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Voorwoord 
Het ultieme hoogtepunt van 
elk chirowerkjaar is wederom 
voorbij gevlogen. Elf prachtige 
dagen hebben wij samen 
puffend in de hitte 
gespendeerd. Met een hoofd 
bomvol verse herinneringen 
kunnen we ons langzaamaan 
klaarmaken voor een nieuw 
chirojaar: nog enkele 
zondagen met de oude leiding 
en dan begint het chiro-
avontuur weer helemaal 
opnieuw. Sommige leiding 
zetten een punt achter een 
betoverende chirocarrière, 
nieuwe leiding rijst op uit de 
menigte om al dat jong Loons 
gespuis te helpen bedwingen. 
Een tijd van verandering, alles 
voelt nieuw, fris en spannend 
aan. Maar ook een beetje eng. 
Zal ik wel toffe leiding krijgen? 
Zal ik niet te veel 
chirozondagen moeten missen 
omwille van het studeren? Zal 
het wil klikken met die nieuwe 
groep? Zullen we wel even 
toffe spelletjes spelen? Om 
nog even verlost te blijven van 
al deze hoofdzorgen zullen we 
toch nog even nostalgisch 
terugdenken aan dit 
voorbijgevlogen chirokamp. 
Het was een tijd van 
broeiende hitte en 
verfrissende sproei-
installaties, de gekste kokkies 
die het lekkerste eten op tafel  

 
 
 
toverden, stiekem babbelen 
na bedtijd, samenzijn met je 
alleràllerbeste vrienden, 
zonder schroom vals 
meezingen met die vijf 
chiroliedjes die op onze chiro 
gekend zijn, boswandelingen 
(dit jaar zonder al te veel 
tekenbeten, yes!) en 
nachtelijke sluiptochten, 
slaapzakgeheimen nét iets te 
luid mededelen met je 
medeleden zodat sommige 
leiding nu de diepste krochten 
van je ziel zoals hun broekzak 
kennen, op blote voeten 
lopen, doen alsof de 
megasympathieke 
lichtjesconstructie even goed 
was als een écht kampvuur, 
als een machien sjorbalken 
over de hele kampwei slepen, 
gelach, gelach en nog meer 
gelach, de flauwste mopjes, 
wennen aan Caspers kapsel, , 
Bart Peters’ liedjes, chillen in 
de hele coole 
schaduwconstructie van de 
aspi’s, een matig kamplied als 
we het vergelijken met vorig 
jaar, de meest amusante 
spelletjes die die hersencellen 
deden borrelen of die 
spierballen deden rollen en 
het competitiebeest in ieder 
van ons naar boven haalden, 
knuffels op onverwachte 
momenten, post (want wie 
krijgt er ooit post buiten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chirokamp om?), achter de 
tent plassen omdat je te lui 
was naar de toiletten te lopen, 
de beste veggiedag ooit, het 
beste rakwitoneel ooit, een 
megavet kampthema, 
testosteronbommen zonder 
shirt en vooral heel, heel, heel 

erg veel geluk ♥ Heel erg 
bedankt aan al onze lieve 
leden, leiding, kokkies, VB en 
zijn bevallige echtgenote: U 
WAS GEWELDIG  
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Wat hebben we gedaan? 

In Chiroland staan we nooit stil, zelfs tijdens de vakantie hebben we niet geluierd. Voor zij met een slecht 
geheugen of voor hen die toch een paar activiteiten hebben gemist, zetten we het nog even op een rijtje: 
 
Bloemetjesverkoop 
Naar jaarlijkse traditie stonden we op 9 juli op de avondmarkt in Borgloon met een heleboel loten, blije 
gezichten en tafels vol fleurige bloemen. Bedankt aan iedereen die ons heeft gesponsord door een 
bloemetje te kopen en dikke duimen aan de leden die zijn opgedaagd om hun beste verkooptechnieken te 
tonen. 
 
Bivak 
Jaja, het hoogtepunt van het jaar! Vanaf startdag  zaten we al allemaal af te tellen naar deze kers op de 
taart van een fantastisch Chirojaar. Merksplas zal Chiro Loon niet snel vergeten en dat geldt andersom 
evenzeer! Zo veel memorabele momenten: denk maar aan het springkasteel op familiedag, het 
‘alternatieve’ kampvuur, de ijsjeswagen… Om nog maar te zwijgen over alle kleine (maar fijne!) activiteiten 
in onze eigen groepen. Een kamp om in te kaderen! Dat het maar snel bivak 2019 mag zijn! 
 
 
 
 

Wat gaan we nog doen? 

Nu Chirojaar 2017-2018 stilletjes aan op zijn einde loopt, staat 2018-2019 al te trappelen om met een knal 
te beginnen. Maar voor dat zo ver is hebben we nog een paar zondagen om langzaamaan afscheid te 
nemen van onze oude groep met onze oude leiding. Vanaf 2 september zijn we er weer!  
 

Relaxweekend 
Na een jaar hard werken verdient de leiding een rustmomentje, al zeggen we het zelf. Daarom zullen we 
van 21 tot 23 september een weekendje weg zijn. Die zondag geen Chiro dus!  
 
Startdag 
Ja hoor, daar is ie dan. Trommel al uw vrienden en vriendinnen op die nog geen lid zijn en kom af. We 
hebben cake, frisse drankjes en nog een frissere leidingsploeg, of toch niet? Wie gaat weg? Wie blijft? Wie 
is nieuw? Welke leiding heeft uw groep? Kom dat en nog veel meer te weten op 30 september. 
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Door de bril van de kokkies…

 
 
11 dagen samen leven, samen delen, meer nog “saamhorig zijn”. 
 
Een voorrecht om als kokkies, maar niettemin ook als ouders te mogen meemaken. Het is vanuit de bril 
van “ouders zijn” dat we dit relaas graag delen met jullie. 
 
Een leidingsploeg van 20 jonge dames/heren, die instaan om onze kinderen 11 dagen en nachten te 
begeleiden, te entertainen, te verzorgen… En wat doen ze dat goed! Achter de schermen keken we toe, en 
we zagen dat het goed was. Zo waren er de talrijke wespensteken die verzorging vroegen, evenals wonden 
aan voeten van splinters en kloven, maar ook spelletjes die voorbereid moesten worden, verschillende 
soorten materiaal dat moest worden klaargezet… Om dan nog maar te zwijgen over het uitstekende 
acteerwerk dat ze elke dag weer toonden tijdens de toneelmomenten. Het enthousiasme verminderde in 
het verloop van het kamp zeker niet. Het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat leeft bij deze leidingsploeg 
maakte van het kamp een echte topeditie. Wurre wurre! De aanpassingen van hun programma door de 
extreme hitte, de voorzorgsmaatregelen die ze troffen naar al onze kinderen was fantastisch! Zelfs het 
meerdere malen per dag insmeren met zonnecrème van de jongere kinderen kon hun enthousiasme niet 
temperen. Zo werden er extra waterspelletjes voorzien, werden er extra drinkmomenten ingelast en de 
activiteiten verplaatst van het open veld naar het koele bos. 
 
We bewonderen de ongelofelijke vriendschappelijke sfeer over de leeftijdsgrenzen heen. Het was een 
genot om van achter de schermen te kunnen gadeslaan hoe alle 100 kinderen elke dag opnieuw weer 
zichzelf konden zijn. En wisten bij wie ze terecht konden voor hun knuffels of schouderklopjes. 
 
Daarom bij deze van het hele kokkie team een dikke bloem aan: Margot, Koenraad, Toon, Emma, Arne, An, 
Casper, Goele, Eliza, Kobe, Steyn, Tom, Robin, Hannah, Cedric, Tijl, Ramin, Alice, Toon en Bram. 
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Interview met Giel 
Familie Rouvrois kennen we allemaal. Mensen van Loon. Meestal goed in voetbal, goed in onnozel doen en 
echt wel Chiromensen. Kennen jullie Giel nog? Awel ja, Giel Rouvrois. Hij is al een tijdje gestopt, maar 
iemand van de redactie ging hem dan toch eens opzoeken. Ons interview met hem duurde niet zo lang, 
want hij moest die dag nog ergens heen, maar toch werden we vriendelijk ontvangen. En we zijn wat 

dingen te weten gekomen, hoor. Hier! Lees het maar 😊  
 
 
Hoelang ben je al gestopt met de Chiro? 
Ik ben gestopt in September 2015, maar ben in 2016 wel nog 5 dagen mee gegaan als vervanging op kamp 
in Retie. Dat was toch fijn! Vijf dagen leiding zijn van een bende pubers. 
 
Hoe voelden die eerste zondagen zonder chiro? 
Ik stopte niet zonder reden met de chiro, ik stopte omdat ik sindsdien op zondag moest voetballen en dus 
beide niet meer kon combineren. Daardoor had ik op die zondagen zonder chiro niet veel tijd om erover na 
te denken en de chiro te missen. Die zondagen voelde toen vooral ‘goed gevuld’ aan. 
 
Wat is je fijnste herinnering als lid en je fijnste herinnering als leider? 
Goh, ik zou talloze momenten kunnen opnoemen, maar wat me vooral is bijgebleven zijn niet zozeer 
bepaalde momenten, maar de vriendschappen die er ontstaan zijn. Chirovrienden, beste vrienden! 
 
Wat moet je zeker gedaan hebben als Chiromens? 
De nachtelijke versie van Braziliaanse cross winnen!  
 
“Chirovrienden, beste vrienden! Voor eeuwig, voor altijd!” Wat denk je van deze uitspraak? 
Laat ik nu juist die uitspraak als mooiste herinnering hebben! Ik ben nu toch al enkele jaren niet meer 
actief binnen de chiro, en zie mijn chirovrienden toch nog regelmatig. Een prachtig voorbeeld hiervan is 
wanneer de mannen eens niks te doen hebben, dan duurt het niet lang of ik krijg een berichtje ‘Biejke 
vanavond?!’.  
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Wat doe je nu in je dagelijks leven? 
Ik voetbal nog steeds en combineer dit met school: ik begin nu aan mijn vierde jaar TEW aan uhasselt. Ik 
heb het niet zo heel druk maar maak het mezelf graag moeilijk met mijn extreme vorm van uitstelgedrag… 
 
Ramin mist u, mis je Ramin?  
Enorm, Ramin is een heel goeie vriend die al vaak het berichtje: ‘Biejke?’ van mij ontvangen heeft! Al was 
ik aan de andere kant ook verplicht om te stoppen als leider door hem… Hij werd hoofdleiding en ik zou 
het niet kunnen verdragen om naar da manneke te moeten luisteren! (al lachend) 
 
Wat vind je van de huidige leidingsploeg? 
Een groot deel van de huidige leidingsploeg is samen met mij aan hun leiding-carrière begonnen. Toen 
waren we allemaal nieuwtjes en viel er nog veel te leren voor iedereen. Vandaag zijn ze heel sterke leiders 
en leidsters die al veel ervaring hebben, opgevuld door heel enthousiaste nieuwelingen. Kan niet misgaan!! 
Maar veel ervaring betekent in chirotermen vaak ook: ‘tijd om de fakkel door te geven’…  
 
Als je nu als leiding gevraagd zou worden, welke afdeling zou je kiezen? En waarom? 
Moeilijke vraag, ik heb altijd gezegd dat ik liever oudere afdelingen wou omdat ik graag intensievere 
activiteiten doe en dit moeilijker is met jongere leden, maar een lievelingsafdeling heb ik nooit gehad. 
 
Zou je een ander persoon geworden zijn als je niet op de Chiro zat? Geef een korte beschrijving/mening. 
Ik had ongetwijfeld niet zo veel goeie vrienden gehad! De chiro zorgt er ook voor dat je uit je schulp kruipt, 
nieuwe dingen leert doen, jezelf ontplooit! Dat is nooit slecht natuurlijk. Daar ben ik de chiro dan ook heel 
dankbaar voor. Chiro, ik raad het iedereen aan! 
 
Bedankt dat je voor ons wat tijd wou vrijmaken, ik denk dat dit voldoende is. 
Graag gedaan! Trouwens, wil je anders iets drinken? Zin in een fanta lemon?  
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Sloebergraef 

Allerliefste sloebertjes 
Wat een zalig kamp hebben wij achter de rug! We hielpen Suske en Wiske door te zoeken naar de geheime 
sporen in het bos en konden zo de aspi’s de ultieme tip bezorgen over de locatie van de afstandsbediening. 
We speelden allerlei verschillende soorten voetbal en zoals gewoonlijk benadeelde Koenraad zijn 
medeleidster Margot in elk potje. Als wraak hebben alle sloebermeisjes hem aangevallen met spuitjes en 
waterballonnen. We hebben de allermooiste T-shirts ooit geknutseld die we nog jarenlang zullen koesteren 
als aandenken aan deze legendarische tien dagen. Met bloem en water maakten we kogels voor onze 
eveneens handgemaakte katapulten en vochten een fenomenale strijd uit in het bos. Ergens verscholen 
tussen de Kempense vlaktes vonden we hét lekkerste ijs in hééél België. Popcorn spelen op de trampoline 
en zandijsjes serveren aan de leiding: magische tijden. Op bezoekdag smulden we van de lekkerste 
Limburgse vlaaien en gaven onze moeders ons stiekem verboden snoepgoed mee (jullie weke leiding heeft 
het laten gebeuren). Een megafantasticola springkasteel hield ons een namiddag bezig, in combinatie met 
vette spelletjes op de bache en dansen onder de sproeier. Sommigen maakten hun eerste Brazaliaanse 

cross mee: spannend! Nadien een heel karwei om die twaalf kopjes weer schoon te schrobben 😊 We 
schreven kaartjes naar de ouders om te vertellen hoe goed het eten was, hoe warm het weer en hoe leuk 
de leiding.  
Hier de leukste herinneringen op een rij: 

- De boel bekladden tijdens het eten (zolang we alles maar opaten) 

- De nachtzoentjes voor het slapengaan 

- Gieses en Maya’s geheimen te weten komen hihihi 

- “MARGOT” scanderen bij stoelendans, iedereen tegen Toon muhahaha 

- Het land van Nochernochie spelen met water 

- Emiel rondtrekken op zijn hoogstpersoonlijk transportmiddel 

- De meisjes die zo lief Rose troostten toen ze haar mama miste (op de één of andere manier eindigde dit met 

een pyjamaparty) 

- Het lichtjeskampvuur en het dansen dat daar uiteraard bij hoort 

Hier nog wat prachtige kiekjes om uit te knippen en in jullie kamer op te hangen: 
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Voor de thuisblijvers: niet getreurd, er volgen nog enkele chirozondagen met jullie liefste leiding 
 
Kusjes, knuffels en al dat liefs 

Koenraad, Toon en Margot ♥ ♥ ♥ 
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Speelclubgraef 

HEY YO SPEELCLUBBERS! 

Bivak zit er al even op ☹ maaaaaaaaaaaaaaaaaaaar niet getreurd binnenkort is het terug chiro!!!!!!!!! Nu 
we allemaal terug naar school moeten, hebben wij iets bedacht om deze sombere tijden toffer te maken. 

TIP 1: Knip deze foto’s uit en plak ze op je boeken 

 

 
 

                                
 

TIP 2: Maakt niet uit wat of wanneer je eet, zing eerst een chiroliedje zoals we doen op bivak. 



  

Chiro Loon  ~ 10 ~ 

TIP 3: Overtuig je ouders om gele IKEA bekers te kopen. Want geef toe, water smaakt 

nergens zo lekker in.  

 
TIP 4: Hmm wat was er nu toffer dan 10 dagen lang op blote voeten rond te lopen, het gras 

voelen prikken onder je voeten en het vuil lekker te laten zitten. Dit gevoel is makkelijk te recreëren door 
wat gras te plukken en dit in je schoenen te doen en zo een ganse dag rond te rennen. 

 
TIP 5: Speeltijd is er voor iets, en altijd voetbal spelen is maar saai. Daarom speel je vanaf nu 

chirospelletjes tijdens de speeltijd. Hier is een lijstje van onze favorieten: 
- Dikke Bertha 

- Rotte eieren 

- Blad steen schaar-loop 

TIP 6: Het is nog een tijdje voor het startdag is, wat betekent dat jullie nieuwe leiding krijgen. Oefen 

alvast om te wenen als jullie afscheid moeten nemen van ons  

 
TIP 7: Waarom gewoon stappen als je overal een spel van kan maken? Moet je ergens naartoe? Speel 

1 2 3 piano tot je aan de fiets, auto, deur bent.  

 
TIP 8: Kan je niet wachten tot we weer op kamp gaan, of ben je bang dat je het ochtend en avondlied 

gaat verleren? Zing het ochtendlied elke dag voor het ontbijt en het avondlied voor je gaat slapen. Dan ben 
jij volgend jaar zeker degene die het hardst kan meezingen. 

 
TIP 9: Je ouders gaan waarschijnlijk niet zo blij zijn als je een vuurtje maakt in de tuin. Doe gelijk ons op 

kamp en maak een driepikkel met stokken en windel er kerstlichtjes rond, direct een kampgevoel in je tuin! 

 
TIP 10: Het beste bewaren we voor het laatste; het is terug september wat betekent dat je vanaf nu 

elke zondag naar de chiro kan komen! Maak er je doel van om zo vaak mogelijk aanwezig te zijn. 
 
 
Groetjes, dikke kus en knuffel 
Emma, Arne, Casper en An 
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Rakwigraef 

Allerbeste rakwi’s 
 
Voor deze Rakwigraef zaten we met ons vier met de handen in het haar. Na zo’n prachtig jaar hadden we 
het gevoel dat we ook sterk moesten eindigen en jullie nog een laatste herinnering moesten geven. Eentje 
die jullie niet kunnen vergeten, eentje die je altijd bij je kunt hebben en elk moment van de dag kunt 
aanbidden. Na lang en hard nadenken kwamen we op een idee.. Vroeger, toen wij zo oud waren als jullie 
(dus echt megalang geleden, wow, niet meer normaal, die grijze haren pff), waren posters echt hét van 
hét. Alle slaapkamermuren hingen vol met onze grootste idolen. Dus zat er voor ons maar een oplossing 
op: we hebben onze superheldenpakjes aangetrokken (want laten we eerlijk zijn, we zijn toch gewoon 

jullie helden 😉) en hebben speciaal deze megahippe poster voor jullie laten maken! 
 
 
Treuzel niet en hang ze maar snel boven uw bed, zodat elke keer als je je kamer binnenkomt die prachtige 
herinneringen van dat fantastische Rakwi-jaar weer naar boven komen. Natuurlijk is het ook handig dat wij 
er op staan, dan moet je ons alleszins al niet missen. 
 
 
Degene die je wel kan missen is onze God en Heerser: het Roze Olifantje! 
Vergeet dus zeker niet af en toe het gebed op te zeggen zodat we hem zeker 
tevreden houden en we niet opnieuw een Speelclubber moeten offeren! 
 
 
Dat was het dan, meer kunnen we jullie niet meer bijleren! Het was een eer 
jullie leiding te mogen zijn dit jaar, zullen jullie zeker en vast missen. Af en toe 
ook eens een traantje wegpinken om die mooie herinneringen die we samen gemaakt hebben. Maar op 
zo’n momenten hebben jullie natuurlijk nog die mooie posters waar ge naar kunt kijken. 
Zo, laten we dan afsluiten met de laatste woorden… Woorden die ons allemaal dicht bij het hart zijn 
komen liggen doorheen de dagen van het kamp… 
 
  

♪♫EISWAFFELTUTEN EISWAFFELTUTEN EISWAFFELTUTEN EISWAFELEISWAFEL EISWAFELTUTEN TUTEN 

TUTEN TUTEN TUTEN TUTEN TUTUUTUUTUUUUUU ♪♫ 
 

♥♥♥♥♥♥ Goele, Steyn, Kobe en Eliza ♥♥♥♥♥♥ 
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Titograef 

Dag liefste Tito’tjes! 
 
Kamp zit er weer op en wij missen het nu al zooooo hard. Daarom hebben we deze editie een ‘schrijf-je-
kampverhaal-neer-en-breng-het-mee-naar-de-Chiro’ stukje voorzien. De bedoeling is eerste en vooral dat 
jullie onze kampverhalen lezen, maar we hebben het een beetje moeilijk gemaakt natuurlijk! Professor 
Barabas heeft perongeluk de titels en de namen van de verhalen geknipt, kan jij alles terug linken tot een 
goed geheel? Dus plak de juiste titel boven de juiste tekst en de juiste naam onder de tekst. 
Maar dat is nog niet alles, we hebben natuurlijk ook wat ruimte gelaten om jullie leukste kampmoment, 
ervaring, spannendste moment te noteren. Doe dit zeker en breng het zondag 2 september mee naar de 
Chiro, dan kunnen we allemaal nog eens gezellig terugblikken naar iedereen zijn leukste kampmomenten. 
 
Vele knuffels: Tom, Robin en Hannah <3 xxox 
 

 
 

 



  

Chiro Loon  ~ 15 ~ 
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Tito’s, hier hebben jullie de ruimte om jullie verhaal te schrijven EN NIET VERGETEN MEE TE NEMEN → 2 
SEPTEMBER! 
 
TITEL: 
 
VERHAAL: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



  

Chiro Loon  ~ 17 ~ 

Ketigr aef (heerlijk toch) 

Beste, liefste, allerliefste, coolste, schattigste, knapste, goedlachse, luie, tamme ketitjes van ons! 
Het is weer zover!! Jaja, de Chirograef heb je op dit moment recht voor je neus! Hehe… nice! 
:’(   :’(   :’(    (ketileiding pinkt traantje weg)   Jammer genoeg is dit ook de laatste van ons geweldige jaar 
(snif snif…). 
MAAR!! Treur niet lieve grinspotjes, volgend jaar zullen jullie ook wel waarschijnlijk heel misschiens op zijn 
minst niet heel stomme leiders krijgen. Want ja… geef toe… dit jaar was toch echt wel niet te evenaren!! 
 
Even wat nostalgie ophalen, het begon op startdag! Jullie kregen te horen dat Cedric, Ramin EN Tijl jullie 
leiders werden. HOE KON DAT ZELFS?? MOCHT DAT ZELFS?? Tja keitjes, wij hadden het ook niet 
verwacht. Het enige dat we wisten was dat het een onvergetelijk jaar ging worden. 
Van lekkere blue waffles bakken, tot een frikadellen sneeuw op Maanoe zijn prachtig hoofdje, tot een 
geweldig prachtig weekend vol plezier, tot een onvergetelijk bivak!!!! 
 
(hier wat sfeerbeeldjes) 

 

 
Wooooow hoe mooi allemaal!!! Man man man! 
Nu.. deze chirograaf zit er nog niet op!! 
Hieronder vinden jullie een mooi diddle blaadje, hierop moeten jullie en mooie anekdote neerschrijven. Een 
ankedote die jullie dit jaar met ons hebben meegemaakt, dat mag in zekere zin een beetje aangepast 
worden om het spannender of romantischer of cooler of shikker te maken. 
Deze anekdotes hebben we nodig voor onze voorbereiding de eerstvolgende chirozondag! 
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Veel schrijfplezier en fijne start van het nieuwe schooljaar, wij denken aan jullie <3 <3 <3 
De heilige triniteit 
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Aspigraef 
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Spelletjes 

Los de rebussen op: 

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

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

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

Veger 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

26 augustus Geen Chiro   
 

2 september Chiro 14u00 – 17u30  

9 september Chiro 14u00 – 17u30  

16 september Chiro 14u00 - 17u30 Lokalen 
 

23 september Geen Chiro    

30 september Startdagmis 10u30 - …. Kerk Borgloon 
met chiropull 
 

30 september Startdag 13u30 – 18u00 Lokalen 

7 oktober Chiro 14u00 - 17u30 Lokalen 

14 oktober Chiro 14u00 - 17u30 Lokalen 

21 oktober Chiro 14u00 - 17u30 Lokalen 

28 oktober Chiro 14u00 - 17u30 Lokalen 

 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- 
Telex-Telex 
**Laatste chirograef van dit jaar**Wat ging het weer snel joh***Gaan jullie het 
missen?***Hoe goed was bivak trouwens? **Weer onvergetelijke momenten 
beleefd**Lekker warm, weinig regen**Goed veel ingesmeerd**Heel sjiek 
springkasteel op familiedag**Wij hijsen bij…**Daal nu bij het ziiinken**Jerom heeft 
dat goed gedaan**Op naar ons volgende kamp**Kom zeker naar de 
startdagmis***Vergeet dan niet je chiropull aan te doen***We verwachten jullie 
ook allemaal op startdag***Maar eerst nog 4 keer chiro in je eigen groep*** Tot 
binnekort!!!*** 

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

 
 
 
 
 

 


