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Voorwoord 
Goedemiddag, -morgen, -
avond allemaal! Tijd vliegt als 
je het fijn hebt, vandaar dat de 
laatste maand zo enorm lang 
heeft geduurd. Die examens! 
Die deadlines! Maar het 
allerergste: geen chirozondag! 
Die grauwe periode is nu 
gelukkig achter de rug en de 
zomervakantie ligt aan onze 
voeten. Ganse dagen genieten 
van het weer, ijsjes eten en in 
het zwembad ploeteren. 
Zaliger kan toch niet meer! En 
wie zomervakantie zegt, zegt 
natuurlijk ook bivak. Joepieee, 
tien dagen zonder ouders, 
maar vol met spelletjes, goed 
eten en schoon volk. Van 21 
tot 31 juli gaan wij Merksplas 
onveilig maken. Misschien 
kennen ze ons daar zelfs nog 
want twee jaar geleden zaten 
we daar vlak in de buurt, zo’n 
twintig kilometer verderop in 
Retie, dat zullen velen onder 
jullie zich nog wel herinneren. 
Maar nu even tussen ons, dat 
bivak is nu toch echt de 
schoonste tijd van het jaar? 
We hebben ons top 
keukenteam mee om onze 
magen te vullen met stevige 
kost na een dag vol plezier, we 
hebben onze leidingsploeg die 
nu al vast bezig is met allerlei 
coole activiteiten te verzinnen  
 
 

 
 
 
 
 
 
en uiteindelijk hebben we al 
die chique leden, want zonder 
jullie zou het ook maar saai 
zijn! Voor zij die nu al niet 
meer kunnen wachten tot 21 
juli, hier al wat tipjes om jullie 
voor te bereiden: 1. Doe alle 
vieze (eetbare!) dingen in een 
blender en eet dat als 
middagmaal, zo kweek je een 
sterke maag voor tijdens 
Braziliaanse Cross en komt die 
eerste plaats toch al wat 
dichter bij. 2. Schrijf al wat 
roddels op zodat je zeker niet 
zonder gespreksstof valt ’s 
avonds in de tent. 3. Kleur alle 
kleren die je gaat meenemen 
op kamp in de kleur van je 
groep, zodat je aan de andere 
groepen kunt tonen hoe 
superieur jullie zijn. 4. Over 
superieur zijn gesproken, 
smeer die stembanden al 
maar zodat iedereen jou hoort 
tijdens het zingen van het 
tafelmomentje. 5. Allerlaatste 
maar ook allerbelangrijkste: 
oefen zeker het avond- en het 
ochtendlied! Zo dat was het 
weer, tot snel! 
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Wat hebben we gedaan/gaan we doen? 

 
Chirorally 
Op een mooie zondag werd er hard gestreden voor de tittel ‘beste renner van Borgloon’. Dat was niet de 
enige titel die er te winnen viel, als je wil weten wie er allemaal op het podium stond of enkele 
sfeerbeelden wilt zien, moet je eens kijken op facebook.  
 
Chipolaspi 
Onze geliefde aspi’s hebben er weer een knaller van formaat gemaakt. Een cool spandoek, mooi ingerichte 
wei en lekker eten → zij weten er alles van. Zelf een barbecue organiseren? Vergeet zeker geen tips aan 
hen te vragen. Wij kijken alvast uit naar de volgende editie. 
 
Bivak 
Jaja het hoogtepunt van het jaar komt er nu éééécht aan. Deze editie van de chirograef is ondergedompeld 
in het thema, dusssss voor meer info lees rustig voort. 
 
Bezoekdag 
29 juli is het bezoekdag omdat 10 dagen zonder mama, papa, opa, oma, tante,… toch wel veel is. Iedereen 
is welkom van 15:00 tot 19:00 op onze bivakweide. Als inkomprijs moet ieder gezin een lekker taart of cake 
meebrengen (hint: zelf gemaakt blijft toch het beste). 
 
Afterparty 
31 juli om 20:00 is er de afterparty in 't Biejke. Nodig dus al je vrienden uit, jong en oud, iedereen mag 
komen. Hier kunnen we alle mooie herinneren van kamp bovenhalen, nog meer lachen, (voorkomen dat je 
ouders heel de avond gaan zagen over hoe het kamp is geweest), de foto’s van kamp al eens bekijken en 
nog zoveel meer. Jullie kunnen hier iets lekker eten, drinken … Tot dan!  
 
Startdag 
We kunnen er niet omheen, na bivak wordt het ook stilaan tijd om afscheid te nemen van sommige leiding 
en andere met open armen te ontvangen. Lekkere taart en een schitterend nieuw jaarthema dat zijn de 
vooruitzichten voor 30 september. 
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Voorstelling kokkies 

Beste ouders, beste leden! Graag staan we even stil bij onze helden van de kookploeg. De kookouders op 
kamp zijn van essentieel belang. Het is een clubje vol enthousiaste mensen die samen plezier maken in de 
keuken! Hopelijk gaat het weer smaken. Wees gerust, op kamp zullen we echt geen honger lijden. 
Opmerkelijk, enkele positieverschuivingen binnen de keuken. Lees het hier. 
 
 
An & Jelle (Willem) 
We zullen beginnen met onze nieuwe VB en zijn vrouw. Na jaren David & Vera mee te hebben, zal het dit 
jaar wat anders zijn. Zoals jullie al wisten, zijn An en Jelle de ouders van Krijn van de speelclub en Giese van 
de sloebers. Ook hebben zij nog een derde kindje, een dochtertje, genaamd Sfie. Zij zit wel nog niet op de 
Chiro wegens haar jonge leeftijd, maar zij zal ongetwijfeld de keukenploeg kunnen entertainen. Hier in 
Haspengouw is Jelle een van de beste specialisten wat computers betreft. Heb je problemen? Zoek hem 
dan op in Hoepertingen. Meer info op https://www.wikon.be/. Onze lieve An is een getalenteerde 
kinderverzorgster. Zij kan heel goed met kinderen omgaan, vooral met Ramin. De vriendschapsrelatie 
tussen An en Ramin kan echt niet stuk. Het kan alleen maar beter worden. En ooh jaa, dit jaar voelen we 
ons wat veiliger op kamp. Jelle is ook nog een vrijwilliger bij de Brandweer van Loon. Hij moet brandjes 
blussen, maar vooral wespennesten verwijderen en poesjes uit de bomen halen. WoW, dat wordt fijn! 
 
 
 
 
 
Heidi & Joost 

Voor de mensen die Heidi te hard missen: goed nieuws! Zij komt nog eens mee! Hoewel we ons 
vasthouden aan “de regel van drie”, mag Heidi van ons voor het vierde en het laatste jaar mee. Joost, haar 
lieve, knappe echtgenoot gaat natuurlijk ook mee. Ook voor hem zijn laatste kamp. Hopelijk zullen zij het 
niet te hard missen. Heidi en Joost zijn de trotse ouders van Jill, ons speelclubbertje en van Fee, onze lieve 
rakwi. Gelieve niet al te stout te zijn op kamp, lieve kinderen! De leiders hebben een joker als straf. Heidi is 
de joker. Heidi is namelijk een leerkracht. En leerkrachten kicken op opstelletjes. Dus lieve kinderen van de 
Chiro! Wees braaf, anders wordt het veel schrijven! En juffrouw Heidi verbetert ook heel streng. Dus wees 
gewaarschuwd. Voor de mensen die hun badkamer aan het verbouwen zijn! Opgelet! Onze Joost kan heel 
goed badkamers plaatsen. Een kanjer in zijn werk. Hij doet dat ook met heel veel liefde. Advies of plaatsing 
nodig? Contacteer hem dan op 0472 56 75 89. Zoek je iemand voor trouwfoto’s, communiefoto’s of… Dan 
mag je Joost nog eens contacteren. Onze Joost is niet alleen verliefd op zijn vrouw Heidi, maar ook op zijn 
fotocamera. Zij voelen mekaar heel goed aan. Resultaat: prachtige foto’s die zelfs de foto’s van Casper Cox 
overtreffen. Hopelijk zal hun laatste kamp hun beste kamp worden. Merksplas! Daar zal het gebeuren!  

 

tel:0472567589
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Dina & Johan 

Na een succesvol eerste jaar als kokkie, konden zij het toch niet over hun hart krijgen om hun plaats aan 
iemand anders af te staan. Goed nieuws dus! Omdat Dina en Johan hun eerste jaar ooh zo fijn vonden, 
keren zij terug. Maar nu met nog meer goesting en nog meer energie. Dina en Johan zijn de lieve ouders 
van onze schattige speelclubber Femke en onze moedige Lisa van de rakwi’s. Onze stoere Johan repareert 
hydraulische leidingen (< Hydrauliek is een aandrijftechniek die gebruikmaakt van vloeistof, de 
hydraulische vloeistof, onder (hoge) druk. Het is een onderdeel van de werktuigbouwkunde.). Ook kennen 
we hem van zijn 4x4 monstertruck. Deze werd zelfs vorig jaar op dag 10 gebruikt om wat hout op te halen. 
Wa ne luxe in de Chiro… Onze lieve Dina werkt als ergotherapeute op Ter Heide waar ze mindervaliden 
begeleidt. Voor de mensen zoals Dina moeten we echt respect hebben. Dat is toch een zwaar beroep he, 
Dina? Of denkt de regering daar anders over? Opvallend is dat Dina en Johan in Jesseren wonen. Jullie 
zouden denken dat zij hun kids naar de saaie KLJ zouden sturen, maar wees gerust. Op deze wereld hebben 
we mensen met verstand, hebben we mensen die echt goed ontwikkeld zijn. Hier een mooi voorbeeld. 
Dina en Johan, merci voor jullie vertrouwen in Chiro Loon. Dames en heren, na al drie koppels overlopen te 
hebben, zien we nu al dat de sfeer er zeker in gaat zitten! Yes he!  

 

Evi & Jimmy 

Beste vrienden, hier mochten we even op wachten. Maar hier lezen we het dan! Onze nieuwste koppel! 
Vers van de pers! Evi en Jimmyyyyy!!!!! Ons nieuwste koppel heeft een kind, een zoon, zijn naam is Robbe. 
Onze Robbe is die schattige van de sloebers. Jimmy is een staalarbeider bij Arcelormittal in Genk. Een 
bedrijf met internationale uitstraling. Ons Evi’ke is een verpleegkundige in het regionaal ziekenhuis Sint-
Trudo in Sint-Truiden. Dus last van ernstige letsels? Gelieve bij Evi aan te kloppen. Jimmy is ook een 
sportief iemand. Naar het schijnt hulptrainer bij de U8 van Sparta Kolmont en hij voetbalt zelf nog in de 
zaal. Ergens in Alken. Bij Evi gaat het er kalmer aan toe: ze doet aan Yoga. Zij weet van aanpakken als het 
even stressie in de keuken wordt! Wat ook opmerkelijk is, is dat ze in Jesseren wonen. En toch! En toch 
gaat onze Robbe naar de Chiro. Wow, we hebben weer te maken met mensen met gezond verstand. Evi en 
Jimmy, merci voor jullie vertrouwen in Chiro Loon! Evi en Jimmy hebben ook ervaring met 
jeugdverenigingen. Jimmy zat van jongs of aan bij de Chiro van Wimmertingen en Evi was aangesloten bij 
VSKJ Sint Joris Alken. De nieuwkomers hebben grootse verwachtingen: mooi weer, leuk kamp, lekker eten 
en zelfs een beetje vakantie tussendoor. Dat zijn veel verwachtingen. We kunnen ook niet alles 
garanderen. Maar samen zullen we er iets van moeten maken! Dat gaan we ook doen! Welkom, Evy en 
Jimmy. Welkom thuis! 

 

Beste lezers, hier alle namen even op een rijtje: An, Heidi, Dina, Evi, Jelle, Joost, Johan en Jimmy! Hiermee 
zullen we het moeten doen. Wij hebben goesting, zij hebben goesting! Alles komt voor mekaar! Aftellen 
maar!!! 
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Woord van de VeeBee 

Beste lezer van deze geweldige bivakgraef, 
 
Het bivak / Het kamp / de geweldigste 10 dagen van jaar kom(en)t nu echt dit bij. Wie kijkt er nog niet naar 
uit ? Wij in ieder gevel zeker wel ! We zijn super fier dat we de kaap van 100 deelnemers weer 
overschreden hebben. Dat bewijst dat Chiro Loon leeft, en iedereen uit kijkt naar het hoogtepunt dat dit 
jaar in Merksplas zal doorgaan. 
Dit jaar kiezen we voor het openbaar vervoer. Deels uit ecologisch standpunt, deels uit economisch 
standpunt. We gaan een stuk per trein, een stuk bus en het laatste stuk te voet. En terugkomen doen we 
hetzelfde maar dan achterwaarts. Want we zullen blijven omkijken naar die onvergetelijke ervaring. 
We hebben de laatste weken niet stil gezeten om de faciliteiten die ontbreken aan de kampplaats toch te 
voorzien, omdat we ook hygiëne belangrijk vinden. Ook hebben we reeds met man en macht naar 
sponsors gezocht. We willen die zoektocht hier graag verder zetten, omdat het hoe langer hoe moeilijker is 
geworden om sponsoring te krijgen, deels door strengere regels, deels door allerhande besparingen. Dus 
hier nog een warme oproep aan iedere lezer: Draagt je mama, opa, nonkel, buurvrouw, kennis, 
beenhouwer, fruitboer, brouwer of melkboer jou en Chiro Loon een extra warm hart toe, dan kan deze ons 
blij maken met kortingen, gesponsorde goederen of centen om fruit aan te kopen. Want ook gezondheid 
speelt binnen Chiro Loon een grote rol. Wij willen iedereen elke dag graag een stuk fruit aanbieden. We 
zijn iedereen die reeds gesponsord heeft (dit en alle voorgaande jaren) heel erg dankbaar. Ook iedereen 
die dit nog wenst te doen geniet onze eeuwige dankbaarheid. 
 
Zo wij gaan verder met de voorbereidingen en zien jullie allemaal op 20, 21 of 29 juli.  
 
Tot snel. 
 
 
 
 
 

OPROEP 
De leden en de leiding gaan natuurlijk niet alleen op kamp. We hebben een 
fantastisch kookteam dat met ons meegaat om ons te voorzien van het 
lekkerste eten. De twee jongste groepen slapen binnen, de 4 andere slapen 
buiten, en waar slapen onze kokkies? Wel onze geliefde kokkies willen in 
een caravan slapen. Maaaaaaaaaaaar daar komt de oproep dan: Heeft u, of 
kent u iemand die nog een caravan heeft die verkocht/uitgeleend kan 
worden? Laat ons dan iets weten, dan kunnen wij jullie juist doorverwijzen. 

Chiropulls 

Ondertussen zal het wel duidelijk zijn dat we bijna op kamp vertrekken. Als er één ding is dat absoluut mee 
moet op bivak is het wel de chiropull. We hebben er weer een hele hoop in stock, zodat iedereen wel er 
wel eentje zal vinden die hem/haar past. Deze kunnen voor en na de Chiro aangekocht worden. Voor een 
nieuwe pull betaal je €16 en voor een tweedehands pull betaal je €10. Voor vragen en aankopen kan je 
terecht bij Eliza en Robin, zij zullen je met plezier verder helpen. 
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Info 

Roken op kamp  
Enkel de Aspi’s hebben de mogelijkheid om op kamp te roken. Hier zijn wel een paar regels aan verbonden. 
Er is toestemming van de ouders nodig en er moet geweten zijn dat deze persoon rookt, de aspi moet dit 
voor kamp doorgeven aan de aspileiding. De persoon mag ook enkel roken na het eten, wanneer er een 
leiding bij is.  

 
Drank op kamp  
Het is strikt VERBODEN voor de leden om drank (sterke drank, bier, pepdrankjes…) mee te nemen op 
kamp. Indien we dit toch terug vinden, hangen hier zware gevolgen aan vast. De leiding voorziet zelf een 
beetje drank voor de speciale gelegenheden (kampvuur), ook dan zal er een streng toezicht zijn. GSM op 
kamp? 11 dagen samen met uw beste vrienden, weg van uw ouders… Dan heb je toch geen gsm nodig!  
Laat die gewoon thuis. Wie hem toch meeneemt: de leiding wil ook wel een nieuwe gsm. Die mooie gsm 
van jou, zal dus van ons worden voor 11 dagen.  

 
WAT ALS IK WIL WETEN HOE HET MET MIJN KIND GAAT ?  

Jullie weten het al of jullie weten het nog niet en dan komen jullie het nu via dit bericht te weten, maar op 
kamp is het niet de bedoeling om rechtstreeks contact te hebben met je kind. Wat natuurlijk niet betekent 
dat je geen enkel nieuwtje aan je kind kan laten weten of van je kind te weten kan komen. We doen het 
gewoon via een minder ‘moderne’ weg. GSM’S zijn dus strikt verboden! Het is niet de bedoeling dat je ’s 
avonds ligt te sms’en. Wat kan wel?  
→ Ouders en leden kunnen brieven sturen naar elkaar. Leden krijgen 2 postzegels gratis van ons. De 

leiding deelt dagelijks aangekomen post uit. Ouders van jonge leden kunnen best al enveloppes met 
adressen meegeven. Ons adres is: Hoekeinde 72, 2330 Merksplas  
➔ ouders kunnen mailen. Wij drukken deze dan af en hangen deze op. Dit kan via 

chiroloon@hotmail.com 

 

mailto:chiroloon@hotmail.com
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Sloebergraef 

Het is weer bijna zover, jaja … Nog enkele weken en het is weer BIVAK. JOEPIEEEE!!!!!!! 
Kijken jullie ook net zo hard uit naar kamp als jullie leiding doet? Wat gaat het weer fijn worden! Denk 
maar aan het lekkere eten dat de kokkies zullen klaarmaken, of het mooie toneel dat dit jaar weer zal 
opgevoerd worden, natuurlijk Braziliaanse Cross de leukste dag van het kamp en last but not least het 
kampvuur, lekker langer opblijven en samen zitten rond een mooi kampvuur.  
Om jullie tot echte kampgangers op te leiden hebben jullie nood aan de nodige voorbereiding.  
Hieronder een lijstje.  

◊ Zet je klok alvast een uurtje terug, zodat je gewend raakt aan het echte bivakritme. 

◊ Leg je gsm / tablet / computer / spelletje / tv maar aan de kant, dit zullen we ook niet nodig hebben op 

bivak. 

◊ Maak een vlag en hang hem elke ochtend op terwijl je het ochtendlied zingt. Haal deze vlag ’s avonds ook 

weer af terwijl je het avondlied zingt.  

◊ Probeer zoveel mogelijk in je slaapzak te slapen zodat je hier al gewend aan bent.  

◊ Probeer zoveel mogelijk kilometers te wandelen, deze ervaring zal goed van pas komen op trektocht. 

◊ Op kamp doen we ook aan platte rust, dus leg je na het middageten zeker een uurtje plat en probeer zo lang 

mogelijk stil te zijn. Indien het niet zo goed lukt mag je ook altijd een aantal stripverhalen meenemen om die 

in stilte te lezen.  

◊ Eet elke dag alles wat je thuis krijgt voorgeschoteld, op kamp moet je alles leren eten.  

◊ Maak een aftelkalender.  

◊ Neem zeker een wit T-shirt mee (die vol verf mag zitten), het is zeer belangrijk voor een spel op kamp.  

Zo, wanneer je al deze taken hebt volbracht 
ben je zeker goed voorbereid. 
Tot op bivak 
Jullie super coole megatoffe beste leiders 
ever,  
Koenraad, Margot en Toon  
 
 
Iedereen kent het spelletje wel, teken 
lijntjes van nummer 1 naar 2, 2 naar 3, enz. 
en kleur dan de tekening in.  
 



  

Chiro Loon  ~ 8 ~ 

Speelclubgraef 

HEEEEEY HEEEEEY HALLOOOO JIJ DAAR!!! Ja jij!  

 

Kan jij mij helpen op kamp te geraken??? Ik was met de helikopter naar 

kamp aan het vliegen maar ik was mijn favoriete chiropull vergeten, die pull 

betekent echt ALLES voor mij (zoals voor jullie hopelijk??????). Dus ik moest 

die thuis wel gaan halen maar onderweg kwam ik een vliegende kabouter met een pot goud tegen. Die zei 

dat als ik naar het einde van een regenboog vloog, er helemaal vanonder aan de regenboog ook zo een pot 

goud zou staan die dan voor mij zou zijn. Dus ik moest wel eens kijken of dat klopte he, iedereen wilt toch 

wel een pot goud ??. Ik ben heeeelemaal naar Spanje gevlogen om een regenboog te vinden. Natuurlijk 

had die kabouter mij iets wijs gemaakt en stond er helemaal geen pot goud. Er stond een grote groene met 

rode met blauwe kist met een onbreekbaar slot op. Er stond ook een bord op met de tekst “darte 3 juegos 

favoritos” maar dat is Spaans (ga maar op google translate) en ik weet niet wat dat betekent maar ze 

hebben mij wel dit kaartje gegeven. DUS PLEASE HELP MIJ  

juegos 
favoritos 

 

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

juegos 
favoritos 

 

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

juegos 
favoritos 

 

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

  

Kan jij dit kaartje invullen, uitknippen en het aan je ALLER LEUKSTE leiding geven? Misschien heb jij wel de 

juiste code voor de kist.  
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Dus ik ben zonder kist heeeelemaal terug naar België moeten vliegen maar ineens viel de stroom uit en 

begon de helikopter neer te storten!! IK WAS MEGA BANG HE HALLO MAAR  Ik ben gelukkig nog levend uit 

de crash gekomen maar ik was mijn oplader vergeten… STOEM van mij. Na 2 dagen naar huis te wandelen 

had ik eindelijk mijn Chiropull en eindelijk iets om te eten hhhhhhmmmm… ik moest me nu echt wel 

haasten want ik had al 3 dagen van het kamp gemist?!! Dus zonder te denken begin ik te lopen en te lopen 

om nog op tijd aan die mast te staan maar nu ben ik de weg kwijt… MAAR toen kwam ik jou tegen!! 

Held(in)!! Ik zie dat jij een Speelclubber bent, ik zie dat omdat jij sterk ,knap , en een trouw lid bent! jij 

speelt graag spelletjes, en jij bent slim! Het enige wat ik nog bij me heb is deze kaart maar ik vind de weg 

maar niet. Kan jij de weg voor mij zoeken?  

 

LIEVE LIEVE SPEELCLUBBERTEJES!! GELIEVE DIT PAPIERTJE IN TE VULLEN EN HET MEE 

TE BRENGEN NAAR DE CHIRO (vraag wat hulp aan jullie liever ouders, grootouders, tantes, 

nonkels…… als jullie het niet begrijpen, of maak handig gebruik van de nieuwste technologien van 

deze eeuw) → DIT IS VOOR JULLIE EIGEN GOEDWIL ;) het is misschien moeilijk te geloven 

maar het is wel echt echt echt zo! 

Wij geven jullie veel kusjes, knuffels, lekjes & hopelijk zien we jullie snel want die examens duren me toch 

wel wat te lang hoor, pffffff 

Wij houden van jullie! (Bijna zoveel als Rasmic van Winde houdt)  

<33333 xxxxx An, Casper, Arne & Emma  
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Rakwigraef 

RAKWI’S 

 

 

Hier is die dan weer… DE BIVAKGRAEF. Wat betekent dit? Ja ja, kamp komt er aan. De rakwi leiding kijkt er 

alvast heel hard naar uit. Elk bivak dat we meemaken is weer geweldig (maar het bivak van dit jaar gaat 

toch nog het beste zijn, duh). Toch denken wij nog eens graag terug naar alle mooie momenten van onze 

vorige bivakken of de mooie momenten van dit leuke jaar.  

 

 

Steyn: Het fijnste moment van dit chirojaar (met de beste leden), was het rakwiweekend, daar hebben we 

echt leuke tijden beleefd. Ik vond vooral het stadsspel leuk omdat ik zag dat jullie het zelf ook heel fijn 

vonden en er alles aan deden om te winnen. Daarna waren jullie allemaal elkaar goed wit aan het maken, 

vol aan het hangen met de witte poeder. Waarna Ian natuurlijk zijn heel haar vol hing en er water op deed 

waardoor hij het er niet meer uit kreeg. Voor Ian was dit ook echt een ramp omdat hij zo veel houdt van 

een mooi kapsel en het toch wel een paar keer per dag opnieuw wilt mooi maken.  

 

 

 

Goele: Als lid vond ik het altijd fijn als er een thema dag was en we ook op een speciale manier ons eten 

kregen. Zo kan ik mij nog goed herinneren dat ik ooit met de fiets aan tafel heb gezeten omdat we echte 

stoere motomannen/vrouwen waren. Of dat ik als Rakwi een dag in de Sahara heb doorgebracht, we 

waren allemaal Arabieren. We hadden de hele dag geen eten gekregen maar ’s avonds stond er dan een 

super grote maaltijd voor ons klaar. We hebben ook eens onze spaghetti zonder handen gegeten. Iedereen 

hing helemaal vol met spaghettisaus.  

Eén van de leukste dagen op kamp vond ik Braziliaansecross. Ik vond het super fijn om me helemaal vuil te 

maken en zo hard mogelijk te lopen om de eerste plaats te halen. Het eerste jaar dat ik mee op kamp ging 

ben ik eerste geworden, dat was een zeer mooi moment. Ook dit jaar gaat weer leuk zijn.  

 

 

 

Kobe: Een beetje lopen door de bossen, met blaaspijpen schieten,… dat vond ik altijd leuk. Bij vlaggenroof 

was ik altijd degene die de vlag bij het andere team ging stelen en dan zo snel mogelijk terug te liep. Dit 

soort spelletjes vind ik dan ook heel fijn.  

“Hoe gekker, hoe beter”, dat geldt ook voor spelletjes. Ik speelde heel graag nieuwe spelletjes en zeker als 

er net zo iets anders aan was. Als Aspi vond ik het ook heel fijn om dingen te sjorren en constructies te 

bedenken.  
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Eliza: Mijn beste kampmoment... Mmh, moeilijk te zeggen... In al die jaren zijn er al zo veel onvergetelijke 

dingen gebeurd dat het hard is om nu een hoogtepunt te kiezen, daarom een overzicht! Als sloeber was ik 

absoluut dol op Braziliaanse cross: hoe vettiger, hoe prettiger! Nadien, in een van de twee jaren als 

speelclub was ons bivak aan zee en was er op familiedag een zandkasteel gebouwd dat hoger was dan 

mezelf. Toen we Rakwi waren beginnen de streken natuurlijk ook en meer dan één keer probeerden we 's 

nachts te gaan sluipen, heel spannend maar zeker zorgen dat we niet gepakt werden door de leiding, want 

die straffen waren minder fijn. Als Tito zat ik eventjes op een andere Chiro, maar gelukkig was ik als Keti al 

weer terug. Wat ik daar zeker niet van zal vergeten is het miniconcert met de roze ukelele aan de ingang 

van Maasmechelen Village omdat we geld moesten verdienen tijdens onze overlevingstocht. En dan 

hebben we uiteraard Aspi, toen we op dropping de hele route hebben gelopen in plaats van gewandeld, 

midden in de nacht, waardoor we de eerste plaats wonnen. Nadien waren er de jaren als leiding, die waren 

helemaal gevuld vol met goede momenten, maar als je het op kamp heel lief vraagt zal ik er af en toe wel 

een verhaaltje over doen ;) 

 

 

Nu is het aan jullie. Wat vonden jullie de mooiste herinnering van de afgelopen kampen of van dit jaar? +++ 

Wat zouden jullie eens heel graag doen op kamp, wat zijn jullie wensen? Schrijf het op, en laat het zeker 

aan de leiding weten. Wie weten komen jouw wensen wel uit?  

 

Rakwi: ................................................................................... ....................................................... 

....................................................... ....................................................... ....................................................... 

....................................................... ....................................................... ....................................................... 

....................................................... ....................................................... ....................................................... 

....................................................... ....................................................... ....................................................... 

....................................................... ....................................................... ....................................................... 

....................................................... ....................................................... ....................................................... 

....................................................... ....................................................... ....................................................... 

....................................................... ....................................................... ....................................................... 

....................................................... ....................................................... ....................................................... 

 

 

 

Groetjes van Kobe, Eliza, Steyn & Goele  

Xoxo  

 

PS: WIJ HEBBEN ER HEEL FEEL ZIN IN!  
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Titograef 

Dag tito’s!!! 

Het is nu al zo lang geen Chiro meer geweest… Maar geen zorgen! De examens zitten er op en wij zijn 
helemaal klaar voor kamp! Hopelijk jullie ook! Jammer genoeg betekent het nu wel dat het weer even geen 
Chiro is, maar niet getreurd, want wij zorgen er voor dat jullie nog elke dag aan de Chiro zullen denken! Wij 
hebben onze eigen super-coole-ultra-mega-grote aftelkalender gemaakt. Nu dit is niet zomaar een 
kalender. Iedere dag wordt er iets van jullie verwacht. Bij iedere dag staat een opdracht, aan jullie om deze 
te volbrengen. 
 
Ondertussen zijn ook wij op weekend geweest, hier zijn ook pareltjes van foto’s gemaakt. Maar daar is dan 
ook echt veel gebeurt. Noor en Klaas hebben meerdere uren vast gezeten op de wc’s met een bom, jullie 
zijn opgeleid tot top soldaten (of de meeste van jullie toch, want sommige van jullie kunnen echt niks 
xoxox) en we hebben ’s nachts in een bos lasertag gespeeld! Hoe zot was da???  
 
Wij hebben al heel veel zin in kamp, hopelijk jullie ook! 
Knuffels en lekjes 
Hannah, Robin en Tom 
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Datum Opdracht Check 

1/jul Allemaal massaal naar de laatste Chirozondag van dit jaar komen. 
  

2/jul 
Maak een foto van alles wat je vandaag eet, stuur deze naar ons 
door of bezorg deze aan ons, zo kunnen wij zien hoeveel eten we 
moeten voorzien voor kamp ;)   

3/jul 
 Maak een foto met zo veel mogelijk Chiro spullen en bezorg die aan 
ons.   

4/jul 
 Maak een tekening waarin de volgende elementen zitten: Tom, 
Hannah, Robin, een chirovlag, een veldbedje en een sjorbalk.   

5/jul 
Stuur jou absolute lievelingsliedje door. Maakt niet uit welk, stuur 
het door en wij zullen er wel iets mee doen.   

6/jul 
 Oefen al eens alsof je op kamp bent en trek vandaag jouw 
chirokleren aan!   

7/jul 

Hou een half uur platte rust. Geen TV, geen gsm, niks. Gewoon 
rusten. Zo zijn jullie al voorbereid voor kamp en dan kunnen wij ook 
ons uurtje rust op een dag nemen, want na een paar dagen hebben 
wij dat ook nodig.   

8/jul 
Oefen het ochtend en avondlied nog maar eens, je kan het nooit 
goed genoeg kennen   

9/jul Kom een bloemetje bij ons kopen op de markt in Borgloon. 
  

10/jul 
Zoek voor iedere letter van het alfabet woord dat met de Chiro te 
maken heeft.   

11/jul 
Post op een originele manier hoeveel zin je in kamp hebt (Facebook, 
Instagram, Snapchat… maakt allemaal niet uit, gewoon doen) 

  

12/jul 
 Stuur ons een berichtje met jou grootste kampwens, misschien komt 
die dan wel uit.   

13/jul 
Ga buiten dingen doen, we zitten heel het kamp buiten, dus bereidt 
jullie maar voor.   

14/jul 
 Zoek een kei cool idee om een de wasbakken te maken. Dat is onze 
taak dit jaar en wij willen de beste wastafels ooit maken.   

15/jul Doe je kleren heel de dag achterstevoren aan.   

16/jul 
Schrijf een gedichtje over hoe je dit jaar vond en neem dit mee als 
we op kamp vertrekken.   

17/jul Verzin een Chiromop. Schrijf ze op. In de trein zeg je die dan op.   

18/jul 
Bedenk een spel dat we onderweg kunnen spelen. Zo vervelen we 
ons niet op de trein.   

19/jul 
Probeer te raden wat het kampthema is, schrijf dit op een papiertje 
en breng het mee op kamp. De persoon die het thema raadt, krijgt 
een prijs op kamp. Vergeet je naam hier ook niet op te zetten.   

20/jul 
Pak je koffer en zorg dat je een zo origineel mogelijk voorwerp 
meepakt, verras ons.   

21/jul 
Wees op tijd op de afgesproken plek, anders geen kamp voor jou…  
Vergeet ook zeker je papiertjes van deze opdrachten niet mee te 
nemen!   
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Ketigraef 

 
De grote vakantie is al eventjes bezig. Dat is gewoon genieten. Niet waar? Binnenkort Bivak! Yes! Eindelijk! 
Van 21 tot 31 juli is het weer zo ver. En waar gingen wij ook weer naartoe? Aah ja! Naar Merksplas 
natuurlijk!!! Maar waar ligt dat eigenlijk? Wat is er allemaal te doen in Merksplas? Was krinkel daar ook 
nie?! Wij komen dat nu te weten. Gemeente Merksplas ligt in provincie Antwerpen. Het behoort tot het 
kieskanton van Hoogstraten en het gerechtelijke kanton Turnhout. De gemeente telt ongeveer 8500 
inwoners waarvan 51,53% mannen en 48,47% vrouwen ;))))  
 

Merksplassenaren worden 'Spetsers' genoemd, voor het ontstaan 
van Merksplas moet men waarschijnlijk tot in de 12e eeuw 
teruggaan. Omdat Merksplas geografisch op de rug van twee 
stroomgebieden ligt (het Schelde- en Maasbekken) is er weinig 
verval, waardoor er veel plassen, (bos-)vennen, vijvers en poelen 
bleven staan. Omdat de reizigers vroeger bovendien ook nog door 
een rivier, de rivier De Mark moesten waden om naar Merksplas 
te komen, was het dus logisch dat zij Spetsers van Merksplas 
werden genoemd.  
 
Zo geraakte men aan deze bijnaam, maar gedurende gans die tijd was de Merksplasse Spetser zelf 
onzichtbaar en hierdoor geïnspireerd werd er in de jaren 1990 een wedstrijd uitgeschreven door het 
gemeentebestuur om een beeld te maken dat dit gegeven uitbeeldt. Het werd een kunstwerk gemaakt 
door Kris Druyts, en is te bezichtigen op de markt van Merksplas. De Spetser, ook wel het Spetserke, is de 
officiële mascotte van Merksplas. 
 
Omdat Merksplas toch iets te ver is om met de fiets te doen, voorzien wij een ander vervoersmiddel, maar 
da wil niet zeggen dat we het fietsplezier thuislaten!!!! Lekker platte banen daar in Merksplas!! 
  
Weet je het nog? 20, 21 en 22 april waren tot nu toe je dagen van je leven, maar daar komt binnenkort 
verandering in. Is het niet leuk samen met vrienden te zijn? Is het niet leuk om tien dagen van je ouders af 
te zijn? Is het niet leuk om ’s nachts te gaan sluipen? Allemaal leuk natuurlijk, maar onthoud! Wie sluipt, 
krijgt een welverdiende straf!!!  
 
En wat nu met kamp hè? Wel heel simpel! Wij jullie liefste heilige triniteit verzinnen allemaal coole 
activiteiten en het enige wat jullie moeten doen is plezier maken. Voor al dat plezier hebben we wel 1 ding 
van jullie nodig!!! Heel belangrijk is om een oude knuffel mee te 
nemen die het einde van kamp misschien niet gaat overleven en 
die tegen een stootje kan. Neen we gaan ze niet knuffelen maar 
iets veel toffer dan dat! Zorg er voor dat je enthousiasme 100% er 
af spat als we vertrekken want energie om te fietsten gaat nodig 
zijn! Maar wees gerust fietsen is tof en eens we daar zijn kan het 
sjorren beginnen! Maar wacht eens even…hoe moet sjorren ook 
weer? WELLLL!! Hier is een hulpmiddel dat het even uitlegt Zo! 
Da’s dan toch al iets wat jullie kunnen tegen dan. Oké het enige 
wat nu nog moet gebeuren is jullie mentaal klaar maken voor 10 
dagen met de leiding om te kunnen gaan en ja daar bestaat ook 
een handleiding voor beste keti’s.  
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We beginnen met de Raminus Mahammadorus. De Ramidus is een zeer zeldzaam wezen. Je benaderd het 
voorzichtig en om het te laten drinken uit je hand hou je je hand hol met wat bier in. Hij zal proberen je 
vlug te benaderen maar probeer rustig te blijven. In de ochtend kan hij soms was angstaanjagend zijn en 
de indruk geven dat hij bijt maar hij zal dat alleen doen om af te schrikken.  
Dan, de Tijl BabilonBriers is een stevig leidend schepsel dat enthousiast handel. Hoe tem je hem? Wel… 
gebruik geen taal die hem boos maakt want als dat gebeurd verslind die alles op zijn pad. Je kan best braaf 
doen wat het vraagt want anders is de overlevingskans minimaal. Toch komt hij vaak nog zeer lief en teder 
uit de hoek.  
Als laatst is er de jackiriaantse Cé. deze is nog gevaarlijker want compassie kent dit wezen niet. Staat het 
hem niet aan, dan merk je het zo nodig wel eens heel snel! Het wezen is nog niet getemd en is vooral 
gevaarlijk in de ochtend tussen 7 en 9 uur. In een straal van 7 meter hou je jezelf best zo stil mogelijk. 
verwijder best je sporen want ze is altijd opzoek naar een keti om te verslinden. 
 
Wist je dat?!  
Wist je dat ons ketiweekend een topweekend was? Zomerse temperaturen, dik veel sfeer. Ook hadden we 
de kleine mannen van de groendienst (=scouts) een voetballes gegeven. 
Wist je dat we bivak nog leuker willen maken? Doe mee! Zorg voor de sfeer! Wees geksentriek! Genoeg 
mat dat serieus gedoe! Leef in volle vrijheid! HashtagVrijheid!  
Wist je dat je Ramin niet te lang in de zon moet laten liggen? Hij krimpt anders gewoon. Zijn lichaam nog 
kleiner maken, maakt zijn leven nog complexer! Zie foto!!!  (Foto is GEEN fotoshop, wel halfnaakte 
waarheid!) 
 
Wist je dat hier een einde aan komt? Voilà! Tot snel! We tellen af? Tel jij ook 
mee af? Aan nee? Gewoon doen!  
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Aspigraef 

Dag sjieke aspi’s!! 

Hoe zijn de examens geweest? Allemaal erdoor? Hajee dan kan die vakantie eindelijk beginnen!! Het gaat 
toch maar weer een drukke periode worden ze, met als hoogtepunt natuurlijk BIVAK!!!! Wisten jullie dat 
dit kamp een van de beste edities ooit gaat worden? Met de harde inzet die jullie tijdens onze schitterende 
aspibbq getoond hebben kan dat haast niet anders! Die tweedaagse gaat super lit worden joh! 
Tijdens de examens hebben we gemerkt dat het nieuws van onze barbecue en andere zaken over een paar 
van jullie ook de pers niet ontglipt is. We hebben dan ook onze uiterste best gedaan om deze artikels te 
verzamelen en hieronder weer te geven.  
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Zo dit zijn tot nu toe de enige artikels die we hebben kunnen vinden. Wij zijn er zeker van dat zodra onze 
tweedaagse achter de rug is de kranten vol gaan staan met verhalen en bekentenissen.  
 
Nog een paar weekjes wachten en het is zover jongens en meisjes, bereid je al maar voor. Begin je koffers 
al maar te pakken zodat je zeker alles mee hebt (misschein is het een idee om maar 5 onderbroeken mee 
te nemen, dan kan je om de dag je onderbroek gewoon omdraaien). 
 
Tot binnekort lieve lieve aspi’s!! 
 
xXx  
 
Alice, Bram en Toon 
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Inpaklijst 

➢ Voldoende ondergoed (een paar onderbroeken en sokken extra is niet overbodig)  
➢ Speelkleren  
➢ Warme kleren voor s ‘nachts (pull, lange broek,…)  
➢ Chiropull!! Dit is heel belangrijk!  
➢ Schoenen (ook stevige schoenen) 
➢ KIDS-ID, identiteitskaart of gele klever met barcode  
➢ Zonnecrème en zonnepetje  
➢ Muggenzalf  
➢ Veldbed (Alle leden moeten een veldbed meebrengen, ook Sloebers en Speelclub)  
➢ Kussen  
➢ Slaapzak  
➢ Pyjama  
➢ Zaklamp  
➢ Wasgerief (tandenborstel, zeep, tandpasta,…)  
➢ Handdoeken + washandjes  
➢ Kleren die heel heel heeeeeeel vuil mogen worden  
➢ Regenjas  
➢ Zwemgerief  
➢ Adressen voor briefjes te schrijven  
➢ Voor tito – keti – aspi: 1 confituurpot per gezin (zelfgemaakte is de beste) + 2 wc-rollen per 

persoon → af te geven bij het pakken brengen.  
➢ Voor sloeber – speelclub -rakwi: een keukenhanddoek per gezin + 2wc-rollen per persoon → af 

te geven bij het pakken brengen 
➢ Indien je medicatie moet pakken: medicatie afgeven aan de leiding  bij het pakken brengen + 

uitleg (wanneer moet het gepakt worden? Hoeveel?,…)   
➢ En het allerbelangrijkste: een goed humeur!!   
 

Wat pak ik zeker niet mee op kamp?  

➢ Media toestellen: gsm, iPod, MP3, tablet, PC,… Op kamp zijn er vrienden en muziek genoeg 
om je mee bezig te houden. En een brief schrijven is toch zoveel mooier dan een berichtje 
verzenden, dus deze dingen zijn zeker overbodig op kamp. Je ouders kunnen ook altijd de 
chirosite raadplegen om te weten hoe het met jou gaat.  

➢ Wapens: messen, breekmessen, aanstekers, lucifers, geweren, granaten, pij l en boog, tasers, 
bommen, c4’s, werpsterren, werpmessen, gifgas, massavernietigingswapens, … Deze zijn 
allemaal niet nodig.  

➢ Huisdieren: geen honden, katjes, vogels, West-Siberische sabeltandtijger, schilpadden,…  
➢ Alcohol, drugs, sigaretten, pepdranken,… Hier zijn strikte regels over. De leiding zal hier 

zeer goed op controleren.  
➢ Snoep is verboden voor rakwi, speelcub en sloebers 

Leiding zijn is in veel opzichten een beetje superman 
zijn, MAAR wij zijn niet allemaal zo sterk. Dus 
alstublieft maak jullie koffer niet te zwaar, liever een 
extra tas dan een koffer die we amper omhoog 
krijgen. Denk een beetje aan onze ruggen en An haar 
humeur. Plus slaapzakken zijn het makkelijkst als ze 
NERGENS aan vast hangen. 
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Aftelkalender 

1) Bedenk een 
sluipplan voor 
de laatste 
avond 

2) Maak 
een lijstje 
van wat 
mee moet 
op kamp 

3) Regel de 
tentindeling 
nu al  

4) Train je haar al in 
het 
“nietsnelvettigworde
n” door de komende 
10 dagen niet te 
douchen 
 

5) Maak een 
lijst met de 
leukste 
kampvuurliedje
s 

6) Bedenk 
de 
spannendste 
black box- 
vragen 

7) Schrijf 
een ode 
aan de 
leukste 
leiding 

8) Pimp je 
chirorok/-
broek 

9) Bedenk 
hoe je 
jouw tent 
kunt 
versieren  

10) Eet nog 
even heel 
veel 
groentjes 
voor je weer 
10 dagen op 
kampdieet 
wordt 
geplaatst 
 

11) Bedenk voor elke 
leiding een bijnaam 

12) Aemulatio 
van de scouts: 
bedenk een 
totemnaam 
voor elk lid van 
je groep 

13) Leer 
eten zonder 
mes en vork, 
deze 
vaardighede
n zullen 
weldra goed 
van pas 
komen! 

14) 
Probeer te 
raden wat 
het 
kampthem
a is 

15) Hou een 
kumpvaar en 
nodig je 
lievelingsleidin
g uit 

16) 
Gebruik je 
gsm de 
hele dag 
niet -aah, 
geniet van 
het 
idyllische 
vogelgeflui
t en 
warme, 
Limburgse 
weides 

17) Begin al 
met je valies 
te pakken: 
10+ 
onderbroeke
n zijn 
essentiële 
items  

18) Bedenk een lied 
dat we kunnen zingen 
wanneer we een 
scouts/klj-groep 
tegenkomen, om met 
hen te spotten 
muhaha 

19) Schrijf een 
brief voor je 
chirocrush die 
je de eerste 
dag in de 
interne 
postbus kunt 
droppen 

20) Slaap 
nog één keer 
hééél lang 
uit: kwestie 
van uurtjes 
slaap 
opsparen 
PAKKEN 
BRENGEN 
AAAAH 

21) 
JAAAAAA 
ON Y VA 
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Spelletjespagina  

Wat neem ik mee op kamp? 

 
 
 

Tekenopdrachtjes 
1) Teken Ramin die met zijn onderbroek vasthangt aan de mast 
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2) Teken de VB in supermanoutfit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Teken Alice en Eliza in een worstelgevecht op leven en dood: laat duidelijk blijken wie zou winnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Teken Casper die probeert een bijl te hanteren en Kobe die lachend toekijkt 

 
 
 
 
 
 
 
 

5) Teken de twee personen van jouw groep die een superlief koppeltje zouden vormen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Teken een groepsportret van heel de chiro onder de mast op kamp ♥ 
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Teken het kampvuur van de laatste avond: de hoge vlammen, de dansende kinderen, de blije gezichten, 
Toon en zijn gitaar, Brams kazoumoves. 
Geef de tekening op kamp af aan sloeberleidster Margot: het tekentalent achter de mooiste tekening 
ontvangt een zoete verrassing de laatste avond 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

1 Juli Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

8 juli Geen Chiro  / Release Festival 

9 juli Bloemetjesverkoop 17u00-… Speelhof 
Borgloon, voor 
rakwi, tito, keti 
en aspi 

15 juli Chiro 
 

14u00-17u30 Lokalen 

20 juli Pakken brengen 19u00-20u00 Lokalen 

21 juli Vertrek Bivak 10u (vertrek 10u25) Treinstation 
Alken 
 

29 juli Bezoekdag 15u00-19u00 Hoekeinde 72 
  

2330 Merksplas 

31 juli Terugkeer van Bivak 15u45  Treinstation 
Alken 

31 juli Afterparty JH ‘t Biejke 20u00-… JH ’t Biejke 

Pas terug Chiro vanaf zondag 2 september! 
 
Startdag: 30 september 

Telex-Telex-Telex-Telex-Telex- Telex-Telex- Telex-Telex- Telex-Telex- Telex-Telex 
***Yess examens zijn gedaan**De goede punten goed gevierd***Al veel barbecues 
gedaan?***BIJNA BIVAK **Leukste tijd van het jaar is weer daar**Lekker veel 
sluipen**De leiding komt jullie zoeken**Hmm gehakt à la Femke**Wij hijsen 
bij…**Daal nu bij het ziiinken**Wat zou het thema zijn?**10 dagen 
ravotten**Vergeet jullie chiropull niet!***Wij krijgen graag post op kamp***Ook 
leiding vindt dat fijn***Ga al maar vast inpakken*** Tot binnekort!!!*** 
 

 
 
 

 
 


