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Voorwoord 
 
Dag lieve lieve lieve leden! 
Hier is ‘m weer, de enige echte 
chirograef! Wauw, wauw, 
waaauuw. Zeg eens, zijn jullie 
al bekomen van ons kamp? Da 
was toch nogal iets he! Wat 
vonden jullie het leukste? 
Hmm, da is eigenlijk toch best 
wel een moeilijke vraag he… 
Misschien was het beste wel 
het supercoole familiedagspel 
met die aandelen die stegen 
en dalen (kapitalisten dat we 
zijn). Misschien was het wel 
Hugo zijn zangbattle met 
Nicole? We zijn er btw toch 
echt wel allemaal mee eens 
dat frozen-zingende Hugo 
deze battle gewonnen had 
he… Oh aspidag was blijkbaar 
ook een heel sjieke dag. Denk 
wel dat we kunnen 
concluderen dat die aspi’s 
zeker klaar zijn om binnen dit 
en twee jaar de taak van 
leiding op zich te nemen. Ook 
de keti’s hadden blijkbaar een 
topdag beleeft toen, met veel 
bergen die zeker 8km bergop 
waren. Hadden die even geluk 
dat ze zo een mooi hoedje 
hadden seg. Wat vonden jullie 
trouwens van het kampvuur? 
Wij hadden eens aan Jelle (de 
brandweerspecialist) gevraag 
hoe hoog dat vuur wel niet 
zou zijn. Blijkt toch wel dat we 

een 10 meter hoog kampvuur 
hadden op het begin. Das toch 
al lang geleden dat we zoiets 
meegemaakt hebben ZE. 
Als besluit kunnen we dus 
toch zeggen dat dit weer een 
zeer geslaagd kamp was. 
Daarom zouden we ook zoveel 
mensen willen bedanken. Zo 
heb je de kokkies die ons elke 
dag lekker eten geserveerd 
hebben (en de soep was 
LEGENDARISCH GOED), maar 
ook de VEEBEE die alles zo 
goed gecoördineerd heeft. 
Maar ook de stad en de Deken 
van onze parochie natuurlijk 
die ons elk jaar steunen. 
Verder willen we de ouders 
ook zeker nog bedanken om 
hun kinderen met ons mee te 
laten gaan, en zeker en vooral 
ook jullie, de leden, de 
vrienden. Merci om zo braaf, 
actief en respectvol te zijn! 
Jullie maken het kamp 
natuurlijk ONVERGEETELIJK. 
Zozo, kamp is gedaan en het is 
weer even geen Chiro 
geweest… Dat waren moeilijke 
zondagen natuurlijk. Maar hé, 
gelukkig is de Chiro nu wel 
terug begonnen en kunnen we 
ons stillekes aan klaarmaken 
voor een nieuwe startdag, 
hajeeee!!! Dat betekent dus  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weer een gloed nieuw jaar 
met nieuwe leden en nieuwe 
leiding. Helaas betekent dat 
ook dat enkele leiding zal 
stoppen (oooooh, saaad). Er 
zal weer een schoon jaar 
tegemoet komen. Dit was dus 
de laatste Chirograef voor dit 
werkjaar. De redactie van de 
chirograef wilt jullie daarom 
nog eens van harte bedanken 
om de Chirograef te lezen! Het 
was een eer om jullie 
tweemaandelijks krantje te 
zijn. 
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Wat hebben we gedaan? 

Bloemetjesverkoop (8 juli) 
Naar jaarlijkse traditie verkopen we op de avondmarkt van Borgloon onze mooie bloemetjes. Ook dit jaar 
waren we weer uitverkocht op het einde. Bij deze willen we iedereen die een bloemetje gekocht heeft 
ontzettend hard bedanken. Ook de leden die zijn komen helpen die prachtige bloemetjes te verkopen zijn 
we heel dankbaar. Hopelijk vonden jullie het fijn en komen jullie volgend jaar even enthousiast terug 
helpen zodat we weer uitverkocht geraken. 
 
Bivak (21 juli – 31 juli) 
Ja, ja, het bivak dit jaar was weer fantastisch. Iedereen heeft er hopelijk van genoten en onvergetelijke 
herinneringen gemaakt. Voor sommigen was het de eerste keer meegaan, in een tent slapen, nachtelijke 
Brazeliaanse of tweedaagse. Hopelijk vonden jullie het zo fijn dat jullie volgend jaar zonder twijfelen 
opnieuw meegaan op een onvergetelijk bivak. En de twijfelaars die niet meegingen kunnen overtuigen 
volgend jaar wel mee te gaan. Het weer was wel een beetje warm, maar denk maar dat ze hier in Limburg 
het nog warmer hadden dan wij daar in Amel. Die bomen hebben ervoor gezorgd dat we de meeste 
activiteiten wel gewoon hebben kunnen laten doorgaan zoals gepland. 
 
Afterparty in het Biejke (31 juli) 
Nadat iedereen fris gewassen was en sommigen al een beetje hadden bijgeslapen, hebben we er nog een 
leuke avond van gemaakt in ‘t Biejke. Voor zij die honger hadden waren er croque monsieurs. De eerste 
foto’s van het kamp werden al getoond op groot scherm en de mooie herinneringen werden nog eens 
bovengehaald. 

 
Wat gaan we nog doen? 

Startdag (29 september) 
Ja Ja, aan alle mooie liedjes komt een eind. Zo zit ons werkjaar er ook weer bijna op, het was een 
fantastisch jaar, maar 29 september komt hier jammer genoeg een einde aan. Je zal afscheid moeten 
nemen van je leiding, maar in de plaats zal je uiteraard nieuwe leiding krijgen. Spannend, krijg je ook al 
stilaan zenuwen naar wie volgend jaar je leiding zal zijn. Welke leiding zal stoppen met de Chiro? En welke 
Aspi’s de taak van leiding op zich nemen. Je zal nog enkele weken moeten wachten. Jijzelf komt misschien 
ook in een nieuwe groep terecht, de kans om nog meer nieuwe vriendjes te maken. Of breng gewoon je 
vriendjes van school, de voetbal, het dansen ….. mee naar onze Chiro. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. 
 

 
Bivak 2020 & 2021 
Volgend jaar, dus in 2020, gaan we op bivak van 21 juli tot 31 juli. Het jaar daarna, 2021 dus, gaan we op 
kamp van 11 juli tot 21 juli. Zet dit dus zeker al in je agenda, schrijf het op de frigo of ergens anders, zodat 
je zeker dan niet op vakantie gaat en je deze 11 schitterende dagen niet moet missen. 
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Wedstrijdjee 

 
 

 
 
Teken jij deze tekening mooi in? Wie weet ben je wel een van de beste tekenaars van heel de Chiro! 
Op startdag verzamelen wij alle ingekleurde tekeningen en zal een onafhankelijke jury unaniem beslissen 
welke tekening het mooiste is. De winnaar krijgt een kei cool Chiro cadeau!  
 

Begin al maar vast te kleuren!!! 
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STARTDAG 2019-2020 

Jajaja het Chirojaar loopt op zijn einde, maaaaaah. Maar we kunnen zeker zeggen dat het opnieuw een 

spetterend en amusant jaar is geweest voor iedereen. Daarnaast moeten we ook zeker niet getreurd zijn 

want er is een gloednieuw werkjaar op komst. Om dit nieuwe jaar goed in te zetten organiseren wij een 

startdag. Op deze dag kan je al je vriendjes en vriendinnetjes naar de Chiro brengen en eens laten zien 

hoe leuk de Chiro wel niet is. Ook kan je je dan opnieuw inschrijven voor het nieuwe jaar. Op startdag 

maak je dus nieuwe vrienden door creatieve spelletjes te spelen, eten we een lekker stukje taart en kom je 

jouw nieuwe leiding voor dat jaar te weten. SPANNENDDDHH!  

DUS 1 BOODSCHAP: NEEM AL JE VRIENDEN MEE ZODAT DE CHIRO NOG ZO VEEL LEUKER 

WORDT!! 

PRAKTISCH 

-ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019  

- INSCHRIJVINGEN VAN 13u30 TOT 14u00 

-ACTIVITEITEN VAN 14u00 TOT 18u00 

-INSCHRIJVINGSPRIJS (VERZEKERING INBEGREPEN)→€ 25  

 

!ENKEL MET BANKKAART! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (een voorproefje van het nieuwe jaarthema) 
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 Sloebergraef 

 
Dag beste sloebers! Wat een fantastisch jaar was dit! We zijn gestart met een groep kinderen die elkaar bijna 

niet of toch nauwelijks kende. Door de talrijke aanwezigheid van jullie en dat iedere zondag na zondag zijn 

we een hele hechte groep geworden, een groep die elkaar helpt met het leren kennen van nieuwe spelletjes 

en samen iedereen probeert over de eindstreep te trekken! Vele zondagen kwamen we tijd te kort, denk maar 

aan de piraten dag met onze schatkisttocht op het einde, de dag van de teletijdmachine toen we zijn terug 

gereisd in de tijd om daarna de machine samen terug te maken, of de dag van ons geweldig weekend 

wanneer jullie het als groep opnamen tegen de leiding om extraatjes te verdienen zoals pannenkoeken, 20 

minuten langer opblijven en  zeker niet te vergeten… het feestje op de laatste avond van het weekend en als 

kers op de taart jullie eerste of tweede keer mee op kamp! Na al deze momenten zijn wij overtuigd dat jullie 

uitgegroeid zijn tot echte Chiro mannen en vrouwen! Maar wij zouden toch eens willen weten hoe goed 

jullie nog alles weten van het sloeberjaar en van de Chiro. Hieronder staan een 

aantal vragen die jullie kunnen oplossen. 

 

 

Wat is de juiste volgorde van de afdelingen in de Chiro? 

 

• Sloeber, aspi, speelclub, rakwi, tito en keti. 

• Sloeber, speelclub, rakwi, tito, keti en aspi. 

• Sloeber, rakwi, aspi, tito, speelclub en keti. 

 

Wat eten wij als eerste maaltijd ‘s avonds op kamp? 

 

• Frieten met vidé en appelmoes. 

• Hotdog. 

• Spaghetti. 

 

Wat zijn de namen van onze kippen? 

 

• Kruifje en Bruintje. 

• Bruintje en Witje. 

• Jef en Jos. 

 

Wat zat er in de schatkist op onze piraten dag? 

 

• Geld. 

• Snotjes van Korneel. 

• Koeken. 

 

Wat is het belangrijkste kledingstuk voor op kamp? 

 

• Een muts. 

• Een onderbroek. 

• Onze Chiropull. 
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Wat doen we op de laatste avond van het kamp? 

 

• Een groot kampvuur met een feestje. 

• Lekker vroeg gaan slapen dat we dag erna goed kunnen opruimen. 

• Een feestje met snoep. 

 

Wat is het jaarthema van het afgelopen jaar? 

 

• Cava?! 

• Hallo?! 

• Bye?! 

 

 

Wie was papegaai “Sjoeke” op kamp? 

 

• Toon. 

• Cedric. 

• Koenraad. 

 

Was dit een heel leuk Chiro jaar? 

 

• Ja! 

• Zeker! 

• Kan niet beter! 

 

Wie is de beste afdeling? 

 

• Sloebers. 

• Sloebers. 

• Sloebers. 

 

Veel succes! 

Groetjes van jullie leiding Toon, Koenraad, Cedric en Korneel! 
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Speelclubgraef 

HEY HEY, HOI HOI, 
Hier zijn we weer, met een nieuwe ubercoole speelclubgraef voor jullie! 
Jammer genoeg zal dit ook wel de laatste speelclubgraef zijn die we schrijven voor jullie… (ooohhhhh ). 
Maar niet getreurd, er komen nog 3 super toffe zondagen aan die we elk in een apart thema gaan 
voorzien. Het is de bedoeling dat jullie je zo goed mogelijk proberen te verkleden in het thema dat we 
voorzien hebben. Wie weet kan je wel prijzen winnen? De themadagen staan hieronder vermeld. 
 

 
 
ZONDAG 1 SEPTEMBER – ARMY DAY 
 

Vandaag moeten jullie je verkleden in je beste ‘army’/leger-outfit! 
Degene die het best gecamoufleerd is en over de beste sluip skills 
beschikt, kan misschien wel beloond worden met een prijs?  
 
 
 
 
 

ZONDAG 8 SEPTEMBER – COWBOYS EN INDIANEN 
 

Kies jij ervoor om je te verkleden als een Cowboy of als een 
Indiaan? Een even groot dilemma als de strijd tussen de twee 
kampen vroeger. Kies wijs! 
 
 
 
 

 
ZONDAG 15 SEPTEMBER – BOEREN EN BOERINNEN 
 

Boeren en boerinnen zijn noodzakelijk in onze maatschappij. Zonder 
hen geen eten op ons bord. Verkleed je dus zo goed mogelijk, want 
er staat jou een loodzware taak te wachten! 
 
 
 
 

 
 
Zo, zullen we dan nu ook nog even een blik terugwerpen op ons super tof kamp? 

jullie denken: ‘jaaaaaaaaa!!!’ 
Oke, natuurlijk halen we niet zomaar herrinneringen op, maar gaan we dat doen aan de hand van een leuk 
quizje, want zo origineel zijn wij nu eenmaal! ;)  
 
De fijnste slaapformatie die we hadden gemaakt? 

o Iedereen tegen de muur 
o De bedjes op elkaar gestapeld 
o Alle bedjes in een cirkel, lekker knus bij elkaar 
o Geen van bovenstaande antwoorden 
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Wij sliep in het midden van onze coole slaapformatie? 

o Casper Cox 
o Karim Mohammad 
o Toon Grommen 
o Emiel Hasevoets 

 
Wie won dit jaar de Braziliaanse cross? 

o Giel en Marie 
o Emiel en Eline 
o Robin en Kobe 

 
Wat was de coolste activiteit? 

o Finding Nemo Ganzenbord 
o Paddington kijken 
o Fakkeltocht in de nacht 
o Briefjes schrijven 

 
Het coolste spel dat we jullie hebben aangeleerd 

o Big Boody (ahhh shit) 
o Het kasteel van Rullingen (doe een kledingstuk uit en spring erover) 
o Blad-steen-schaar-loop in een driehoek 
o Geen van bovenstaanden 

 
Tijdens trektocht hebben we gewandeld in… 

o De sneeuw 
o Motregen 
o Onweer 
o GIETENDE REGEN 

 
Wie liep de gehele trektocht op zijn blote voeten? 

o Robin 
o Giel 
o Casper 
o Kobe 

 
Hopelijk haalt dit wat herinneringen bij jullie op. Vul ons mini-quizje in en breng het naar de Chiro om het 
te laten controleren door een van de leiding. Tot één van de chirozondagen onze schatjes! 
 
Xx Robin, Giel, Casper en Kobe
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Rakwigraef 
Dag lieve Rakwi’s, 
Hier is hij dan de laatste chirograef van het jaar met jullie fantastische leiding. Wij vonden het een heel fijn 
jaar, we hopen jullie ook. Bivak was ook geweldig. Vooral de science-dag staat nog vers in ons geheugen: 
de watermeloen, het slijm maken (met dank aan Chelsey), de cola met mentos. Maar ook alle andere 
activiteiten waren voor ons zeker geslaagd. We hopen dat jullie er ook zo over denken. We gaan nu nog 
enkele herinnerringen ophalen zodat jullie dit jaar niet snel gaan vergeten. Onderaan is ook nog plaats 
voorzien om jouw meest memorabelste herinnering op te schrijven. 
 
Dag van de erwt 
Eén van de eerste zondagen stand alles in teken van de erwt. 
Om de oppererwt te bevrijden moesten jullie eerst getraind 
worden om een echte erwt te worden, 1 van de opdrachten 
was om allemaal in een wc-hokje te kruipen. En daar waren 
jullie glansrijk in geslaagd. 

  
 

 
 

 
Monopoly Reis rond de wereld 
 
Ergens in December speelden we 
monopoly, waarbij je een land kon 
veroveren door een spelletje 
tegen de andere groep te winnen. 
Weten jullie nog wat je moest 
doen om Thailand te winnen? Ik 
wel hoor, masseren. Als ik aan 
sommige hun masseer talent 
terug denk! 
 

En weten jullie nog 
toen Louis, Arne en 
Toon er niet waren, dat 
we met vervangleiding 
Daan, een 
fotozoektocht door de 
stad deden. We 
probeerden de toren 
van het stroopfabriek 
zelfs om te duwen. 
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Binnen de minuut 
 
Deze zondag moesten jullie verschillende opdrachten 
tegen de tijd doen, de ploeg die hierin slaagde kreeg een 
punt. 

 

 
 

 
 

 
Dan, het weekend waarbij we jullie hebben opgeleid tot 
een echt Rakwi Army, en jullie moesten leren schieten met 
een blaaspijp om zo de blokjes te ontvangen waarbij jullie 
dan het middagmaal konden mee verdienen. Of weten 
jullie nog het gezellige moment met de zetels en 
slaapzakken waar we weerwolven en blackbox hadden 
gespeeld met daarna nog het spetterende feestje. Wij 
vonden het een top-weekend.  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
En dan hebben we natuurlijk ook nog 
kamp. Omdat een filmpje op papier 
zetten nogal moeilijk gaat hierbij 
toch een foto van de meloen net op 
het moment dat hij ontploft, en op 
zijn hoogste punt. Als je het filmpje 
graag wil zien kan je ons altijd een 
bericht sturen en dan sturen we het 
door. 

Jouw coolste herinnering: 
 
 
 
 

 

 
We gaan jullie stuk voor stuk missen Rakwi’s dikke merci voor het topjaar! Hopelijk krijgen we nog vele 
knuffels van jullie op de Chiro- of kampweide.  
Dikke kussen van S.A.L.T xxxxx
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Poster 

Dit is hem dan, een prachtige poster van jullie prachtige leiders. Het laatste deel, eindelijk is de puzzel af en 
ik hoop dat jullie hem allemaal goed hebben bij gehouden! Aanschouw: Robin als de alles verslindende 
Drax the destroyer, Helene als de gevoelige Manthis, Eliza als Groot, Tom als wapenfreak Rocket en Emma 
als uw favoriete huurmoordenaares Gamora! Ps: ik weet dat de maten niet meer kloppen maar zo zal het 
geschieden. Indien iemand de poster ECHT wil kan die altijd eens aan Arne vragen. 

  



  

Chiro Loon  ~ 12 ~ 

Ketigr aef  

Dag lieve ketterss, ketsies, ket(amin)is en zoveel meer… 
 
Hoe gaat het met jullieeeeeee? Wij missen die tien dagen kamp al wel super hard ze. Da was mich toch ook 
echt een geweldig bivak ZE. Eentje waar we nog jaren van gaan dromen. Weet je, soms, als wij gaan slapen, 
liggen wij toch nog uren wakker, te wenen van heimwee, te wenen van vreugde, denkende aan die mooie 
daagjes, aan die kleine plagerijtjes, aan die ondeugende momentjes (#Louis), aan die zware 
overlevingstocht, aan het afwasspel wat nogal emoties teweegbracht, aan de dropping, aan het kampvuur, 
aan jullie o zo grappige powerpointpresentatie… Gebeurt dat bij jullie ook? Wij hebben het heft in eigen 
handen genomen dit kamp/jaar samengevat in prachtige memes over ons. Geniet ervan, lach ermee, knip 
ze uit en plak ze boven uw bed. Zo blijft deze zomer toch nog lang herinnerd bij ons allemaal!! 
 
Xoxoxoxoxo 
Alice, Bram, Eliza, Steyn 
Xoxoxoxoxo 
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TITOGRAEF 

Liefste, beste, mooiste tito’s 

 

Het is ondertussen al welgeteld 35 dagen geleden dat we in de bus stapten om de beste 11 dagen van elk jaar mee 

te maken!! 11 dagen, 264 uren, 15 840 seconden samen door gebracht. En: wat een prachtig kamp was het dan ook 

weer. Van dag 1 tot dag 11 zijn legendarische en onvergetelijke herinneringen gemaakt. Maar ook tijdens het 

chirojaar hebben we behoorlijk wat meegemaakt, doorheen de zondagen.  

Beter hebben jullie alles en alle kleine details onthouden, want de winnaar van deze wie-is-hetwedstrijd komt zijn 

ultieme match van het spel Are You The One te weten! Hier al een paar opwarmertjes om jullie geheugen capaciteit 

te testen: 

 

- Wie heeft allemaal straf gekregen van Giel? 

- Wiens veldbed was kapoet? 

- Wie lust geen soep? 

- Wie won de properste-bord-vuilste-gezichtwedstrijd? 

- Wie was weeral de laatste toen we terugkwamen van het meer en onze bus moesten halen? 

- Wie heeft het minst de afwas gedaan? 

- Wie heeft het meest de afwas gedaan? 

- Wie is het vaakst gaan sluipen? 

- Wie heeft een zakske zure cola’s op Camille haar bed gegooid 

Hieronder een paar quotes die doorheen het kamp gezegd zijn door enkele titootjes. Wie-o-wie sprak deze woorden 

uit? 

- BOEKPIJN 

- Ik wil een kusje van Kobeeeeeuhhh, hmm Kobe MET haar 

- Mogen we buiten slapen 

- Alé, Cis en Lisa, waarom slowen jullie nu niet? 

- Owjoh lekkere soep 

- Ian en chelsey? Is het nu aan of uit? 

- Klaas playt met sloebers, aka Alex 

- Eikes bezoekdag 

- Lekker met de meiden, meiden, me-meiden 

- Mag ik een snoepke 

- De GrOepEn ZiJn NiEt EerLiJk VeRdeEeELd 

- Ik wil ook mascara & mijn benen scheren!!!! 

- Yeah hoe nice zijn onze wastafels 

- PROSIT SENIOR, PROSIT CORONA,…... 

- Coolste zangstonde everrrr 
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Last but not least, een opdrachtje!! Na zoveel tijd samen te hebben doorgebracht kennen we elkaar van binnen en 

vanbuiten ;) Wie was er vroeger heel cute? Wie was er moddervet? Rarara.. Probeer maar de jusite naam te linken 

aan de juiste smurf!! 

 

……………………………………
… 

………………………………………………
……. 

……………………………………………
………. 
 

…………………………………………………
…. 
 

………………………………………………
……. 
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……………………………………………
………. 
 

…………………………………………
…… 

…………………………………………
…… 

…………………………………
…………… 

…………………………………………
…… 

……………………………………………
… 
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 Dag titootjes!! Fijne vakantiedagen nog en tot in september <3  

………………………………………………
….. 

…………………………………………
…… 

………………………………………
……… 
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Aspigraef 

Dag allerliefste aspi’s 

 

Nieuwe maand = nieuwe problemen, of toch voor jullie. September betekent terug naar school gaan, al dan niet op 

1 september. Maar voor jullie allemaal ook jullie laatste momenten met ons [insert droevige muziek]. Voor sommigen 

de laatste Chirozondagen als lid, voor anderen de afsluiting van een memorabel jaar. In ieder geval de tijd dat 

jullie aspi zijn, is nog schaars.  

In de allereerste chirograef hebben wij wat doelstellingen geschreven die wij graag met jullie zouden doen, of met 

jullie wilden bereiken. Die zijn niet allemaal even goed gelukt, maar daar zullen we jullie over laten oordelen: 

 Verschillende Chiro’s van het gewest uitdagen 

 Samen vlotten/zeepkist maken 

 Onvergetelijk jaar van maken 

 Activiteiten met jullie doen buiten de normale Chirozondag 

 Jullie allemaal in leven houden 

 Cultuur bijbrengen op vlak van muziek 

 Het komen eten filmpje 

 Een rode draad spel dat hopelijk volgehouden zal worden 

 Chirojaar afsluiten met een boek vol herinneringen en 1 gigantische hechte aspigroep 

Nu vragen wij ons een beetje af hoe het zit met jullie ‘doelstellingen’ of dingen die ge écht wel gedaan moet hebben 

tijdens uw aspijaren. 

DAAROM hebben we voor jullie een checklist gemaakt van alles wat ge zeker moet gedaan hebben als lid. En hey, 

in het geval dat ge nog veel werk hebt, hebben we nog wel wat tijd samen. 

 

Wel lieve aspi’s, dit was dan ons laatste Chirograefstukje voor jullie. Als jullie genoten hebben van onze 

schrijfkunsten en die liever niet missen, hit us up! Moesten jullie het rot slecht gevonden hebben, wel ja, jammer, 

(constructieve) feedback is niet nodig.  

 

Heel erg veel knuffels (ja écht) van jullie leiding 

Xxx Tom, Hannah, Kobe en An
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Spelletjes 

Hier kan je testen hoe goed je bent in het oplossen van puzzels/rebussen. Let’s Go 

We beginnen met een makkelijke verbindt de punten puzzel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende is een intermediaire binaire puzzel: het werkt zo, je moet in de lege vakjes een 0 of een 1 plaatsen.  In 

iedere rij en kolom mogen er maar 5 nullen en 5 éénen staan. Daarnaast mogen er geen 3 nullen of 3 éénen langs of 

boven mekaar staan.  
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Nu  testen we je met een moeilijk lucifer raadsel. (tip: neem echte stokjes bij de hand) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je mag 2 stokjes verplaatsen en dan mogen er nog maar 4 vierkanten overblijven waarbij alle stokjes worden 

gebruikt. 

 

Als laatste voor de echte gevorderde puzzelaars. Welke woord kan er gevormd worden met alle letters via een 

verbonden woordslinger? 
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Wiskundige 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 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. Je hebt twee kokosnoten en je wil weten vanaf welke verdieping van een gebouw  (van 100 

verdiepingen) een kokosnoot breekt. Je hebt €1,40 en de lift kost een dubbeltje (10 cent) 

voor elke rit naar boven. De rit naar beneden is gratis.Hoe kan de je kokosnoten zó naar 

beneden gooien zodat je de laagste verdieping weet waarbij de kokosnoten breken? Je 

begint op verdieping één. De kokosnoten breken op dezelfde hoogte en breken niet eerder 

als ze vaker vallen. 

3. Jantje heeft vanavond een date met Marietje. Jantje woont twee kilometer van Marietje. 

Vanavond gaan ze voor hun date naar de film. Jantje vertrekt thuis, kijkt op de klok en ziet 

dat hij gemiddeld 30km per uur moet rijden om op tijd te kunnen komen bij zijn date. Hij 

heeft echter pech: de hele eerste kilometer rijdt er een tractor voor hem. Hierdoor kan hij 

slechts 15km per uur rijden. Na precies één kilometer kan hij de tractor inhalen en geeft 

Jantje vol gas. Jantje rijdt in een oude auto en heeft een topsnelheid van 90km per uur. Kan 

hij nog op tijd bij zijn date zijn? 

  

Antwoorden 

1. Het water zal de bovenste tree nooit aanraken omdat het schip met het tij mee zal stijgen. 
 

2. Je laat de eerste kokosnoot op de eerste verdieping vallen. Als de kokosnoot niet breekt ga 

je naar de volgende verdiepingen: 14, 27, 39, 50, 60, 69, 77, 84, 90, 95, 99, and 100. Als 

een van de kokosnoten breekt op een verdieping, ga je naar de verdieping boven de vorige 

die je hebt bezocht. Vervolgens laat de je tweede vallen, indien deze niet breekt, ga je één 

verdieping omhoog tot deze wel breekt. Op deze manier kan je met €1,40 testen op welke 

verdieping de kokosnoten breken. 

3. Nee. Als Jantje bij zijn vertrek gemiddeld 30km per uur moet rijden, dan betekent dat dat hij 

4 minuten de tijd heeft om bij zijn date met Marietje te komen: als je 4 minuten lang aan 

30km per uur rijdt, dan leg je 2 km af. Jantje rijdt 1 km lang maar 15km per uur, wat 

betekent dat hij 4 minuten doet over die eerste kilometer. Daarna moet hij nog een 

kilometer afleggen, terwijl de 4 minuten om zijn. 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

1 september Chiro  14u-17u30 Lokalen 

8 september Chiro 14u-17u30 Lokalen 

15 september Chiro 14u-17u30 Lokalen 

22 september Geen Chiro   

29 september Startdagmis 9u30 Gasthuiskerk 

29 september Startdag 13u30 – 18u Lokalen 

6 oktober Chiro 14u-17u30 Lokalen 

13 oktober Chiro 14u-17u30 Lokalen 

20 oktober Chiro 14u-17u30 Lokalen 

27 oktober Chiro 14u-17u30 Lokalen 
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Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  
 ** Hallo** De ** Laatste  **Telex ** Van het werkjaar**Kamp was echt** 
FANTASTISCH** Zij die er ** niet waren ** hebben wat gemist **Hopelijk veel 
mooie herinneringen gemaakt** Daar in Amel**  Jack en William** Onze piraten** 
met hun schat** Heel augustus ** geen chiro geweest **Maar ** Geen getreur ** 
op de dag** die de meesten echt ** niet fijn vinden** 1 september ** Terug Chiro 
** Joepie** De dag erna wel terug naar school** Ween ** Ween** Maar dan nog 
** 2 zondagen ** Keihard amuseren ** Met jullie ** geweldige leiding ** van dit 
jaar** 29 september ** Startdag** Nieuwe leiding ** Nieuwe groep ** Spannend 
** De zenuwen komen al ** Welke leiding stopt?** Welke Aspi’s worden leiding** 
Breng al je vrienden mee ** naar de chiro ** voor dubbel zoveel** plezier** Want 
** CHIROVRIENDEN ** beste** vrienden 

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

 


