een goed nachtje.   
 

WAT GAAN WE NOG DOEN? 

6 mei is het chipolaspi & start inschrijvingen BIVAK, joepie! Hier zullen de aspi’s hun handen 
uit de mouwen steken om de beste vleesjes voor jullie te bakken. Nog niet ingeschreven? Je 
kan dit online doen (zie facebook), of elke zondag na en voor de chiro zullen de aspi’s 
klaarzitten om jullie in te schrijven. Altijd heel gezellig (zeker bij mooi weer). Jullie zijn 
welkom op de chiroweide vanaf 18u. Van 18-19.30u is het ook bivakinschrijving en kunnen 
de leden ingeschreven worden (ook gewoon op de wei). Je kan ter plekke cash betalen of 
een overschrijvingsformulier meenemen.  EN DAN IS HET NOG NIET GEDAAN WAAANT: na 
de bbq is er voor de mensen die willen een tof fuifke in de kelder, genaamd ‘VLEESTJE’. 
Kom de aspi’s steunen !!!! 
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Woordje van de hoofdleiding 

 

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....) 
Hier zijn we weer. 15 april vonden onze ledenfuif en Plox plaats. Het was een stevig feestje. Bedankt voor 
jullie aanwezigheid. We zagen duidelijk dat de Loonse jeugd en die van omstreken zich amuseerden. Wat 
zijn jullie toch feestbeesten. Er was misschien wat minder volk dan vorig jaar, maar we zijn dit jaar voor de 
kwaliteit gegaan. We bedanken alle vrijwilligers die ons die zaterdag geholpen hebben. Een dikke pluim 
voor jullie. En natuurlijk ook een voor de leiding! Heel goed georganiseerd en opgeruimd! 
 
Bijna alle afdelingen zijn al op weekend geweest. Hopelijk heeft iedereen zich goed geamuseerd. Graag 
willen we jullie eraan herinneren dat de mensen die bij de christelijke mutualiteit zitten, recht hebben op 
een tegemoetkoming. Voor de afdelingsweekends, die nog niet geweest zijn, zullen we er weer voor 
zorgen dat er standaard CM papieren worden uitgedeeld. Zo kan je wat centjes terugvorderen. 
 
De leidingsploeg heeft een belangrijke beslissing genomen omtrent het kampgeld. Dit jaar zal ons bivak € 
110 kosten. Wel vragen we dit jaar geen apart zakgeld meer. Dat betekent dat je zakgeld, dus je € 5, mee in 
je € 110 verrekend is. Als we de prijs met de voorbij jaren vergelijken, is de prijs omhoog gegaan, dit 
enerzijds omdat we ons ver moeten verplaatsen en anderzijds omdat alles jammer genoeg duurder is 
geworden. Dat betekent niet dat vanaf nu elk jaar ons bivak € 110 zal kosten. Chiro Loon zal altijd naar een 
zo goedkoop mogelijk kampprijs streven. Graag vragen we begrip voor de keuze van de leidingsploeg. We 
blijven nog altijd het goedkoopste kamp van omstreken organiseren. 
De leiding gaat ook stilletjes beginnen met het zoeken naar sponsors voor kamp. Denk je misschien dat je 
ons kunt helpen door ons te sponsoren met bepaalde etenswaren voor kamp, dan kan je Chiro Loon altijd 
aanspreken. Zo vinden we bijvoorbeeld fruit heel interessant. Maar ook andere zijn dingen altijd welkom! 
Of misschien ken je iemand die ons zou kunnen helpen. Zoals gezegd, de leiders van Chiro Loon kun je 
altijd aanspreken hierover. 
 
Het mooie weer is weer aanwezig. Dat brengt een hele boel mooie momenten met zich mee. Maar helaas, 
ook paar minder fijne dingen, namelijk de examens. Dit betekent dat er weer een paar weken gaan komen 
dat veel leiding niet naar de chiro kan komen door de examens. Spijtig, maar ja, school gaat immers nog 
altijd voor. Dus concreet, 21 mei is de laatste chirozondag 25 juni zijn we er dan terug met een aspidag 
(aspi’s staan leiding) en 2 juli is al de leiding weer present voor de laatste zondag voor het chirokamp. 
Nog een zeer belangrijk puntje. Op 6 mei gaan de bivakinschrijvingen door. Dat zal plaatsvinden tijdens de 
aspibarbecue tussen UUR 18u en 19.30u op de chiroweide. Met de leiding zijn we ook overeengekomen 
dat een bivak de volle 10 dagen duurt. Dat betekent dus dat als je mee gaat op kamp, dit is van dag 1 tot 
dag 11. Het is dus niet de bedoeling dat er een lid vroeger vertrekt en of een lid later aankomt. Daarom 
hebben we besloten dat niemand vroeger kan weggaan of later kan aankomen (behalve bij een speciale 
gelegenheid die voor gaat op kamp zoals een trouwfeest, een begrafenis…). 
  
Zie zo, misschien vergeten we nog enkele dingen. Dat kan, maar Bivakgraef is er ook nog. De dingen die we 
zijn vergeten, zullen we de volgende keer maar neerpennen. 
 
Veel Chirogroeten, de Hoofdleiding 
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SloeberGraef 

Dag allerliefste sloebertjes!!! 
Alles goed met jullie? Met ons wel hoor!! Seg hebben jullie het al gehoord? Nee?  KAMP 
KOMT ER WEER AAN!!! Joepiieee, olee pistolee santee!! Eindelijk 10 dagen lang samen 
spelletjes spelen en coole en spannende dingen beleven. Maar daarvoor moet je je 
medechirovrienden goed kennen natuurlijk. Denken jullie je vrienden goed te kennen? Awel 
doe dan rap deze test. 
Verbind elke beschrijving van een sloeber met de bijpassende foto. Laat je mama of papa 
helpen als je het niet snapt. 
 
Kusjes en knuffeltjes 
Bram, Alice en Goele  
 
 

Kan heel goed dabben   

ᴑ 

Is even sterk als een grote 

grizzly beer   ᴑ 

De snelste van alle sloebers  ᴑ 

Een echt prinsesje die de harten 
van de jongens sneller doet slaan  

ᴑ 

Luistert altijd heel goed naar de 

leiding en rijmt op ‘salamander’  ᴑ 

Twee deugenieten die elkaars beste 
vrienden zijn en af en toe een beetje  

ondeugend kunnen zijn   ᴑ 
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Heeft dezelfde coole naam en is 
altijd even vrolijk als een bekende bij    

ᴑ 

De sloeber die nog bijna geen 
enkele chirozondag gemist heeft 

en de leiding altijd cake brengt   ᴑ 

Speelt het liefste met stokken en 
vecht daarmee tegen 
onzichtbare gevaarlijke 

monsters    ᴑ 

De coole sloeber die men ook 

wel kent als pistache   ᴑ 

Een stoere sloeber die 
nooit bang is voor wat 

actie    ᴑ 
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SpeelclubGraef 
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RakwiGraef 

Dag allerliefste rakwietjes!!!!!! 
 

Het jaar is al ver en we hebben al veel mooie momenten gehad samen! Wij vonden het tot nu toe 
echt al een superleuk megafantastisch en ultracool jaar! Maar er gaan nog veel leuke dingen 
gebeuren dit jaar! Veel gigantisch toffe zondagen, maar natuurlijk niet te vergeten, komt ons altijd 
geweldige en onvergetelijke kamp er ook al aan! Maar jullie leiding heeft eens zitten denken. Wij 
hebben dit jaar al veel voor jullie gedaan en jullie deden ook, bijna altijd, wat we van jullie vroegen. 
Maar nu gaan we toch nog net iets meer van jullie vragen.  
 

Zoek de zin in onderstaande spelen. Diegene die de zin ( = een opdracht) als eerste volbrengt, 
krijgt op een chirozondag een fantastische beloning. De moeite waard dus om de code te 
ontrafelen.  
 
1. Los onderstaande sudoku op. Als je niet weet hoe een sudoku in elkaar steekt, moet je dat 
maar eens aan je ouders vragen. Als je deze puzzle weet op te lossen, kan je een cijfer vinden in 
het aangeduide vakje. Bij dit cijfer hoort 1 woord van de gezochte zin.  
 

1. Loop 

2. Koop 

3. Bak 

4. Vind 

5. Draag 

6. Vraag 

7. Maak 

8. Zoek 

9. Verzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los de volgende rebus op om het volgende deel van de zin te vinden (tip: de voorlaatste figuur 
is ‘vlees’ en de e=r slaat enkel op de tweede ‘e’.) 
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3. In de onderstaande woordzoeker zijn 8 woorden te vinden (in alle richtingen, dus van links naar 
rechts en omgekeerd, van onder naar boven en omgekeerd en ook diagonaal…). 1 van deze 
woorden hoort niet in het rijtje thuis. Dit is het woord dat we zoeken.  

1. __________________ 
 
2.__________________ 
 
3.__________________ 
 
4.__________________ 
 
5.__________________ 
 
6.__________________ 
 
7.__________________ 
 
8.__________________ 
 

 
De persoon die deze opdracht volgende chirozondag volbrengt, krijgt ten eerste al heel veel eer. Maar ten 
tweede ook een fantastische prijs.  
Eens kijken wie deze raadsels opgelost krijgt. Neem op zondag ook de oplossing mee van alle puzzles, dan 
kunnen we kijken wie deze het beste opgelost heeft. Zeg de opdracht ook niet door tegen je medeleden, 
want dan is de eer als je wint kleiner. 
 
Tot snel!!! 
Fien, Tom en Toon 
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TitoGraef 

Beste lievelingen, hier zijn we weer! Lente is in het land. Eindelijk! We konden echt niet meer wachten. 
Onze wei ziet er prachtig uit. Iedereen is goed of beter gezind. Het gaat gewoon goed met ons! Omdat 
jullie allemaal zo slim zijn en goed kunnen redeneren, hebben wij voor jullie iets gevonden. Enkele 
raadsels! Raadsels die wel van niveau zijn. Neem gerust tijd om al de raadsels op het gemak op te lossen. 
Enkele dingen zouden het nog fijn maken, zoals de locatie, het weer en het moment waarop je het oplost. 
Kies een zonnige dag uit, ga ergens in de tuin zitten tijdens vieruurtje en begin er gewoon aan. We wensen 
jullie alvast veel succes. Oplossingen krijgen jullie achteraf! Beloofd!  
Raadsels: 
 

1. Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een touwladder naar beneden. De onderste tree van de 

touwladder raakt het water. De touwladder is 30 cm breed, 270 cm lang en elke tree is 1 cm dik en zit 34 cm 

van een andere tree vandaan. Als het vloed wordt, stijgt het water met 15 cm per uur. Hoe lang duurt het 

voordat het water de bovenste tree van de ladder raakt? 

 
2. Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze vangen ieder één vis en nemen deze mee naar huis. Ze 

verliezen geen vis, maar toch komen ze met maar 3 vissen thuis. Hoe komt dat? 

 
3. Een oude boer ligt op sterven en wil zijn erfenis verdelen onder zijn 3 zonen. Onder zijn erfenis vallen 17 

koeien. Jantje, de oudste zoon, krijgt de helft van de koeien. Bert, de tweede zoon, krijgt een derde van de 

koeien. Tot slot krijgt de jongste, Henk, een negende van de koeien. De boer en zijn zonen proberen het 

bezit eerlijk te verdelen, maar ze kunnen niet tot een besluit komen omdat 17 niet deelbaar is door 2, 3 of 9. 

Het gevolg is een heftige discussie onder de broers omdat niemand een eerlijke verdeling kan bedenken. Op 

dat moment komt een vrachtwagenchauffeur voorbij geladen met één koe. De vrachtwagenchauffeur zegt: 

“Jongens, maak geen ruzie als jullie vader stervende is. Ik zal jullie helpen de 17 koeien te verdelen.” Hoe 

verdeelt de vrachtwagenchauffeur de erfenis van 17 koeien over de drie broers naar de wens van de boer? 

 

4. Jantje heeft twee touwen van ongelijke lengte. Elk touw doet er exact 1 uur over om volledig op te branden. 

De touwen zijn niet uniform. Dit betekent dat in het midden het touw bijvoorbeeld dikker zijn kan zijn dan 

op de uiteinden. Als het touw voor de helft van touw van zijn lengte opbrandt, duurt dit dus niet 

noodzakelijk 30 minuten. Hoe kan je de touwen in precies 45 minuten op branden? 

 

5. Een man is ter dood veroordeeld. Zijn laatste woord bepaalt wat zijn straf wordt: als hij de waarheid spreekt 

wordt hij neergeschoten, als hij liegt wordt hij opgehangen. De man zegt: “ik wordt opgehangen.” Wat is zijn 

straf?  

 

6. Twee opgesloten veroordeelden delen een gevangeniscel met elkaar. Er is een raam zonder tralies aanwezig. 

Echter is deze zo hoog in de muur van de cel geplaatst dat ze er onmogelijk bij kunnen, zelfs niet als ze op 

elkaars schouders gaan staan. Ze beginnen een tunnel te graven maar beseffen dat het een tijdrovend 

proces is. Uiteindelijk vindt een van de veroordeelden uit hoe ze kunnen ontsnappen. Wat is zijn 

ontsnappingsplan? 

 

7. Het raadsel van Einstein komt uit het einde van de 19e eeuw. 

Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In elk huis woont een persoon van een andere nationaliteit. 

De vijf eigenaars drinken ieder andere dranken, roken ieder andere sigaretten en hebben ieder een ander 

soort huisdier.  
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De vraag is : wie is eigenaar van de vis? Wat weten we ? 

▪ De Engelsman woont in het rode huis. 

▪ De Zweed heeft honden. 

▪ De Deen drinkt thee. 

▪ Het groene huis staat links van het witte huis. 

▪ De eigenaar van het groene huis drinkt koffie. 

▪ De persoon die Pall Mall rookt, heeft vogels. 

▪ De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill. 

▪ De man die in het middelste huis woont, drinkt melk. 

▪ De Noor woont in het eerste huis. 

▪ De man die Lucky Strike rookt, is de gebuur van degene die katten heeft. 

▪ De eigenaar van de paarden woont naast de Dunhill-roker. 

▪ De man die Stuyvesant rookt, drinkt bier. 

▪ De Duitser rookt Caballero. 

▪ De Noor woont vlak naast het blauwe huis. 

▪ De man die Lucky Strike rookt, heeft een gebuur die water drinkt. 

 

8. In een dorpje zijn 25 grote straten. In elke straat zijn 50 huizen en in elk huis zijn 3 kamers. In elke kamer zijn 

2 dochters. Bij elke dochter zitten twee jongens. Hoeveel jongens zijn er in het dorp? 

Veel succes en NIET vals spelen!  
Groetjes van An en Ramin  
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KetiGraef 

Beste keti’s  
Deze chirograef zal waarschijnlijk vlak nadat we op weekend zijn geweest in de brievenbus terecht 
gekomen zijn. Omdat na zo een leuk weekend je in een diepe put van verveling valt hebben wij wat 
bezigheidstherapie voorzien om de leegte toch wat te vullen. 
 
Welke Meme ben jij? 
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Hier een dot-to-dot tekening voor jullie. Heel plezierig voor kindjes, dus perfect voor jullie xxx! Natuurlijk is 
hier iets aan verbonden. Het lid die als eerste een foto van de volledige tekening of ons kan zeggen wat 
erop staat, krijgt iets leuk en neen het is niet om op te eten! En neen Daantje ook niet om te drinken ;) 
 



  

Chiro Loon  ~ 18 ~ 

 
AspiGraef 

Beste aspi’s, 
 
Binnenkort is het chipolaspi!!!! Dat het een goei editie mag worden. Jullie zijn alleszins goed bezig, dikke 
duim. Om nog wat meer in de sfeer van de BBQ te komen, hebben we voor iedereen gezocht welke 
groente/fruit/vlees… het best bij hem/haar/het past. Niet te geloven hoe sterk de gelijkenissen eigenlijk 
zijn. Dat we hier niet eerder bij stilgestaan hebben… 
Wij zijn de gegoten groep mensen om een BBQ te organiseren als je het zo bekijkt.  

 
 
De ui (Louis): Je bent sterk maar ook gevoelig zodat je andere mensen aan het wenen 
kan brengen, je hebt tenslotte ook maar een dun laagje schil boven je lichaam.  
 
 
 
 

 
De citroen (Emma): Van dichtbij zie je er leuk uit, maar als je binnen ziet, zie je 
het zure erin zitten, namelijk hetgeen waarmee je te maken gaat krijgen.  
 
 
 
 

 
De broccoli (Kobe): Broccoli is goed voor het geheugen. Dat van jouw is zeker in 
orde.  
 
 
 
 
 

 
 
De appel (Helene): Een appel kan je normaal eten, gebakken, in de salade, op 
de pannekoek,... Jij performt dus goed in allerlei verschillende situaties, 
zowel in je eentje als in een team. Je bent zowel een zure als een lekkere 
zoete appel: je kan zuur doen maar je bent ook vaak fijn.  
 
 

 
De knoflook (Quincy): Jij hebt een hoop tenen en je stinkt, maar als 
men van u houdt, vindt men het juist lekker  
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De nectarine (Steyn): Je bent glad en koel van buiten, maar hebt een hart van 
steen. Niet veel mensen snappen u, maar gij snapt ook niet veel mensen, 
daarmee is een nectarine iets voor de fijnproevers. 
 
 
 
 

 
 
De banaan (Alexander): Je moet een beetje handig zijn om tot bij jou bij de 
binnenkant te raken. 
 
 
 
 

 
 
De pompoen (Hannah W): Je bent een mooi oranje, eetbare vrucht, vol 
Vitamine Aspi. Je bent een groente die ook gebruikt wordt als versiering 
omdat je er zo mooi uitziet. Uithollen is ook geen probleem, maar dat is ook 
omdat je niks te verbergen hebt! 
 
 

 
De savooikool (Mona, Robrecht,Joren):  Jullie zien we 10 minuten en 
dan zijn jullie dood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De spinazie (Jorne): Denk aan deze groente en je denkt aan spieren, ook 
het geval bij jou. Maar iedereen met verstand weet dat spinazie en 
alcohol geen goede combinatie is. 
Net zoals spinazie zie je het nut niet in om een t-shirt aan te hebben. 
 
 

 
De biefstuk (Korneel): Overduidelijk is de biefstuk een hoop sterk klasse 
vlees dat veel afweet van kookachtige dingen. De biefstuk is veel 
aanwezig in gerechten, net zoals Korneel op de Chiro.  
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De worst (Hannah V): Net zoals Hannah is ze de basis van elke groep. Een 
element van organisatie dat in elke BBQ nodig is, alleen jammer dat het heel 
veel tijd vergt vervoerd te worden van de een plaats naar de andere. 
 
 
 
 
 
 
De kaaskroket (Margot): Lekker krokant, je maakt van elke vegetarische 
maaltijd een succes.  
 
 
 
 

 
 
Het rundsgebraad (Giel): Net zoals het ander vlees, is Giel vaak aanwezig 
op een goede BBQ, beetje jammer voor hem dat het wel lang duurt 
vooraleer hij geslaagd is om te serveren. 
 
 
 

 
De kip (Sara): Kip is iets wat snel klaar is, Sara is ook zeer snel. Kip streeft naar 
een goede smaak, net zoals Sara streeft voor dingen. 
 
 
 
 

 
De BBQhandschoen (Branco): Iets wat nieuw is in het assortiment! Het is sinds kort 
aanwezig, we merken het wel als we het gebruiken. Maar soms merken we het niet 
dat het er is. 
 
 
 
 
 

 
De kreeft (Alixe): Zoals de kreeft is zij zeer elegant en rijk van smaak. 
Jammer wel dat we ze alleen maar op een speciale gelegenheid 
gegeten wordt! Hopelijk zien we haar binnenkort vaker aan de 
eettafel. 
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De bloemkool (Toon): De bloemkool is iets wat ferm lijkt op Toon zijn 
mooi bos haren. Net zoals de bloemkool is Toon een groente met sterke 
smaak. 
 
 
 

 
 
De ananas (Amber): Net zoals de ananas is Amber zoet! Wat ze nog gemeen 
hebben? Ze zijn allebei een beetje zuiders. De ananas is een zeer populaire stuk fruit, 
alleen heeft men die niet zo graag op pizza. Amber, we hebben je ook niet zo graag 
op onze pizza. 
 
 
 

 
 
De Aanmaakblokjes (Arne): Aanmaakblokjes heb je nodig om 
een vuur te starten. Juist zoals Arne handig is voor dingen, zijn 
aanmaakblokjes dat ook voor een geslaagde BBQ! 
 
 
 

De zalm (Robin): Robin, zoals een vis kan je soms toch wel een 
potje praten. Maar we hebben de zalm graag voor zijn roze kleur 
en sterke smaak. Graag zien we je ook lekker verpakt in 
zilverpapier. 
 
 
 

 
Je allerliefste Casper, Margot en Eliza 
 

 

  



  

Chiro Loon  ~ 22 ~ 

Kalender 
 

 
 
 
 
 
 
 

Datum Evenement Uur Opmerking 
6 mei Aspi-BBQ & 

kampinschrijvingen 
Vanaf 18u Lokalen 

7 mei Chiro 14.00 – 
17.30 

Lokalen 

14 mei Chiro  14.00 – 
17.30 

Lokalen 

21 mei Chiro 14.00 – 
17.30 

Lokalen 

28 mei Chiro 14.00 – 
17.30 

Lokalen 

4 juni Chiro 14.00 – 
17.30 

Lokalen 

11 juni Chiro 14.00 – 
17.30 

Lokalen 

18 juni Chiro 14.00 – 
17.30 

Lokalen 

25 juni Chiro 14.00 – 
17.30  

Lokalen 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-Telex 
*** April is al achter de rug*laat mei maar komen*schooljaar ook bijna gedaan*bivak 
komt er weer aan** de leiding is al druk bezig om die geweldige periode weer in goede 
banen te leiden*heeft iedereen er al zin in?*wij alvast wel!!!!*voor zij die het nog niet 
wisten*we zijn al over de helft*dus geniet nog maar extra hard van jullie topleiding**ps 
Tijl stinkt*maar nog niet gedaan*aspi’s schrijf jullie in voor Krinkel*laat zien dat jullie cool 
zijn!*tot hier mijn inspiratie en goesting*daaaaaaaaaaag!*** 

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


