
 

Voorwoord 
Beste leden, ouders, 
grootouders, VB, 
sympathisanten, kortom dag 
iedereen! 
We zijn blij om jullie opnieuw 
te mogen amuseren met onze 
2-maandelijkse Chirograef.  
Deze editie is net nog wat 
specialer dan onze andere 
krantjes… het is de super 
wintereditie! 
Steek de open haard al maar 
aan en zet jullie gezellig samen 
in de zetel met een tas warme 
(choco)melk ... Het kan bijna 
niet gezelliger als je het ons 
vraagt. 
We hopen ten eerste dat jullie 
een fantastische kerst achter 
de rug hebben. Een kerst met 
veel pakjes, gezellige babbels 
en natuurlijk al het lekkere 
eten. Hopelijk hebben de 
ijstaarten van Chiro Loon ook 
gesmaakt. We willen jullie 
nogmaals hartelijk bedanken 
om ons te steunen. Volgend 
jaar zullen we opnieuw de 
straten van Borgloon en 
omstreken doorkruisen! 
Vervolgens kwam het 
spannend aftellen naar het 
nieuwe jaar op 31 december. 
Wat zal het een fantastisch 
jaar worden… Ja hoor, een jaar 
vol nieuwe avonturen bij de 
Chiro horen daar ook bij! 
 
 
 

We willen jullie dan ook 
namens Chiro Loon een zeer 
gelukkig nieuwjaar wensen.  
Een jaar vol geluk, plezier en 
natuurlijk een goede 
gezondheid. 
In deze editie willen we jullie 
alvast op de hoogte brengen 
dat de leiding enkele weken 
AFWEZIG zal zijn op de Chiro… 
Ze gaan het namelijk door de 
examenperiode zeer druk 
hebben. Ze zullen urenlang 
aan hun bureau zitten, een 
traantje wegpinken, … Maar 
dat doen ze natuurlijk allemaal 
voor jullie. Als ze goed hun 
best doen, kunnen ze zonder 
problemen meegaan op kamp 
en samen met jullie een 
fantastische periode beleven!  
Van 29 december tot en met 
12 januari is het dus geen 
Chiro. Vanaf 19 januari zullen 
er enkele fantastische mensen 
de leiding komen vervangen. 
Misschien zullen we dan toch 
niet zo hard gemist worden… 
éénmaal als de zware 
examenperiode voorbij is, 
begint natuurlijk een 
fantastische periode. Ten 
eerste komen de 
afdelingsweekenden eraan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een geweldig en avontuurlijk 
weekend met je vrienden en 
leiding. Jullie krijgen hier 
binnenkort meer informatie 
over. In deze Chirograef zal je 
verder worden geamuseerd 
door heel wat toffe dingen 
zoals: wat we gedaan hebben 
in het verleden en wat we 
gaan doen in de toekomst, de 
leuke tekstjes voor iedere 
afdelingsgroep, een 
spelletjespagina, de kalender 
op de achterzijde, …  
We wensen jullie alvast veel 
leesplezier!  
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Wat hebben we gedaan? 

Spaghettifeest 
Zondag 3 november was het spaghettifeest. Jullie konden allemaal genieten van de lekkerste spaghetti van 
het land. Naast dat jullie lekkere spaghetti hebben kunnen eten, steunden jullie de Chiro ook nog! Graag 
willen we jullie dan ook bedanken voor de massale opkomst! 
 
IJstaartenverkoop  
Op zaterdag 16 november was het ijstaartenverkoop. Deze jaarlijkse traditie kon natuurlijk niet ontbreken. 
Alle Tito’s, Keti’s, Aspi’s en de leiding doorkruisten de straten van Borgloon. We kunnen jullie laten weten 
dat er heel wat ijstaarten verkocht zijn. We willen jullie dan ook bedanken voor de grote opkomst van de 
leden en natuurlijk ook voor het kopen van de ijstaarten.  
 
Praatcafé 
Op zondag 24 november was er weer het praatcafé. Op dit evenement konden jullie en jullie ouders 
profiteren van een hapje en een drankje die werden geserveerd door de enige echte Goele en Ramin. Jullie 
ouders konden hierbij ook de leiding beter leren kennen. Bovenal werden alle opbrengsten gedoneerd aan 
11.11.11. 
 
Herontdekkingsweekend 
De leiding leerde elkaar herontdekken door op weekend te gaan van 29 november tot 1 december. Ze 
leerde elkaar beter kennen door allerlei spelletjes te spelen.  
 
Speciaal bezoek 
Op 8 december kwam de grootste kindervriend naar onze Chiro. Niet alleen de stoute kinderen werden 
gestraft, maar alle kinderen kregen snoepjes.  
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Wat gaan we nog doen? 

Geen Chiro: 29 december tem 12 januari 
Je weet het of je weet het niet, maar bijna alle leiding heeft in januari examens, omdat school toch net iets 
belangrijker is. Daarom zal het enkele zondagen geen chiro zijn. Ohhh. In totaal zijn het maar 3 zondagen 
dat jullie de chiro moeten missen. Omdat de leiding vindt dat jullie de chiro niet te lang moeten missen 
zullen er in januari 2 speciale zondagen op het programma staan, namelijk we gaan naar de sporthal en de 
aspi’s zullen het 1 zondag overnemen. 

 
Chiro@sporthal: 19 januari 
Op 19 januari zal de Chiro doorgaan in de sporthal. Hier zullen allerlei leuke spelletjes gespeeld worden. 
Het is dan ook belangrijk om propere schoenen mee te nemen die geen strepen achterlaten in de sporthal. 
Best nemen jullie dan ook een tasje mee om deze schoenen in te stoppen zodat ze zeker proper blijven. De 
Chiro BEGINT dan al om 12u30 en EINDIGT om 16u30. Je ouders moeten je gewoon naar de lokalen 
brengen en daar weer komen ophalen. 
 
Aspidag: 26 januari  
Wanneer de leiding aan het studeren is, zullen de Aspi’s het even overnemen. De oudste leden zullen 
leiding staan voor de vier jongste groepen en zullen hierdoor kennismaken met het leiding zijn. Om zich zo 
al optimaal voor te bereiden op de aspidag op kamp. 
 
Leidingsweekend: 21 februari tot 23 februari 
In het weekend van 21 februari tot 23 februari zullen de leiding met de Aspi’s op weekend gaan. Om dan al 
het fantastische bivak van 2020 voor te bereiden. Spijtig genoeg zal er dan geen Chirozondag zijn.  
 
Carnaval in Borgloon: 29 februari en 1 maart 
Zondag 1 maart is het weer groot feest in Borgloon, namelijk carnaval. De mooiste wagens, met de meest 
gekke kostuums trekken weer door de straten van Borgloon. Hierdoor zal de chiro ook niet doorgaan. Als je 
ons toch wilt zijn, kom dan zeker even langs aangezien wij jullie zullen opwachten aan de toegangswegen 
van de stad.  
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Even een terugblik… 
We zijn nu al een tijdje bezig met het nieuwe werkjaar dat uitstekend verloopt. Dit komt natuurlijk ook 

omdat we verder kunnen bouwen op de goede werking van de jaren voordien. De mensen die hiervoor 

hebben gezorgd zijn nu niet meer actief als leiding binnen Chiro Loon. Maar dat is geen reden om eens terug 

te blikken naar wie deze fantastische personen zijn en wat ze nu doen in hun dagelijkse leven waarbij ‘de 

Chiro’ nu een minder belangrijke rol speelt. Binnen deze rubriek stellen spreken we met een oudleiding die 

er sinds dit jaar niet meer bij is. We stellen de cliché vragen, maar we gaan ook een beetje dieper… 
 

Bram Maes  
- Schets jezelf en jouw carrière op Chiro Loon kort. 

Ik zat al vanaf mijn eerste jaar als sloeber (in 2004) op de Chiro. Vervolgens heb ik ook in elke groep 

gezeten en ben ik nog vier jaar leiding geweest. Van deze vier jaar, was ik ook twee jaar hoofdleider. In het 

totaal zat ik dus vijftien jaar in de chiro. 

 

- Wie/Wat is jouw beste herinnering aan Chiro Loon? 

In die vijftien jaar heb ik veel mooie herinneringen meegemaakt. Daarbij zijn die van de laatste jaren als 

leiding natuurlijk het verst. Het moment op startdag dat we met een hele groep stopte als leiding, en nog een 

laatste keer afscheid namen van jullie op de catwalk met onze witte kleren, zal ik altijd blijven herinneren. 

De appreciatie die ik toen voelde deed zoveel deugd. Mijn beste herinnering als lid was toen ik als rakwi op 

bivak was in Lommel. We hebben toen een dag ‘ramadan’ gehouden in de Sahara. Dit was echt heel sjiek. 

 

- Hoe spendeer jij jouw zaterdagavonden/zondagnamiddagen nu? 

Dit hangt af van de periode in het jaar. Als de examens naderen zijn dit uiteraard ideale momenten om te 

studeren. Daarnaast probeer ik in het weekend zoveel mogelijk mijn vrienden van de chiro te zien. Zo 

spreken we met de oudleiding af en toe nog eens af, en kom ik zoveel ik kan en mag vervangen op de chiro. 

 

- Wat mis je het meeste aan de Chiro? 

De nauwe vriendschap die je creëert als lid, maar vooral als leiding. Elke week sta je met een hele ploeg 

vrienden klaar om een geweldige zondag voor te bereiden. Je medeleiding zag je elke week, en na de LK 

werden er vaak leuken dingen gedaan. Daarbij komen ook nog de vele weekenden en bivakken die je samen 

meemaakt. De chiro is een familie. Het spijtige is dat zodra je groter wordt, je deze familie steeds minder 

gaat zien. Maar dat betekent niet dat je ze kwijt bent, integendeel!  

 

- Wat mis je helemaal niet aan de Chiro? 

Altijd alles moeten opruimen wat de leden op een chirozondag uithaalden of kapot maakte (bende vandalen) 

 

- Welke afdeling zou je toch nog graag gehad willen hebben? 

Ik heb de tito’s, sloebers, aspi’s en keti’s gehad. Rakwi’s lijken mij ook een super coole groep. Maar als ik 

eerlijk ben, zou ik het liefst nog eens de aspi’s hebben. 

 

- Welke spel vond je geweldig? 

Het beste openingsspel ooit vond ik toch wel dikke bertha.  

Het beste teamspel wat ik ooit gespeeld heb, was ‘ultimate frisbee’. Dit heb ik met de aspi’s gespeeld de dag 

nadat we allemaal naar fiesta de la noche geweest waren. Onze kater was meteen verdwenen. 

De beste activiteit die ik zelf ooit met mijn medeleiding voorbereid heb, is ‘american rails. Hierbij moest je 

aandelen kopen in treinmaatschappijen, en aan de hand van spellekes, stegen of daalden deze aandelen 

(shout-out wel naar het sjieke idee van Toon Grommen). 

 

- Welk chiroliedje zal je het langste bijblijven en zal je aan je kinderen zeker aanleren? 

Haal de gouden garve”. Beste canon-lied ooit! “Wij zijn de mannen van de tuinbouwschool” daarentegen zal 

ik mijn kinderen nooit leren. Zeker niet als ik ooit een zoon en dochter zal hebben (zou graag willen dat mijn 

tafel lang mee gaat gaan). 
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Sloebergraef 
 
Dag lieve sloebers, 

Het zal nu een tijdje geen chiro meer zijn, ohhh🙁 Dit komt omdat jullie leiding heel grote toetsen heeft. 
Maar met een beetje geluk valt er deze winter sneeuw en kan je met je broer/zus/hond/… in de sneeuw 
gaan spelen. We weten natuurlijk dat dit niet zo fijn is als je amuseren op een superleuke zondag namiddag 

op de chiro😜. En als er toch geen sneeuw zou zijn of je blijft liever lekker warm binnen dan kan je nog 
steeds onze super coole tekening in kleuren en deze terug meenemen naar de eerstvolgende chiro! Tot 
dan!  
Liefst, Donaat, Lucas, Eva en Sara 
PS: het leden weekend van de sloebers zal doorgaan van 20 tem 22 maart. 
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Speelclubgraef 

Jajaaaa, de leiding van de speelclubbers kennen hun leden al heel goed! Maar kennen de leden hun leiders 
wel tegoei? Daarom hebben wij hun geïnterviewd om zo ook de sappige details te weten te komen!!! 

 

Naam Hélène Decocq 

Leidersnaam Juf???? 

Leeftijd 20 jaar 

Studies Economische Wetenschappen, KULeuven 

Hobby’s Chiro, chillèh 

Dingen die je haat Moe zijn, takeaway die te laat eten levert, in koud water douchen, 
actiefilms, enz. 

Dingen waarvan je 
houdt 

Een broek aantrekken die net op de chauffage lag, mijn medeleiding, 
koude voeten hebben, feestjes, papfles met warme melk, enz. 

Sterrebeeld? Steenbok 

Lievelings lid??? Boo Neven 

 
Hoe is het om tot nu 
leiding te zijn van de 

speelclubbers 

Leiding staan is mijn enige hobby, zal wel leuk zijn zeker?  

 
Welk spel spelen de 

speelclubbers 
eigenlijk altijd graag? 

Kiekeboe 

 
Je mooiste 

herrinering van de 
chiro?(foto mag) 

 
 

Is er een thema dat je 
altijd al eens wou 

doen met de 
speelclubbers? 

 
 
Ja, maar dat houd ik toch liever geheim!! Kan een toffe voorbereiding 
zijn voor in de toekomst ;) 

 
Op welk liedje kan je 
helemaal los gaan? 

 
 Blurred Lines – Robin Thicke 
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Naam Michelle 

Leidersnaam Mich 

Leeftijd 18 jaar jong 

Studies Biomedische wetenschappen in de KU Leuven 

Hobby’s CHIRO CHIRO EN NOG EENS CHIRO 

Dingen die je haat Stoute speelclubbers en zondagen zonder chiro 

Dingen waarvan je 
houdt 

Vakantie en Chiro duuuhhh!!! 
 

Sterrebeeld? Leeuw Rawr  XD 

Lievelings lid??? Ik heb geen lievelingslid, ’t zijn allemaal schatjes van patatjes 

 
Hoe is het om tot nu 
leiding te zijn van de 

speelclubbers 

 

Heel erg leuk! Ik geniet er super hard van om de speelclubbers te 

entertainen en goed te zien meespelen met de spelletjes die we 

voorbereid hebben. 

 
Welk spel spelen de 

speelclubbers eigenlijk 
altijd graag? 

 

Kiekeboe is denk ik toch wel hun favoriet. 

 
Je mooiste herrinering 

van de chiro?(foto 
mag) 

 
Elke chirokamp!!!! 

 
 

Is er een thema dat je 
altijd al eens wou doen 
met de speelclubbers? 

 
Ik wil wel eens een militaire zondag houden voor mijn jongens! 

 
Op welk liedje kan je 
helemaal los gaan? 

 
Mi gente van J. Balvin 
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Naam Boo Neven 

Leidersnaam Booching, Boo(hand)neven(hand) 

Leeftijd 19 jaar oud! 

Studies Welke studies? 

Hobby’s Fotograferen, verven en natuurlijk de Chiro 

Dingen die je haat Speelclubbers die modder gooien, een worst in mijn chocomelk, Boo 
(hand) Neven(hand) nee doe het niet!  

Dingen waarvan je 
houdt 

In de vettige modder spelen met mijn vettige speelclubbers! Mijn 
medeleiding! Joppi saus, rijst. 

Sterrebeeld? Tweeling 

Lievelings lid??? Oei ik mag er maar 1 kiezen? Hmmm… 

 
Hoe is het om tot nu 
leiding te zijn van de 

speelclubbers 

 
Ze zijn ALLEMAAL speciaal op hun eigen manier en ze komen elke 
keer met zo een grote aantal naar de chiro. Wat soms vermoeiend 
is, maar fun hebben ze altijd! En dat doet mij deugd! 

 
Welk spel spelen de 

speelclubbers eigenlijk 
altijd graag? 

 
Kiekeboe, alhoewel in de modder spelen vinden sommige ook heel 
fijn! Misschien meer doen? 

 
Je mooiste herrinering 

van de chiro?(foto 
mag) 

 
naast elke chirozondag, kan ik ook elke Lid/leidingweekend ook 
appreciëren 

 
Is er een thema dat je 

altijd al eens wou doen 
met de speelclubbers? 

 
Strand-thema!!! 

Oef ik mis de zomer. ☹ 

 
Op welk liedje kan je 
helemaal los gaan? 

 
Fille de personne van Hubert Lenoir 
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Heb je de interview goed gelezen? Dan zou deze woordzoeker geen probleem zijn! 
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Rakwigraef 

Ahhhhhhh de feesten, een heerlijke periode vol lekkernijen en vele kerstpakjes! De kerstvakantie mag dan 
wel op zijn einde lopen maar hopelijk heeft iedereen er van genoten! Wij alvast wel. Maar zoals jullie 
misschien wel weten hebben 3 van onze prachtleiders examens in de hoge school :(. Daan niet want die is 
minder slim en zit nog in het middelbaar. Daarom is het van 29 December tot 12 januari geen Chiro, wees 
wel niet getreurd want op zondag 19 januari gaan we met de hele Chiro in de sporthal spelen! 
Vraag jij je soms ook af hoe de kerstman al zijn pakjes in zo een korte tijd kan rondbrengen over het hele 
land? Wij ook! Daarom hebben we samen naar een oplossing gezocht met de ganse leiding ploeg en 
hebben we een cadeautje verstopt op een super geheime locatie in Borgloon. Deze locatie is enkel 
bereikbaar als je de geheime code weet. Deze zit verstopt op dan weer een andere super geheime locatie. 
Alles is dus zeer simpel. Ga zoeken op deze map naar een doosje waar 'Chiro' opstaat. In dit doosje vind je 
de geheime code en deze moet je aan de deur zeggen op Gillebroek 25 en daar moet je op de bel van 
'Strauven' drukken. Als jij de juiste code weet te zeggen dan zal de pakjes koerier de verassing aan de deur 
brengen. Als de koerier niet thuis is dan kan je altijd in de brievenbus een papiertje achterlaten met de 
geheime code en je voor- en achternaam. Het is zeker de moeite waard om een poging te wagen. Je moet 
alleen de eerste zijn die de juiste code vind en bezorgd aan het gegeven adres. Op het einde vind je de foto 
met de locatie van de geheime locatie. 
Aan de andere kant zijn de feestdagen ook weer minder leuk want na al dat lekker eten en veel frisdrank 
ben je weer 100 kilo dikker geworden. Geen zorgen hoor, we 'sporten' deze er wel allemaal af op onze 
superduper zondagen! Ook willen we nog eens duidelijk maken dat het lid dat het vaakst komt naar de 
Chiro op kamp een voordeel krijgt. Doe dus allemaal goed je best om zo vaak mogelijk te komen! 
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Titograef  

Dag allerliefste tito’tjes, 
Hier zijn we dan weer met een nieuwe Chirograef!! En wij zouden de titoleiding niet zijn als er geen 
weekopdracht zou bij zitten. Aangezien het bijna nieuwjaar is, mogen jullie een mooie nieuwjaarsbrief 
schrijven. Maar zo een nieuwjaarsbrief, dat is toch altijd hetzelfde, altijd dezelfde voornemens; ik ga 
diëten, beter mijn best doen op school… Daarom is het de opdracht om niet zomaar een nieuwjaarsbrief te 
schrijven, maar een nieuwjaarsbrief met originele voornemens!! 
Wij zijn benieuw! 
XOXO 
Louis, Korneel en Eli (jullie favorietste leiding) 
Hier nog enkele leuke fotootjesss 
 

 
 
Jouw nieuwjaarsbrief:  
          1 januari 2020 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
______ 

 
Originele voornemens:  

 Kijk maximaal drie keer per dag in een spiegel 

 Iets doen wat je nog niet eerder hebt gedaan 

 Minder vlees eten  

 Klimaatactivist worden  
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Ketigraef  

Halloooo onze liefste ketters 

We hopen dat jullie al van jullie welverdiende vakantie hebben genoten. Hoe waren de feestdagen 

trouwens? Hebben jullie veel en lekker gegeten? Hopelijk hebben jullie ook veeeeel cadeaus gekregen... 

Wij, jullie fantastische leiding, hebben opnieuw een originele opdracht bedacht om er zo voor te zorgen 

dat jullie zich zeker niet gaan vervelen deze vakantie!  

Maak deze nieuwjaarsbrief af voor ons en breng hem de tweede Chirozondag van het nieuwe jaar mee 

naar de chiro. De keti met de origineelste, mooiste, beste, fantastische brief, die zal de maandopdracht van 

januari winnen. Wij zorgen voor een schitterende prijs om het nieuwe jaar goed te starten. Dus doe jullie 

best en begin te rijmen en dichten zonder jullie gat op te lichten!!! 

Liefste leiding 

 

Voor 't nieuwe jaar is nummer 2020 bedacht. 

Als jullie nu al eens wisten ……………………………………………. 

Stel dat het in de sterren stond geschreven, 

Dat jullie vooraf wisten ……………………………………………… 

Zoiets zou pas verschrikkelijk akelig zijn! 

Hoewel …………………………………………………………… 

Maar verder zou niks een verrassing wezen, 

Alsof jullie alles al eens eerder hadden gelezen. 

Maar nee hoor, …………………………………………………….. 

En dit wordt niet zomaar ……………………………………………… 

Wat jullie ervan maken, dat hebben jullie zelf in de hand. 

……………………………………………………………………….. 

Een stevige portie geluk, dat helpt voor alle mensen. 

…………………………………………………………………………. 

Plus ………………………………………………………..en geen gemor. 

Jullie zullen het zien, met 2020 komt het dan …………………………………! 

 

Gelukkig Nieuwjaar! 

Van……………………………… 
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Aspigraef 

Dag allerliefste Aspi’s, 

 

Uhuhm uhuhm.. eerst en vooral: aan allen die goede examens gemaakt hebben: proficiat! Aan alleen die 

weer al eens gefaald hebben: dikke proficiat! Nu het jullie beurt is geweest, is het nu aan ons. Daarmee zal 

het evekes duren vooraleer we nog eens ne goeie chirozondag gaan hebben. MAAR GEEN GETREUR, want 

jullie gaan onze plaats mogen innemen tijdens aspi-dag in januari.  

Aangezien er dus een hele sippe periode aankomt vol gemis, hier een paar feitjes over “missen” die jullie 

nog niet wisten 

- Wist je dat als je fysiek gescheiden bent van je geliefde, de kans op een depressie vergroot? 

- Je eenzaam kunt zijn zonder iemand te missen, en je iemand kunt missen zonder eenzaam te zijn? 

- Je iemand kunt missen die nog bij je is? 

- Het gevoel van gemis groter lijkt te worden naarmate de afstand toeneemt? 

- Vrouwen hun partners vaker missen, omdat zij hun gevoel van eigenwaarde meer aan hun relatie 

ontlenen dan mannen? 

Aangezien we ook officieel een nieuw jaar betreden hebben, het jaar 2020 jaja, delen wij nieuwe 

kansen uit aan mensen. Het is belangrijk om ieder zieltje een nieuwe kansen te geven en wij doen dat door 

jullie de mogelijkheid te geven om…… de beste 

blokmotivatie met een voor de leiding in te zenden 

met een bijhorende motiverende selfie!!  

Wie het lukt om ons dat laatste duwtje in de rug te 

geven met zijn motiverende woorden, wacht een ultra 

coole verrassing op. Just be brave and give it a try ;) 

Veel liefs van ons drietjes en van Santa Claus x  
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Kan jij raden wat de personen dachten 
of zeiden op het moment dat de foto 
genomen werd? 

 

Spelletjes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

JOEPIE NOG SPELLETJES: 
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Kan jij deze 
SUDOKU 

oplossen?????  
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Dag Evenement Uur Opmerking 

29 december GEEN Chiro / / 

5 januari GEEN Chiro / / 

12 januari GEEN Chiro / / 

19 januari Chiro in de sporthal 12u30 – 16u30 Lokalen, met 

schoenen in zakje 

26 januari Aspi-dag! 14u00-17u30 Lokalen 

2 februari Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

9 februari Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

16 februari Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

21-23 februari Leidingsweekend / / 

23 februari GEEN Chiro / / 

1 maart CARNAVAL = GEEN Chiro / / 

8 maart Sint-Huub Meer info volgt Meer info volgt 

 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 
**Oh yippie, onze 2de editie van onze chirograaf**Hopelijk hebben onze leden 
een goede examens gemaakt, chirozondagen, sinterklaas, kerst, vakantie en 
nieuwjaar gehad! **Hopelijk wordt 2020 een geweldig jaar** met nieuwe (of 
dezelfde) voornemens, maar nog steeds de goeie ouwe chiro** Maar onze leiding 
had het ook druk gehad**bah bah bah die examens!!!** Ik wil meer chiro!!** 
Meer liefde!!! **Omg Valentijn komt eraan**super veel chocolade kopen** en al 
dat klef gedoe**maar dan zonder al die kerstliedjes** ik heb er al zin in!!**en 
carnaval!!!***Aaahh** weer feesten??** maar dat kunnen we goed**in wat ga jij 
je verkleden?** 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  

 
 
Zet ook deze datums al in je agenda 
 
BIVAK 2020: 21 juli tot 31 juli 
BIVAK 2021: 11 juli tot 21 juli 
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