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VOORWOORD 

 
Allerleukste leden, beste 
ouders, enthousiaste 
sympathisanten, liefste 
grootouders en wie weet zelfs 
trouwste huisdieren, welkom 
aan allen! Met enige trots 
presenteren wij, de leiding van 
Chiro Loon, deze exclusieve 
Bivakgraef, waarin we een 
tipje van de sluier van ons 
geweldig kamp optillen. Van 1 
tot 11 augustus zullen wij met 
onze blauwe Chiropullen de 
buurten van Retie (on)veilig 
maken. Elke dag goed eten 
van onze kookteam, 
bestaande uit stuk voor stuk 
prijzenwinnende koks,  slapen 
met het getrommel van de 
regen op het dak/tentzeil (al 
hopen we natuurlijk liever dat 
we 10 dagen schitterende zon 
hebben) en ongeveer 264 uren 
met de leukste mensen op 
aarde: Chiromensen. 
 Er staan weer een hele boel 
dingen op de plannen, denk 
maar aan bosspel, 
Brazilliaanse Cross, dropping 
voor de oudste groepen, 
trektocht, enzovoorts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De laatste audities voor de 
toneeltjes elke avond en 
ochtend zijn ook net 
afgelopen. Jammer genoeg 
hebben we Zac Efron moeten 
afzeggen, maar Simonneke uit 
Thuis is wel nog steeds in de 
running. Heeft iemand 
ondertussen al het thema 
kunnen raden? Mmh? Nee? 
Wel, we kunnen jullie beloven 
dat jullie van jullie sokken 
geblazen zullen zijn! Over 
sokken gesproken, vergeet 
zeker niet genoeg propere 
paren mee te nemen. 
Hetzelfde geldt voor 
onderbroeken. Want een 
beetje stinken op kamp is oké, 
maar je buurman in het 
veldbedje langs je laten 
flauwvallen van je lijfgeur is 
dan weer niet oké.  
Graag willen we afsluiten met 
een waarschuwing voor de 
ouders: de Chiro is niet 
verantwoordelijk voor 
kinderen die na een 
spetterend bivak niet meer 
naar huis willen komen, maar 
om ze te laten afkicken is er 
ook volgend jaar weer elke 
zondag Chiro, olé! Dit is het 
einde, lieve vrienden, tot op 
kamp! 
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Wat gaan we nog doen  

Het aller aller aller belangrijkste wat we nog gaan doen 

is natuurlijk BIVAK!!! 

We gaan van 1 tot 11 augustus on kei hard amuseren. 10 
dagen zonder ouders, zonder gezaag, hele tijd spelletjes 
spelen, lachen, mooie momenten delen,… De leiding kijkt 
al enorm hard uit naar deze 10 dagen, jullie toch ook?  
Alle informatie over bivak staat in deze speciale 
bivakgraef.  
 

Bezoekdag  
7 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).  
 
Vrijbroekstraat 3A 
2470 Retie  
Antwerpen 
 

Afterparty 
11 augustus om 20:00 is er de afterparty. 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! 

Wat hebben we gedaan? 

Ja hoor, het waren weer eens examens. Jong en oud hebben er van mogen 
genieten. Vermoeidheid, hopen cursussen en een portie stress, maar het ergste 
van alles: 3 weken geen Chiro! Gelukkig zijn die donkere tijden nu voorbij en 
kunnen we allemaal genieten van de zomervakantie die we stuk voor stuk 
verdiend hebben. 
 

Iedereen die er bij was, kan alleen maar beamen wat een groot succes de 

barbecue van de Aspi’s ook dit jaar weer is geweest. Kruidige vleesjes, verse 

groenten, sfeermuziek en een fris pintje bleek de formule om het grotendeel van 

de Lonenaars tevreden te stellen. Maar er was voor ieder wat wils: ijsjes voor de 

kleinsten, nagel kloppen voor de actievelingen en kampvuur voor de uithouders. 

De Aspi’s van volgend jaar gaan alles uit de kast mogen halen om aan dit niveau te 

tippen, want de lat is zéér hoog gelegd.  
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Van alles over kamp 

Wat pak ik mee op kamp?  
 
✓ 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 
✓ 1 confituurpot per gezin (zelfgemaakte is de beste) + 2 wc-rollen per persoon (voor vegers2 en voor 

proppers 3) → af te geven bij het pakken brengen.  
✓ 5 euro zakgeld 
✓ Indien je medicatie moet pakken: medicatie afgeven aan de leiding + uitleg (wanneer moet het 

gepakt worden? Hoeveel?,…) 
✓ En het allerbelangrijkste: een goed humeur!!  
✓ We gaan niet op een beauty kamp, een koffer van 1000000 kg is dus overbodig.  

 

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, pijl 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  
× … 
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Chiropull op kamp 
Een bivak is geen echt bivak zonder een prachtige pull van chiro Loon. Je 
Chiro pull is dus verplicht!!! Je kan deze prachtige pull nog steeds 
aankopen voor een zeer democratisch prijsje.  
 

 
 
 

 
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 wilt 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:  Vrijbroekstraat 3 bus A 2470 
Reti 
→ ouders kunnen mailen. Wij drukken deze dan af en 
hangen deze op. Dit kan via chiroloon@hotmail.com 
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Belangrijke uren!  
 
Met de richtlijnen die op deze pagina staan zal je nooit te laat zijn. Hou ze goed bij! Want je wilt toch niet 
zonder kleren op kamp gaan? Of nog erger: je bus missen!??? 
 

Wanneer? Hoelaat? Waar? Wat? 

Zondag 31 juli 19:00-20:00 Chiro lokalen 

Koffers brengen 
(vergeet ook jouw pot 
confituur per gezin en 

2 wc-rollen per 
persoon niet ) 

Maandag 1 augustus 12:00 Viio parking 
Vertrek van de bus  

(enkel voor Sloeber, 
Speelclub en Rakwi) 

Maandag 1 augustus 08:00 Speelhof 
Tito’s vertrekken met 

de fiets + helm en 
fluovest 

Maandag 1 augustus 08:30 Speelhof 
Keti’s vertrekken met 

de fiets + helm en 
fluovest 

Maandag 1 augustus 09:00 Speelhof 
Aspi’s vertrekken met 

de fiets + helm en 
fluovest 

Zondag 7 augustus 15:00-19:00 
Bivakplaats 

 

Bezoekdag. Elk gezin 
brengt een taart mee 

als inkomticket. 
Mogelijk moet je al 
een fiets mee naar 

huis nemen. 

Donderdag 11 
augustus 

13:00 Viio parking 
Iedereen is terug in 
Borgloon (ook de 
oudste groepen) 

Donderdag 11 
augustus 

18:00-19:00 Chiro lokalen 

Koffers afhalen. Stipt 
om 19:00 gaat alles 

naar spullenhulp, die 
mensen zullen blij 

zijn! 

Donderdag 11 
augustus 

20:00 JH t’Biejke Afterparty! 

 
Adres kampplaats: 
Vrijbroekstraat 3A 
2470 Retie  
Antwerpen 
 
De bus vertrekt stipt op het aangegeven uur. Zorg dus dat je iets vroeger aanwezig bent. Tip: zet je klok 5 
minuten verder, zo zal je altijd op tijd zijn.   
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Ochtend en avondlied 
Ik denk dat ik met volle overtuiging kan zeggen dat dit de belangrijkste pagina is van deze chirograef, 
immers iemand die dit niet vanbuiten, met zijn ogen toe kan zingen niet mee op kamp mag. Scheur deze 
pagina dus zeker uit, kopieer hem 20 keer hang hem op de plaatsen waar jij het meest komt en zing het 
iedere keer je op deze plaats komt of er gewoonweg spontaan aan het lied denkt !!! VEEL SUCCES !!  
 
 
Ochtendlied: 
 
Wij hijsen bij het gloren van de morgen  
Ons vlaggen als een bidden lied  
Want heilig is ’t geschenk van elke morgen  
Dat god ons weer ’t aanvaarden biedt 
Draag door weer en wind ons vlaggen 
Teken van de heldentijd 
Laat ze waaien laat ze werven  
Allen voor de grote strijd 
 
 

 
 
 

Avondlied: 
 
Daal nu bij het zinken  
Van deze dag  
Daal in ons gemoed  
Gij trouwe vlag 
Gij zijt zegen troost en lach 
Daal in avond zon o vlag  
Heer wij bergen in ons hart u vlag 
Zegen haar en ons u trouwe wacht 
Goede avond vlag en dag 
Christus koning goede nacht 
Goede avond vlag en dag 
Christus koning goede nacht 

 

 
 

!! OPROEP !! OPROEP !! OPROEP !!  OPROEP !!  
 

Hé wisten jullie al dat de chiro, om het kamp nog 10 keer cooler te maken, nog opzoek is naar materiaal?  
We zoeken vanalles, heb jij bij je thuis nog ballen, wc-rolletjes, plastieke verpleegsterspuiten, 
waterpistolen, doeken, keukenhanddoeken, of cole verkleedkleren of gewoonweg oude draagbare kleren 
die je niet meer benut? Dan zijn wij op jou aan het wachten!!! Breng ze gewoon mee op een chirozondag  
en geef ze aan de leiding.  ( ook ander materiaal waarvan je denkt dat de chiro het kan gebruiken is altijd 
welkom )  
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De Harley Trapson 
dag beste kinders! Om op kamp te gaan moeten de hogere groepen natuurlijk er voor zorgen dat hun fiets 
in orde is en daarom kan je hier even kijken of alles nog aan je ijzeren paard vast hangt. 
Als dat niet het geval is, zorg er dan maar voor dat alles er op en er aan zit voor we vertrekken want we 
zouden niet willen dat er ongelukken gebeuren of fietsjes uit elkaar vallen 
 

1. voorste licht  
2. achterste reflector  
3. voorste reflector  
4. reflector en natuurlijk pedalen  
5. achterlicht 
6. 2 werkende remmen 
7. een goede bel  
8. reflectoren op de spaken  
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Sloebergraef 

Dag beste sloebers 
 
Wij willen eens zien hoeveel jullie eigenlijk bijgeleerd hebben na een heel jaar chiro. Kunnen jullie de 
gezochte uitspraak vinden? Wij zijn eens benieuwd. Als jullie erin slagen zijn jullie zeker helemaal klaar 
voor kamp. TOT DAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

1. De coolste afdeling  
2. Jullie favoriete hobby 
3. Waar we onze spullen voor kamp insteken  
4. Een van jullie topleiding  
5. Wij gaan binnekort 10 dagen op ……. 
6. Een van de andere sloeberleiding 
7. We zingen 2 keer per dag een lied met heel de chiro. De tweede keer is in de … 
8. CHIRO IS SUPER … 
9. De eerste keer dat we een lied zingen is in de … 
10. Het avondeten van de eerste dag kamp. Dit hebben we ook op weekend gegeten 
11. De laatste avond maken we een groot … 
12. Voor degenen die al eens meegeweest zijn op kamp. Wij draaien onze klok 1 uurtje terug, wij leven 

dus op kamp… 
13. Jullie derde topleiding 
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Speelclubgraef 

Onze allerstoerste, liefste, coolste (en soms ook een beetje stoute) speelclubbers 
 
HET IS BIJNA KAMP! Wij staan al te springen om te gaan, jammer genoeg moeten we nog een tijdje wachten 
:’( Maar niet getreurd, want om jullie voor te bereiden hebben wij alvast een kalender gemaakt zodat jullie 
de dag van vertrek er volledig klaar voor zijn! 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag  

18 juli 
De kleur 
van de 
speelclub 
is 
natuurlijk 
geel. Doe 
vandaag 
alleen 
maar gele 
kleren aan 
en eet 
alleen gele 
dingen 

19 juli 
Op kamp 
zijn we 
allemaal 
een 
beetje 
vies, 
bereid je 
voor door 
je de hele 
dag niet 
te wassen 

20 juli 
Slaap 
vannacht al 
eens in je 
slaapzak, 
zodat je al 
kan wennen 
aan die 10 
nachten op 
kamp 

21 juli 
Zoek de 
beste 
plekjes in je 
koffer voor 
je snoep te 
verstoppen 
zodat de 
leiding het 
zeker niet 
vindt 

22 juli 
Oefen het 
brieven 
schrijven door 
een liefdesbrief 
aan jullie 
allerliefste 
leiding te 
schrijven 

23 juli  
Bang dat je 
ouders je gaan 
missen? Trek 
een knotsgekke 
foto en plak ze 
overal op in het 
huis 

24 juli 
Bedenk al 
vieze, 
grappige of 
originele 
ideeën  
voor 
Braziliaanse 
cross 

25 juli 
Op kamp 
geen 
snoepjes, 
dus eet 
vandaag 
er nog 
zoveel als 
je kan 

26 juli 
Ontwerp 
een logo 
voor de 
speelclub, 
zodat 
iedereen 
kan zien 
hoe cool 
we zijn 

27 juli 
Oefen je 
danspasjes 
al maar, 
want aan 
het 
kampvuur 
de laatste 
avond gaat 
er vast en 
zeker 
gedanst 
worden 

28 juli 
Speelclub 
moet ook 
hun eigen 
afwas doen, 
oefen door 
vandaag je 
mama te 
helpen 

29 juli 
Koffer al 
gemaakt? 
Zeker niks 
vergeten? 
Propere 
onderbroeken? 
Tandenborstel? 
 

30 juli 
Bijnaaa kamp! 
Organiseer een 
afscheidsfeestje 
voor jezelf en 
nodig al je 
huisdieren en 
knuffeldieren 
uit 

31 juli 
Laatste dag 
thuis! 
Neem 
alvast 
afscheid 
van hond, 
kat, muis, 
mieren in 
de tuin en 
je knuffels 

 
 
Onze zandkastelen op weekend waren toch een pak 
beter, maar daar hebben we jammer genoeg 
geen foto van   
 
Kusjes van Ignace, Cécémel en Eliza  
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Rakwigraef 

F.C RAKWI! 
Fernand = John : John is een even goede saboteur als Fernand. Hij vindt altijd wel een 
manier om het spel op zijn kop te zetten, steeds op een speelse en lachwekkende 
manier MAN MAN MAN MISERIE MISERIE MISERIE . 
 
Xavier & Carmen = Amoury & Kaat : Carmen wil een 
beetje baas zijn van iedereen en wil graag het boeltje 
leiden, dat kan Kaat ook goed. Xavier is altijd in de 

mood voor een grap en een pint, Amoury ook. Bovendien vormen 
Carmen & Xavier ook een koppel. Ennnnnn …………………. ( 

hihihihihiiihiihhiihih dit is geheim)  
 
Doortje: De personen die we het best  met Doortje kunnen vergelijken zijn Astrid & Chiara. 
Dit omdat ze altijd op tijd zijn en evenveel controle over de situaties hebben als Doortje. 
Alles is geregeld volgens plan en zal zo ook uitgevoerd worden ! En dat is super. Hebben we 
ook nodig in de groep!!!  
 
Boma= Klaas, en daar bestaat geen twijfel over. Klaas is altijd grappig en staat 
graag in de belangstelling. Moppen tappen kan hij à volonté en voor een pint 
( zoals Xavier ) staat hij altijd klaar ( en misschien des te liever met elkaar ).  
 
Bieke= Jenna & Jill :Van deze twee furieuse dames gaan we nog horen. Ze 
zullen later net zoals Bieke uit de kampioenen veel grip en gezag hebben over hun ‘Markske’. 
Zij zullen de baas in huis zijn en er zal gebeuren wat zij zeggen. Maar wees gerust dames: dit 
is een positieve eigenschap want ge moogt u niet laten doen.  
 
Pascal= Esthé : Esthé is net zoals Pascal altijd even vriendelijk, behulpzaam en 
bezorgd. Esthé zal altijd wel twee keer nadenken voor ze iets doet, en dat zal 
Pascalleke ook wel doen. Heel goed Esthé! Dit personage maakt de groep nog  
meer divers en sterker!  
 
Maurice= Floris : Onze Floris is een echte Maurice, een praatjesman van het kan 
niet meer. Met Floris is het nooit stil en kom je altijd wel nieuwe weetjes te 

weten. Het mag allemaal niet te impulsief gaan voor Maurice en deze eigenschap herkennen we 
ook in Floris: liever op voorhand aangekondigd of over nagedacht.  
 
Mark = Cédric & Thomas zijn echte Markskes, want ze zijn echte lolbroeken, weten iedereen 
aan het lachen te krijgen en zijn altijd goed gezind + ze zijn ook in toon te houden door de 
Biekes in de groep ( zie Jenna & Jill )  

 
 
 
Pol= Het Polleke van de groep is Tom. Tom is zoals ne trainer. Hij probeert alles goed te 
leiden en hij probeert het altijd zo goed mogelijk te doen in functie van de groep. Hieraan 
moeten we wel toevoegen dat dit niet ALTIJD ALTIJD lukt. Maar geen angst Tom, bij de 
trainer van de kampioenen ( Pol ) loopt het ook niet altijd als gewenst.  
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Maar we missen toch nog ne paar rakwi’s precies! Te weinig personages bij die F.C de kampioenen. Geen 
zorgen! We halen de rode duivels er eens bij.  
 
Kevin de Bruyne:  Kevin de Bruyne , een voetballer waar andere 
ploegen al schrik van krijgen als ze zijn naam horen. Dit is niemand 
minder als onze Thomas. De menselijk krachtpatser van de rakwi team 
dat altijd lol kan trappen met zijn rakwi vriendjes maar gevreesd is voor 
de rest van de chiro groepen. Een jongen dat je liever vriend als vijand 
hebt.  

 
Radja Nainggolan: Deze voetballerke wordt herkent door zijn grappige haar en 
energieke karakter. Perfecte beschrijven voor een Die-hard chiro lid van Loon, 
Noor. Als er 1 iemand is die je al van de verte hoort babbelen dan is het haar wel, 
en haar humor zal nooit weg gaan. Met haar kan je altijd wel goed lachen!  
 
 
 

 

Eden  Hazard: Eden? Je bedoelt vast Anke ja!  Deze ukkepuk is ook nooit gezien zonder een 
grote glimlach op haar gezicht. Juist alsof ze elke keer een doelpunt heeft gescoord tegen een 
tegenstander. Ze is vaak ook wel het brein dat een manier vind om haar einddoel te bereiken.  

Simon Mignolet: De reserve keeper van het gevaarlijke 
rode elftal. Dit is Eva en Norah, we willen u vaker zien 
verdomme. Het publiek mist jullie. Laat op kamp zien wat 
voor een geweldige chiro meisjes jullie zijn!  
Vincent Kompany: De stille kapitein van de rode duivels. 
Onze Jasmine past hier bij. Stil ja, maar altijd mee willen 
doen en rechtvaardig zijn dat is onze chiro madam! Er is geen 

gevaarlijke elftal zonder ne kompany.  
 
PS: Bivak staat voor de deur, het wordt mega super geniaal leuk gewoon!! 
Hopelijk kijken jullie er ook even hard naar uit als ons. Wij zijn alvast aan 
het aftellen, onze kalenders hangen boven onze bedjes. We gaan jullie 
keihard missen voor de tijd dat even geen chiro is, maar dat wordt 
natuurlijk allemaal weer ingehaald op kamp! 
 
GROETJES ALICE, KOBE, 
TIJL!! 
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Titograef 

Allerliefste titovriendjes 

Lang geleden voor de aller eerste keer op startdag hebben we een lijst opgesteld voor de aanwezigheden 

op te nemen. Hier zijn de resultaten met wat commentaar/feedback van de leiding. En zoals belooft zal 

diegene die het meeste is gekomen een prijs krijgen op kamp! :D 

Check je chirogehalte aan de hand van je score/aanwezigheden: 

 

SUPDERDUPERÜBERLEDEN: score >14 

Je hebt de perfecte (over) dosis chiro gehad gedurende het hele jaar. Een voorbeeld 

voor de rest van de chiro,  jij bent wat de boel doet draaien. Door weer en wind in lief 

en leed naar de chiro komen, dat is waar het om draait.  

TOPLEDEN: score tussen 14 en 10: 

Een gezonde dosis chiro doorheen het jaar, de admiraal in de rang onder de 

chiroleden, een minder maar nog steeds groot voordeel voor de rest, met een kleine 

inspanning lukt het zeker om bij de superdupers terecht te komen. 

DE GEWONE TITO: score tussen 10 en 7: 

Het typevoorbeeld van een normaal lid, komt niet te veel en niet te weinig, een 

middelmatige dosis met marge voor verbetering maar niettemin nog altijd een goed 

lid waar de chiro op kan rekenen. De kans op een chiroverslaving is wel lager bij deze 

groep dan voor bij de bovenstaande categoriën.  

DE DWALERS: score <7: 

Dolend in de eeuwige duisternis zonder het ware licht van de chiro echt gezien te 

hebben, komen deze leden zelden naar de chirozondag. Deze hebben een zwaar 

tekort aan het chirohormoon. Als deze onderdosis zo doorgaat gaan er ernstige 

gevolgen zijn  voor de gezondheid van het individu. 

 

Tot welke groep behoor jij? Alvast een dikke proficiat aan Han, hij is het meeste gekomen naar de chiro, jij 

zal op kamp een prijs van de Titoleiding ontvangen. 

Tot op kamp!  

 

  

Han 19 

Manoe 17 

Lous 15 

Marlies 14 

Zoë 14 

Gene 13 

Jona(Gold) 13 

Alix 13 

Ruben 13 

Noor 11 

Sofie 10 

Kobe 9 

Milo 9 

Emile 9 

Tine 9 

Tuur 9 

Lucas 8 

Gijs 8 

Amber 8 

Tom 2.0 8 

Maarten 7 

Tom 7 

Tijl(bal) 6 

Jan 5 
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Ketigraef 

De grote vakantie is al eventjes bezig. Dat is gewoon genieten. Niet waar? Binnenkort Bivak! Yes! Eindelijk! 
Van 1 tot 11 augustus is het weer zo ver. En waar gingen wij ook weer naartoe? Aah ja! Naar Retie 
natuurlijk!!! Maar waar ligt Retie eigenlijk? Wat is er allemaal te doen in Retie? Wij komen dat nu te weten. 
Gemeente Retie ligt in provincie Antwerpen. Het behoort tot het 
kieskanton en het gerechtelijke kanton Arendonk. De gemeente telt 
ongeveer 11 000 inwoners. Retie is de gemeente van de Zeven Neten: 
de Looiendse Nete, de Kleine Nete, de Zwarte Nete, de 
Werbeekse Nete, de Plas Nete, de Witte Nete en het Nonnen Neetje. 
Samen met een andere rivier de Wamp vormen zij de bovenloop van de 
Kleine Nete. Opvallend: zij behoren tot de meest zuiverste 
riviertjes van Vlaanderen!!! De naam Retie is afgeleid van de Latijnse 
persoonsnaam Retus. Volgens sommigen bezat Retus dit 
prachtige streek. Dat is wel heel, heel, heel lang geleden. De Chiro bestond toen zelfs niet! 
Patrick Geuens is de burgemeester van de gemeente hijzelf is lid van NR (Nieuw Retie). Hij leidt de coalitie 

van NR en NV-A. 
Retie zal wel veel te bieden hebben. Dat belooft! Maak je fiets maar klaar, 
wij zullen 70 km moeten afleggen. Trage fietser? Is niet erg hoor. Samen 
uit, samen thuis! Wij laten niemand in de steek! 

Weet je het nog? 22, 23 en 24 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!!!  
Weet je het nog? 23 april, die zaterdagnamiddag… 
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En wat nu met kamp hè? Wel heel simpel! Wij jullie liefste thibaut ramin en fien 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 
hangleiding voor beste kets’s 
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 thibautus rex guffens 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.  
de bercktorosaurus fien is nog gevaarlijker want deze is nog niet lang in de wereld van leiding zijn en went 
nog aan de habitat. 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.  
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Aspigraef 

Beste Aspi’s 
Ja hier is ie dan, de laatste chirograef van het jaar. Ongelooflijk, zo snel is het gegaan. We 
kunnen ons perfect nog de startdag herinneren. Hoewel het spelletje van de ‘aspipunten’ 
laatste maanden wat verzwakt is, zal er binnenkort toch een spannende ontknoping 
plaatsvinden. In deze bivakgraef namelijk zal er een grote worp gedaan kunnen worden naar 
de winst. Wie het spelletje wint kan maar liefst 10(!) punten verdienen. Jawel, dit zal 
hoogstwaarschijnlijk de winst opleveren. 
Het spel werkt als volgt. Om te winnen zal je in de huid van Sherlock Holmes moeten 
kruipen. Er is namelijk volgend artikel verschenen in De Standaard krant vorige week. 
Kunnen jullie het wapen, de plaats en de naam van de moordenaar achterhalen aan de hand 
van volgend artikel? Degene die ons als eerste een juist antwoord op deze 3 vragen kan 
geven, heeft de 10 belangrijke punten in zijn zak en wint een fantastische prijs op bivak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOSSIER DOOD 
JAKOB 
MAKALOLO 
 

De Standaard 
Juli 02, 2016 

JAKOB MAKALOLO VERMOORD. DETAILS BLIJVEN ONBEKEND. 

 
De bekende laatste kever ter wereld, genaamd Jakob Makalolo, werd dood teruggevonden in een envelop die 
verstuurd werd met de post naar de politie van Brussel. Deze moord heeft voor veel ophef gezorgd bij de 
politie, want niemand weet wie zo een bedreigde diersoort zou willen uitroeien. De politie is op zoek naar de 
woonplaats van de dader, zijn moordwapen en de naam van de dader zelf. Op de envelop stond het adres van 
versturen. De politie is meteen ter plaatse gaan zoeken naar de dader, maar op het gegeven adres vonden ze 
enkel een aantal vage papieren die mogelijk toch wat hints zouden kunnen geven. Toch is de politie  
onbekwaam om de dader te vinden en daarom is er hier een kopie van de gevonden documenten. Alle hints 
zijn welkom. 
Op de bureau vonden ze volgende sudoku, dit zou een aanwijzing kunnen geven naar de echte woonplaats 
van de dader aangezien dit soort codetaal al eerder gebruikt werd tussen verschillende misdadigers.  
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Uit ervaring weet men dat in deze codetaal enkel de gearceerde vakjes betekenis hebben. Verder weet de 
politie dat de dader van Aziatische afkomst is. 
 

 
De moordenaar liet in de brief weten dat hij het systeem van een zeker chirograef gehackt heeft. Wat hij 
hierbij bedoelt is voor de politie niet echt duidelijk. Verder zei hij dat deze hack een link zou hebben met het 
gezochte moordwapen. Misschien moet er eens goed gekeken worden naar deze hele ‘krant’. 
De politie weet dat de moordenaar zeer slim is, en van spelletjes houdt. Deze brief vonden ze bij de kever.  
Feesten deed deze kever graag.  
Als een echte vechter wou hij weerstand bieden, maar tevergeefs. 
Koelbloedig slachtte ik hem uit geloofsovertuiging. Kevers droegen veel ziektes met zich mee. 
Ik heb de wereld gered van zijn ondergang in de toekomst. Jullie moeten me dankbaar zijn. 
Razendsnel zal ik bekend worden als de redder van de aarde. 
Aanbid mij, en zoek mijn naam in deze tekst. 
Beloond zullen jullie worden wanneer jullie zich richten tot mijn nieuwe godsdienst, het keverdom. 
Deel deze wijsheid, die voor vrede en rust zal zorgen. 
Ik ben vanaf vandaag jullie God, jullie aanbidder. 
Leef zoals mij en wees blij! 
Hopelijk kan de politie met de tips van de lezers de naam van de moordenaar, de plaats van het overlijden en 
het moordwapen achterhalen. De winnaar zal beloond worden met 10 aspipunten. 
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DATUM EVENEMENT UUR OPMERKING 

31 juli   Pakken brengen 19:00-20:00 Lokalen 

1 augustus Vertrekken op bivak Zie ‘Belangrijke uren’ Viio/speelhof 

7 augustus Bezoekdag 15:00-19:00 Kampplaats 

11 augustus  Terug thuis 13:00 Viio 

11 augustus Pakken halen 18:00-19:00 Lokalen 

11 augustus Afterparty 20:00-… JH t’Biejke 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  
Bivak***Bivak***Bivak***1000 keer bivak***Zo*veel*goesting!!!***Waarom is 
bivak zo geweldig?***10 dagen zonder ouders**met je beste vrienden**plezier 
maken*mast maken*ochtend en avondlied zingen**samen eten**eens een dag 
dezelfde onderbroek als gisteren kunnen 
dragen**bezoekdag**afterparty**aspidag**trektocht**dropping**lekker eten, 
heel lekker eten**…**degene die niet meegaan hebben groot ongelijk***eerst 
nog bloemetjes verkopen***jij komt toch ook???***Wie kan het meeste 
bloemetjes verkopen?***Alle dit was dan de laatste telex voor het kamp**ween 
ween***tot binnenkort!!!*** 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  
 


