
  



 

 
 

Inleiding 
Hey Joe, tsjoeketsjoe, tiramisoe beste lezer! Eerst en vooral hartelijk dank dat u de moeite heeft 

genomen om een exemplaar van de derde editie van 't Ludiekske open te slaan. U hebt er geen 

idee van hoe zo een klein gebaar onze hartjes vult met een intens geluk. 

In deze spetterende editie van 't Ludiekske beschrijven enkele keti's hun mede-leden, worden 

de kastaars opgeroepen om de frontlinie te versterken, verwelkomen de speelkwi's hun nieuwe 

leidster Lien, tonen de pinkels u wie ze zijn, delen de aspi's, op een eerder beknopte wijze, hun 

ervaringen over Aspifuif, vertellen de speelclubbers over hun Afrikaans avontuur in Ertvelde, geeft 

de sloeberleiding de sloebershuiswerk mee, bidden de rakwi's tot hun vriend de worm en rijmen 

de tito’s over hun belevenissen in Sint-Niklaas. 

Verder willen wij u doen terugdenken aan hoe de kookploeg de keuken is in getrokken tijdens ons 

hutsepotsouper, kan u lezen hoe Aspifuif de Landegemse uitgaanswereld heeft getoond hoe 

het moet, hopen wij dat u zich nog kan rappelleren hoe ook chirofuif XL - UNLEASH THE 

DRAGON! het dak van de benedenzaal er heeft afgeblazen, leest u hoe ook leiding les krijgt op 

het scholingsbivak, moedigen wij u aan om mee te gaan op zeedag, willen wij u een kleine 

gunst vragen en brengt de groepsleiding u in een gloednieuw rubriekje op de hoogte van de heisa 

rond ons kampterrein. 

Daarnaast willen wij de ouders van de sloebers, pinkels en kastaars op vrijdag 2 mei om 18h30 

uitnodigen op de infoavond rond het tiendaagse bivak en hopen wij dat u ook niet zal vergeten uw 

kleine of grote spruit hiervoor in te schrijven op de kampinschrijvingen die doorgaan op 4 en 11 

mei van 17h tot 18h. 

En met deze administratieve noot wenst de redactie u in deze enigszins winderige lente- of 

zomertijden veel leesplezier toe! 

 

De redactie 

 



 

 
 

XL – Unleash the Dragon! 
 

Negen uur 's ochtends. Chinatown awakes. De chinese party-squad van Ludiek was al vroeg uit 

de veren om vrienden, familie, kennissen van alle generaties te verrassen met het meest 

prestigieuze event van Landegem en omstreken. Elk jaar opnieuw een fikse uitdaging. Gingen ze 

erin slagen de apotheose van de vorige jaren te evenaren? Met het gekozen thema zat alvast al 

goed! Onder het motto "Unleash the dragon" hadden ze de volgende sensei's in petto: 

VinnieBeGood, de muzikale trots van de benedenzaal, wist de early birds der feestgebeuren mee 

te slapen in een saga van strakke house beats. Samen met een fris glaasje cava was de 

gezelligheid nooit ver te zoeken. Een perfecte opwarming, me dunkt!  

 

Zo trof Lumberjack bij hun aantreden een zeer warmlopend publiek aan. Misschien hadden ze wel 

ietswat moeite om de volumeknop in bedwang te houden, maar het bloed kruipt waar het niet gaan 

kan! Aan alle ouders wiens trommelvliezen het onderspit hebben moeten delven bieden wij onze 

excuses aan. Maar geef toe dat ze dit ruimschoots compenseerden met hun excellente 

muziekkeuze! De zaal raakte alsmaar voller totdat meer dan 800 feestgangers hun weg hadden 

gevonden naar de Landegemse dansvloer. Twelve o' clock! Tijd om de fakkel door te geven aan 

DJ Licious! Samen met zijn beste copain Sakso gaf hij er een dikke klets op! Onze opinie ? Missie 

volbracht!  

 

Graag hadden we via deze manier ook al onze sponsors bedanken alsook al de partypeople die 

ons met hun aanwezigheid kwamen plezieren! Aan deze mensen zeggen we merci en tot volgend 

jaar!  

 

 



 

 
 

Verslag Hutsepotsouper 
 

Beste leden, ouders van leden, sympathisanten en kennissen 

 

Zoals u hopelijk nog weet trok op 16 februari onze meest bekwame kookploeg de keuken in, 

zorgden de aspi's voor den débarras, de keti's voor de afwas en de leiding voor drinks en sfeer met 

als doel een hutsepot te bereiden die menig Michelinster-chef-kok in verlegenheid zou kunnen 

brengen. Wij hopen van harte dat wij hierin zijn geslaagd en wensen dan ook de kookploeg, de 

aspi's en de keti's te bedanken!  

 

Onze dank gaat ook uit naar alle ouders die ons gespaard hebben van de vernedering omtrent het 

patisserie-gebeuren door een desserke te bereiden en natuurlijk naar alle aanwezigen! Dit laatste 

puntje is trouwens een serieus hart onder de riem gezien wij dit jaar 551 magen hebben weten te 

vullen. Wij kunnen alleen onze vingers gekruist houden en hopen dat wij deze opkomst volgend 

jaar kunnen evenaren. 

 

Voorts hopen wij ook dat u op onze diamontage de kampsfeer nog eens heeft kunnen opsnuiven 

en dat dit u, indien nodig, heeft weten te overhalen om uw kind ook dit jaar weer mee te sturen 

op ons tiendaagse bivak (lees zeker het artikel in onze rubriek, "de groepsleiding spreekt", voor 

meer informatie). 

 

Nogmaals 

bedankt! 

De kookploeg & 

de leiding 

 

  



 

 
 

Sloebers 
 

Sloeberweekend 

  

Vrijdagavond vertrokken we met volgeladen auto's richting Merelbeke. We aten lekkere hot-dogs 

en gingen vroeg slapen zodat we fris waren voor de drukke zaterdag. De wekker stond om half 8, 

maar rond 6 uur ontwaakten de eerste sloebers! (misschien iets te vroeg gaan slapen of ze konden 

niet meer wachten). We kropen allen uit onze slaapzak en vlogen de dag in met een flinke portie 

ochtendgymnastiek. Na het ontbijt begon het helse berenspel en in de namiddag speelden we het 

grote disney-spel. De dag vloog voorbij en na wat spelen op de speeltuin en het verorberen van de 

lekkere balletjes in tomatensaus (bedankt lieve kookploeg!), maakten we ons klaar voor de 

pyjamafuif! Tot slot kropen we moe maar voldaan in onze slaapzak, de leiding hoefde die avond 

zelfs niet 1 keer om stilte te vragen. Iedereen was direct in dromenland om de volgende dag pas 

bij het geluid van de wekker wakker te worden. Hopelijk vonden jullie het even leuk als ons! 

 

xxx Jullie leiding 

Tine Nathan Robin Sara 

 

 

Kan jij al je sloebervriendjes en vriendinnetjes vinden? 

 

 



 

 
 

Pinkels 



 

 
 

Speelclub 
 

Speelclubberij 

 

Vrijdag 4 april was het zover. We vertrokken met de speelclubbers op Afrikaans avontuur richting 

Ertvelde. Omstreeks 19u konden we met de jeeps vertrekken naar onze locatie. Eenmaal 

aangekomen was er nog tijd voor een snelle hap en omstreeks 22u was het muisstil in onze 

Afrikaanse hut.  

Nadat men door de dierengeluiden ontwaakte die van buitenaf kwamen was het tijd voor onze 

eerste uitdaging. Twee teams moesten zoveel mogelijk dieren winnen door spelletjes te spelen 

tegen elkaar. Diegene met de meeste dieren op zijn Afrikaanse kaart won. Na veel wilde 

uitdagingen begonnen de maagjes van Afrikaanse veroveraars te grommen. Met dank aan de 

kookploeg konden we genieten van een heerlijk  stukje vers gejaagde  kip!  

Na de heerlijke maaltijd was er tijd voor rust zodat we straks met volle moed weer op pad konden 

gaan. Eenmaal uitgerust vertrokken we op safaritocht naar de enige echte arena in Ertvelde. Daar 

speelden 3 teams tegen elkaar om zo zoveel mogelijk ingrediënten te verdienen om een lekkere 

maaltijd te kunnen bereiden voor de hongerige Loïc. Na het uitputtende spel konden we genieten 

van een heerlijke milkshake en koek om terug op krachten te komen. Daarna was het tijd om 

elkaar nog wat beter te leren kennen door middel van een vriendenboekje anoniem in te vullen. 

Dit bleek achteraf een aartsmoeilijke opdracht.  

Na het avondeten was het tijd voor een echte Afrikaanse dierenquiz om zo eten en drinken te 

winnen voor het feestje erna. Op het feestje werden alle heupen losgezwierd om te dansen op de 

bekendste  liedjes. Helaas kwam er ook een einde aan de feestmuziek en moe maar voldaan kroop 

iedereen in z’n nestje en viel als grommend beertje in slaap.  

De volgende ochtend was het tijd om alles op te ruimen en kwamen de ouders terug om de talrijke 

kroost richting huiswaarts te brengen.  

Het avontuur was alvast een voorproefje voor het échte grote kamp waar we alvast enorm naar 

uitkijken!! 

 

 



 

 
 

Speelkwi’s 
 

Introductie 

 

Sinds enkele weken (als speelclub- of speelkwi-ouder bent u hier ongetwijfeld van op de hoogte) 

is Chiro Ludiek Landegem een afdeling rijker! De 'oude' speelclub bestond uit meer dan 60 kids, 

wat voor vier leidingsmensen echt niet meer haalbaar was. Vandaar hebben wij besloten de groep 

te splitsen in twee: de 'nieuwe' speelclub (2005) en de speelkwi (2004). De twee nieuwe afdelingen 

kregen er bovendien elk één leidingspersoon bij. Met veel plezier rekruteerden de speelkwi’s oud-

lid Lien (de speelclub kreeg Loïc aangewezen). Lien is op haar vijfde bij de sloebers begonnen bij 

Chiro Ludiek Landegem en omschrijft haar inmiddels 12-jarige carrière als: "de zaligste zondagen, 

de fantastische kampen en weekends en de unieke vriendschapsbanden (die nooit stuk gaan, al 

heb je een ongeluk)". 

 

Teddy, Bollie en Lien gaan samen een (ontegensprekelijk) zalige chirotijd bij de Speelkwi’s 

tegemoet, ook al is het nog maar voor een half jaartje. We zullen ervoor zorgen dat het een jaar 

wordt om nooit te vergeten en we zullen van elk moment samen genieten!!! 

 

 

Wie is wie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDDY 

BOLLIE 

LIEN 



 

 
 

RAKWI'S 
We hebben al tal van leuke namiddagen met onze rakwi's beleefd, waarvoor dank rakwi's! Jullie 

blijven ons verrassen! Hieronder enkele sfeerbeeldjes van onze creatievelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze worm die in de aarde zit, 

Geheiligd zijt uw grond, 

Kom nooit naar boven, 

U wil leven op aarde en onder de 

grond, 

Doe niet zo stom en blijf zitten 

en vergeef ons als je plat bent, 

als we je pletten aan alle wormen 

en doe je best  

maar blijf zitten 

Amen 

 

Groepsspelletjes ! 

Aan onze vriend: de worm ! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

De ronde van Vlaanderen ! 

Het foute weekend :)  



 

 
 

Tito’s 
 

 

Wij zijn op weekend geweest in Sint-Niklaas  

En hebben een kamp gebouwd met Klaas. 

We hebben lang gewandeld met onze zak, 

Maar het was wel op ons gemak! 

Zaterdagavond was het lokaal een Casino Royal, 

We waren allemaal gekleed als op een bal. 

Vervolgens zaten we allen aan een kampvuur, 

En was het tijd voor een griezelverhalenuur! 

We zitten hier met Simon, onze BV 

Maar die was op weekend niet mee. 

Het weekend was geweldig, zoals voorspeld 

En nu kijken we uit naar het kamp in Neerpelt! 

 



 

 
 

Keti’s 
 

De keti’s kennen elkaar van binnen en van buiten na zoveel jaar samen in de chiro. Wanneer ze 

over elkaar iets mogen schrijven komen er dan ook gekke dingen uit de bus. 

  

Nante 

 Vreemd hoe hij altijd te laat is, tenslotte staat zijn klok 5 minuten voor.  

  

Lara 

Beleeft veel avonturen met haar botje. 

  

Kato 

Kato is een lief meisje 

Ze is niet bang om vuil te worden 

Ze gaat elke uitdaging aan 

Een echte chiromeid! 

  

Fien 

Hé Fien, Manneke Pis staat in Gent. Wist jij dat ook? 

  

Ruben 

Van valspelen is hij niet bang. Materiaal hier en daar verplaatsen in een spel is zijn ding. 

  

Walt 

Walt is een toffe jongen die goed kan touwspringen. 

  

Liam 

Jaja, Liam verstopt soms cola in de zool van zijn schoen 

  

Boris 

Wat kan jij veel pompen. Boris moet echt wel sterk zijn.  

  

Sebastiaan 

Sebastiaan is een jongen. Een hele grappige jongen weliswaar.  

  

  

Ondanks sommige rare kwaaltjes zijn de keti’s een toffe bende.  

Jullie leiding kijkt al uit naar het kamp. 

  

SLT 



 

 
 

Aspi’s 
 

Op zaterdag 15 maart om 09:00 stonden de aspi’s paraat in de benedenzaal. Het feestje begon 

om klokslag 9. We hadden dus 12uur tijd omde benedenzaal om te toveren in een gouden spektakel 

van licht en muziek. Geen seconde te verliezen dus! Na bloed, zweet en tranen hebben we er een 

feestje van kunnen maken om ‘U’ tegen te zeggen. 

Dit alles zou niet mogelijk geweest zijn zonder de hulp van ouders, leden, sponsors en leiding. 

Hiervoor onze dank! 

  

XOXO de Aspi’s 

 

Zaterdag 15 maart, de jaarlijkse aspifuif staat op het programma. Het is een evenement waar de 

aspi's, maar ook de leiding erg naar uitkijken. De eersten omdat het allemaal heel spannend is en 

omdat het geld in het laatje brengt en de laatsten omwille van de reden dat dit één van de enige 

fuiven is waar de leiding eens kan ontspannen en er lustig op los fuiven. Het hoeft dan ook niet 

gezegd te worden dat hier veel van verwacht werd.  

 Of het leuk was, daar is iedereen het over eens. Aspifuif was weer meer dan ooit een groot succes. 

Veel volk, leuke muziek, een supersfeer! En niet te vergeten, de prachtige blikvanger achter de 

dj's. Een gigantisch logo van aspifuif waaruit de letters van aspifuif waren uitgesneden. De foto 

zegt genoeg.. 

 

 

  



 

 
 

 

    

Bij vragen stuur gerust een mailtje naar kastaarleiding@chiroludiek.be 

 KASTAARS 

 , 26 en 27 april 

 

 

 

 

 

  aan   

 

 

 

   

Het Ministerie van Defensie heeft Chiro  
 
 
 
 

 
afdeling der Kastaars onder leiding van  
Emma, Gillis en JoJo naar hun uitvalsbasis te  

 
 

 
 
 

 

MEENEMEN 
 

 of een slaapzak); Regenkledij; Pyjama; Chiro  
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

Chiro Jooniek; Vijvestraat 33, Oostnieuwkerke 



 

 
 

Paaseitjesraap 
 

 

Naar jaarlijkse gewoonte bezocht de paashaas ook de ludieke gronden te Landegem. Dit jaar 

werden wij echter geconfronteerd met onverwachte problemen. Toen de paashazen eitjes aan het 

verstoppen waren voor onze Chiro op het terrein bij het kasteel, zijn ze overvallen en betoverd 

door duivelse aardmannetjes,olv de opperaardmannen, die zich schuilhouden op dat terrein. 

Hierdoor zijn de paashazen slecht geworden en bewaken ze nu hun verstopte eieren alsof hun 

leven er van afhangt. Om de paashazen van deze betovering te bevrijden moet iedereen 

meehelpen om alle eieren te verzamelen om zo de duivelse aardmannetjes te verslaan. 

  

De leden van ludiek lieten er geen gras over groeien en gingen onmiddellijk over tot een 

grootschalige zoekactie. Door de efficiënte zoekmiddelen van onze leden konden de aardmannetjes 

al na een dik uur hun schup afkuisen. En zo is de veiligheid van ons landelijk kruispunt der wegen 

aka Landegem opnieuw gewaarborgd én konden onze leden genieten van lekkere chocolade! 

  

Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid! 

Bollie en Tsjoenie 

 

 

  



 

 
 

Scholingsbivak 

 
Enkele maanden geleden had de meerderheid van de leidingsploeg te kampen met de semestriële 

examenperiode. Geen prettige periode als je weet dat velen genoodzaakt zijn de Chiro voor enkele 

weken opzij te schuiven.Voor deze arme stakkers voorzag het verbond Reinaert (dit is een 

overkoepelend netwerk dat tal van chiro's in en rond Sint-Niklaas omvat) een compenserend 

alternatief: een scholingsbivak! Dit valt te vergelijken met een normaal kamp, alhoewel het eerder 

de klemtoon op leerrijke activiteiten legt, met als einddoel de kleine tips en tricks van de chirologie 

te doorgronden. Dit gecombineerd met het sappige thema van Den Grooten Oorlog was het succès 

garanti! We kwamen in contact met chiro's uit alle contreien. Er werd lol getrapt, maar telkens 

werd er tijd gemaakt voor de nodige bespreking. Uitgeput maar voldaan keerden we terug naar 

het thuisfront, klaar voor een nieuwe chiromiddag. De kans bij uitstek om onze nieuwe skills toe 

te passen! 

 

  



 

 
 

De groepsleiding spreekt 
 

Beste lezer, u bent aanbeland aan een spiksplinternieuw rubriekje hier in 't Ludiekske. In "De 

groepsleiding spreekt" tracht de groepsleiding eventuele misverstanden of roddels omtrent Chiro 

Ludiek Landegem op te helderen, spreken zij de leden toe of geven zij hun mening rond een actueel 

topic. In deze eerste editie van "De groepsleiding spreekt" brengt groepsleider Pieterjan (PJ) u op 

de hoogte van de definitieve kampplaats en geeft hij u een korte nieuwsflash over de verkoop van 

de pastorie en zijn gronden. 

 

 

Beste leden, ouders van leden, sympathisanten, kennissen 

 

KAMPPLAATS 2014: GEZOCHT EN GEVONDEN 

Na het ontnuchterende bezoek aan onze oorspronkelijke kampplaats voor dit jaar te Achel zijn we 

onmiddellijk op zoek gegaan naar een lastminute-alternatief voor deze zomer. Na heel wat 

rondrijden en een hoop telefoontjes en e-mails later kwamen we terecht bij een sympathieke 

familie in Neerpelt die ons uit de nood wilde helpen. Het kampterrein die we van hen ter beschikking 

krijgen is gelegen in de rustige Vrundeweg op nog geen 300m van een mooi bos van zowat 11ha 

groot (zie rechts op de luchtfoto). Het kampterrein is opgedeeld in 2 kampweides van elk 1.5 ha 

groot (rood omlijnd) die van elkaar gescheiden zijn door een wandelpad. 

Het is dé ideale oplossing, zeker ook aangezien dit kampterrein slechts op 10 min rijden van Achel 

ligt. Al gemaakte plannen naar aanleiding van bezoekdag (zaterdag 26 juli) hoeven dus niet 

gewijzigd te worden! 

Het was ongetwijfeld een bittere pil om te slikken toen we merkten dat het kampterrein in Achel 

niet bleek te voldoen aan onze verwachtingen, ondanks de beloftes van de kampbaas. Het al 

betaalde voorschot proberen we uiteraard terug te vorderen, maar we zijn alvast blij dat het 

grootste probleem nu dus van de baan is. 

Wij kijken er alvast naar uit, NEERPELT 2014 wordt een knaller! (Schrijf uw zoon of dochter zeker 

in voor ons tiendaagse bivak tijdens de kampinschrijvingen op 4 of 11 mei na de chiro van 17h tot 

18h!) 

 

 

 

  



 

 
 

VERKOOP PASTORIE  

 

Het verscheen eind januari al in de krant en binnenkort wordt er ook werk van gemaakt: de pastorie 

wordt samen met de gronden waar onze lokalen op staan verkocht door zijn eigenaar, de 

Kerkfabriek. Tot op heden hebben wij een gebruiksovereenkomst met de Kerkfabriek, maar die zal 

dus ontbonden worden. De verkoop van de pastorie en zijn gronden zal openbaar gebeuren, maar 

zowel wij als de gemeente kregen voorkooprecht. Chiro Ludiek zelf heeft echter geen 

rechtspersoonlijkheid en kan dus als vereniging geen eigenaar worden van de grond. Zo goed als 

zeker laten we het dan ook aan de gemeente om de gronden te kopen. Waarschijnlijk via recht 

van opstal zullen wij daarna dan zekerheid krijgen over het gebruik ervan in de toekomst. 

 

Zeedag 
 

De zomer is bijna in het land en Ludiek zal het geweten hebben. Op 18 mei (vroeger dan 

gewoonlijk) gaan we op onze jaarlijkse zeedag. Als het weer blijft zoals het nu al enkele weken is, 

belooft het een prachtige uitstap te worden. Alle zee-accessoires zoals schoppen, vliegers, emmers 

mogen jullie zeker en vast meenemen. Om 8u30 spreken we af aan het station van Landegem en 

we zullen terug voet zetten op de vertrouwde Landegemse bodem om 18u10. Vergeet u zeker niet 

in te schrijven op het e-mailadres emma.claeys@chiroludiek.be.  

 

 

mailto:emma.claeys@chiroludiek.be


 

 
 

Spaaracties Joyvalle & Lotus 
 

Joyvalle? Pas mal! 

Zoals we al enkele keren gedaan hebben, sparen we dit jaar opnieuw rode flapjes die aan de 

brikken Joyvalle hangen. We zouden jullie erg dankbaar zijn indien u deze zou willen sparen en 

aan de chiro kunt bezorgen. Wij kunnen namelijk per 10 flapjes een fles melk krijgen voor op 

kamp.  

Alvast bedankt! 

 

Naast Joyvalle lanceert ook Lotus een spaaractie. De spelregels? Zie hieronder. Wij hopen dat jullie 

bereid zijn om veel codes te sturen om onze jeugdbeweging te steunen. Zo zullen we op kamp 

kunnen vertrekken met vele flessen melk en lekkere speculoospasta dankzij u! 

 

https://www.facebook.com/notes/ludiekske/joyvalle-pas-mal/838119852870539


 

 
 

Spelletjes 
 

 

 

 

 

Vul deze Sudoku in! Bij een binairo mag je alleen 0 of 1 

invullen. Er mogen maximaal 2 nullen 

of enen naast elkaar staan. 

Bovendien is elke rij en kolom uniek 

en bevatten ze evenveel enen als 

nullen. 



 

 
 

Kalender 
 

Wederom is de tijd aangebroken om afscheid te nemen: u bent namelijk aanbeland aan de 

laatste pagina van hét literair hoogstaand, landelijk tijdschrift van Landegem en omstreken: 't 

Ludiekske. Als afsluiter geven wij u, met enige trots, de zeer gegeerde must-have-on-your-frigo 

kalender. Vergeet deze data overigens ook niet in uw agenda te noteren: 

 

 

vrijdag 2 mei:   infoavond rond kamp voor sloeberouders, pinkelouders en kastaarouders 

    om 18h30 aan de chirolokalen 

zondag 4 mei:  gewoon chiro* met aansluitend kampinschrijvingen van 17h tot 18h 

zondag 11 mei:  gewoon chiro* met aansluitend kampinschrijvingen van 17h tot 18h 

zondag 18 mei:   met frivool schoeisel (zoals flipflops en espadrilles) stappen we de trein op 

    om een dagje te genieten van zon, zee en strand: zeedag 

zondag 25 mei:  gewoon chiro* 

zondag 1 juni:  voor kamp trachtten we de groepssfeer nog wat op te krikken: groepsspel 

zondag 8 juni:  door de examenstress is de leiding onbekwaam om zijn/haar afdeling van 

    een oerdegelijk programma te voorzien. Daarom neemt de oud-leiding de 

    zondagse verplichtingen van de leiding graag eens over. 

zondag 15 juni:  geen chiro 

zondag 22 juni:  gewoon chiro* 

zondag 29 juni:  gewoon chiro* 

dinsdag 1 juli:  u kan de kampboekjes elk moment in uw brievenbus aantreffen 

zondag 6 juli:   geen chiro: de leiding begint met kampvoorbereiding 

zondag 13 juli:  geen chiro: de leiding is nog bezig met de kampvoorbereiding 

zondag 20 juli:  Wij vertrekken op ons jaarlijkse bivak! Meer hierover in het kampboekje 

woensdag 30 juli:  Na 10 dagen zijn we weer thuis! Meer hierover in het kampboekje 

 

 

*Chiro is nooit zomaar gewoon 

 



  



 



 

 
  


