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VOORWOORD
Beste ouders, leden, sympathisanten en restgroep

Wat was ons dat allemaal in Doornik van 11 tot 21 juli…
De cocktail van een mooie stad, een fantastisch terrein, enthousiaste 
kinderen, de beste entourage en een ongeëvenaarde Chirosfeer, 
smaakte naar meer. Zodus vliegen we er zondag weer in!
Leiders en leidsters zijn weer keurig over de afdelingen verdeeld en 
er worden al volop plannen gesmeed om er een onvergetelijk jaar 
van te maken. Nu we het toch over plannen hebben, noteer alvast in 
jullie agenda’s volgende cruciale Chirodata:

-Ons feestweekend valt dit jaar van 21 tot 22 oktober. Houdt de 21ste 
vrij voor de jaarlijkse gênante fotostorm tijdens de dia-avond en de 
22ste voor ons traditionele eetfestijn, onze Chiromaaltijd.

-1 oktober is het vriendjesdag, waar wij hopen ons Chirokorps nog 
wat meer uit te breiden. Lobby’en is de boodschap!

Dat gezegd zijnde, geniet vooral van onze artikeltjes. Eerst staat er 
steeds een artikeltje van jullie ex-leiding over het bivak, daarna volgt 
er een mysterieus artikel van jullie nieuwe leiding.
Kunnen jullie ontcijferen wie dat zijn?
Gretige groeten,
De leidingssquad van Chiro XL



ARTIKELTJES VAN 

Het kamp



RIBBELS
Dag lieve ribbeltjes, 

Het kamp is ondertussen al weer eventjes geleden maar we gaan 
toch weer eventjes jullie geheugen opfrissen! 

We hebben: 
--> superleuke spelletjes gespeeld 
--> wel 100 kilometer gestapt op dagtocht naar een coole binnen-
speeltuin! Daarna nog een lekker ijsje gegeten in de stad en in de 
fonteinen gespeeld. 
--> onze innerlijke superheld gevonden. 
--> de regenboog gered. 
--> een dagje leiding gekregen van de aspiranten. 
--> nieuwe chiroliedjes gezongen tijdens de zangstonde. 
--> een groot kampvuur gehouden. 
--> een mooie dromenvanger en vele macramébandjes gemaakt. 
--> en zo veel meer... 

Een dikke merci voor het superleuke kamp! 

Dikke kussen, 
Jokke, Lieze, Sien, Woma  



SPEELCLUB
Heeey allerliefste speelclub, 
Voor de allerlaatste keer gaan wij, jullie super coole leiding, onze 
hersenen nog eens aan het denken zetten. Ook wij worden een 
jaartje ouder en vergeten daarom veel, maar zo’n ONGELOOFE-
LIJK kamp vergeten we niet snel. Tien dagen lang hebben jullie alles 
gegeven wat jullie konden! Zo een energieke groep hebben we nog 
nooit gezien!! Op piratendag hebben jullie jezelf opgeleid tot echte 
zeepiraten! Eerlijk toegegeven, jullie waren de beste piraten die we al 
gezien hebben ARGHHH!! Even plezant waren de godendag en de 
ninjadag. 
En hoe vaak hebben we op kamp vlaggenroof gespeeld? Eerlijk ge-
zegd zijn we de tel verloren! 
De snoeptaart van de speelclub zullen we ook nooit vergeten! Eén 
grote berg snoep! Dat maakte hem net zo speciaal! Lekker smullen! 
Hopelijk zijn jullie niet als vette varkentjes thuisgekomen  
Dagtocht! Waar moeten we beginnen. Wat begon als een rustige 
tocht met gezang en gelach eindingde als snel in een waterspektakel. 
In Doornik-city zijn we op de grote markt met onze stapkleren door 
de fonteinen gelopen! Daarna snel terug naar het kampterrein want 
met die natte kleren aan, brrrr!  
Wel speelclub, wij hopen dat jullie er even hard van genoten hebben 
als wij! Wij vonden het niet alleen een BANGELIJK kamp maar ook 
een schitterend jaar dat we niet zo snel zullen vergeten!! 
Dikke kussen!!! Xxxxxxxxxxxxxxx
Brakke, Dieter, Fiene en Lotte 



RAKWIS
Lieve Rakwi’s,
Lieve wakri’s, lieve wikra’s, lieve rikwa’s, lieve wirka’s, lieve kwira’s, lieve 
skwiar
Lieve slechte slapers, lieve goede eters, lieve stinkers, lieve zagers 
soms
Lieve ridders, lieve katapulten, lieve kastelen, lieve industriëlen, lieve 
fabriekenbouwers
Lieve vikingen, lieve zeevaarders, lief kanonnenvoer, lieve egyptena-
ren, lieve ontraadselaars
Lieve slaapzakherroveraars, lieve toeristen, lieve selfienemers, lieve 
bingo-ers, lieve snoepeters
Lieve wandelaars, lieve zwemmers, lieve glijbaangaanders, lieve ijsjes-
eters, lieve fontijnspringers
Lieve Cluedo-enaren, lieve (onder)zoekers, lieve ranzigaards, lieve 
scheerschuimkoppen
Lieve showbizzers, lieve zanger(e)s(sen), lieve filmsterren, lieve dan-
sers, lieve geheimhandelaars,
Lieve oermensen, lieve dambouwers, lieve beekbewoners, lieve 
broodbakkers
Lieve gokkers, lieve liedjesschrijvers, lieve houthalers, lieve comedi-
ans, lieve dansers (x2!)
Lieve beste groep ever,
Niks.
Groeten,
Die 3 kerels en die griet van op kamp



TITOS
Hey Tito’s

Het kamp is voorbij gevlogen en we hebben op die elf dagen een 
waslijst aan memorabele momenten kunnen maken.

- Slapen naast een verlaten fort

- Een grote mond hebben tot de schriktocht begint 

- Een beek afwandelen tot aan ons knieën in de modder. 

- Totems verdienen als echte Indianen.

- Cursussen banus wassen volgen

- Goudvisjes verzorgen 

- Gezichtsmaskertjes leren aanbrengen

- Geen stem hebben door “everywhere we go” te zingen.

Jullie waren bangelijk en we hopen jullie nog jaren in de chiro te 
zien. xxxxxxx Aaron, Silke, Jens en Senne 



KETIS
Jooow
Het kamp zit er weer op en wat was het weer plezant. De vuurwaak 
hebben jullie bangelijk gedaan en we zijn daarom zeer trots op jullie 
;) Jullie waren niet vies van door beken wandelen om jullie droom te 
bereiken. Op tweedaagse hebben jullie alles goed gefixt en we zullen 
de vriendelijke dame die ons en slaapplaats heeft aangeboden nooit 
vergeten. Net zoals we dit kamp nooit zullen vergeten. Jullie waren 
een zeer gevarieerde groep met zoveel verschillende persoonlijkhe-
den, we hebben zeker van elkaar geleerd en om die reden alleen al 
zou ik dit jaar al meer dan geslaagd noemen. Anouar, door u viel er 
altijd wel iets te beleven. Joram, zonder ons verwende katje was het 
nooit zo leuk geweest. Jens, bedankt om er altijd voor te willen gaan. 
Aurelie, uw rare humor heeft ook veel bijgebracht. Laura, een speci-
alleke die voor veel animo zorgde. Nuria en Elena, jullie waren echte 
sfeermakers. Sien, Uw innerlijke danseres hebben we mogen aan-
schouwen en zullen we niet meer vergeten. Gitte gij waart een toplid 
om mee te hebben (op ketigewest waart ge ook echt bangelijk).
Liefste keti’s merci om mee te komen op kamp en maak er volgend 
jaar een topjaar van!
Warre, Croux en Jana



ASPIS
Aspiranten, 
Voor de laatste keer spreekt jullie oude leiding “kleine peer” en 
gewoon HOEKX met een kleine samenvatting van het kamp. Twaalf 
dagen waren we samen op trot voor ons twaalf fantastisch mooie 
dagen hopelijk voor jullie ook. We begonnen met een fietstochtje 
door ons prachtig Vlaanderen. Hierna hebben we als echte Bob De 
Bouwers een prachtige achtertent gemaakt met natuurlijk de bijho-
rende toiletruimte. Spijtig genoeg moeten wij jullie meedelen dat 
jullie het hunger games spel niet hebben overleefd. Tien dagen lang 
hebben we ook de mol gespeeld, zijn we een paar keer naar het 
marginale Doornik geweest, hebben we een bezoek gebracht aan de 
plaatselijke delhaize,  een sleepover geplaceerd, een super de luxe 
zwembad gebouwd, de slimste groep van de aspi’s gezocht proficiat 
Toon Toon Jorre Hoekx, nog meer mol shit gedaan, vriendschap-
bandjes gemaakt en natuurlijk op tweedaagse geweest naar Gent en 
oooh wat hebben we daar plezier gehad. 
Wardt en Hoekx out!!!
PS: Heel veel succes voor de aspi’s dat leiding worden en voor de 
andere aspi’s een bangelijk jaar toegewenst.
Kom zeker naar de dia-avond voor lekkere wazige genante foto’s te 
bekijken.



ARTIKELTJES VAN 

dit jaar



RIBBELS
Dag lieve ribbeltjes 

Zijn jullie klaar voor een spetterend jaar vol avontuur? Wij in elk 
geval wel! Hopelijk kijken jullie vol spanning uit naar de eerste Chiro 
zondag en staan jullie te popelen om te ontdekken wie jullie nieuwe 
leiding wordt. 2 dingen kunnen we al verklappen jullie leiding heeft er 
enorm veel zin in! Ten 2e kunnen we jullie ook al verklappen dat wij 
zeker de aller leukste, coolste en grappigste ribbel-leiding zijn. Rara-
raaaa... als jullie willen weten wie we zijn kom dan zondag 3 septem-
ber zeker en vast naar de Chiro. 

Tot dan! 

Veel knuffels en kusjes van jullie nieuwe leiding.



SPEELCLUB
Beste speelcubbertjes,

Wij gaan nog niet verraden wie we zijn maar we kunnen jullie wel 
een paar hints geven:

- Wij zijn gemiddeld het grootste leidingsteam met een opgetelde 
lengte van bijna 6 meter!

- We hebben de grootste voeten van heeeeeel de chiro

- We zijn de knapste van heeeel de chiro

Ziezo! Hopelijk kunnen jullie al een beetje ontcijferen wie wij zijn. Jul-
lie komen het sowieso zondag te weten ;) 

tot dan 

Het speelclub team



RAKWIS
rarara wie ben ik? ik ben een zotte doos, zelden boos. Geen ijzer 
meer in de bek, in antwerpen is mijn stek. opgewekt is mijn 2de 
naam en met de tips ist nu gedaan.
Rarara wie zenne kik? Zen ik groot of klein?  Blond of bruin? Wordt 
wel graag is vuil! Voor knuffels moet je bij mij zijn. Chiro is mijn 2 de 
thuis, maar het liefst  wil ik bij de rakwi’s zijn 
Rarara wie ben ik? Ben ik een sporter of een tamzak? Al heel mijn 
leven zit ik in de chiro. Ik kan rustig zijn maar ook actief. Nu weet je 
wel wie ik ben of niet ;)
1-2-3 Rikke tikke tik. Ra, ra, ra, wie benne-k-ik?
Is er iemand die al weet Hoe ik heet?   Ne salami, ne spinnenkop,..., 
ne timbre, ne kalkoen, Rocco Granata, ne frigo, ne salamander, een 
varken!
Allee er zit toch ene slimme in de rakwi groep. 



TITOS
Kot-kot-kot-kot-kot-kodei
Kot-kot-kot-kot-kot-kodei
Kot-kot-kot-kot-kot-kodei
Kot-kot-kot-kot-kot-kodei

Gans mijn lijf staat vol met pluimen
Grijze, witte, zwart en bruine
Mijn kopje gaat omhoog-omlaag
Graantjes pikken doe ik graag

1-2-3 Rikke tikke tik
Ra, ra, ra, wie benne-k-ik?
Is er iemand die al weet
Hoe ik heet?

‘k Heb een krulletje in m’n staart
En een stijve stoppelbaard
Een snuit met twee gaatjes in
En een dubbele onderkin

1-2-3 Rikke tikke tik
Ra, ra, ra, wie benne-k-ik?
Is er iemand die al weet
Hoe ik heet?



KETIS



ASPIS
KLANT: Maar ik moet meer ijzer hebben, Svendson. Men koestert 
boze plannen tegen mij. Men wil me overvallen omdat ze niet kun-
nen verdragen hoe goed met me gaat. (Zijn maag rommelt weer.) Ik 
zou die of die persoon gemold hebben, leugens, leugens, allemaal 
leugens! En weet u wat ik daarna bij haar gevonden heb? Een ijzeren 
stang. Ze wou ermee op mij los. U doet er best aan zich buiten al die 
onfrisse ruzies te houden. U bent handelaar in ijzer en geen politicus, 
Svendson. En ik koop bij u omdat u me bevalt en omdat ik zie dat u 
van uw zaak leeft. Omdat u niet tegen mij bent en u zich niet door 
mijn vijanden laat ophitsen, daarom koop ik mijn ijzer bij u. mij moet 
u niet tot vijand maken. U sprak onlangs over schoenen? Hier, ik heb 
schoenen voor u meegebracht. (Hij pakt grote gele herenschoenen 
uit.) Net wat u nodig hebt, Svendson! Ik kan ze u goedkoop laten, 
weet je wat ze mij gekost hebben? 

SVEN: (Zwakjes) Wat?
KLANT: Niets! Ziet u, daar profiteert u van, Svendson. Ja, wij zullen 
nog beste maatjes worden, vooral wanneer we voor eens en altijd 
een afspraak zullen hebben over de prijs van het ijzer. Maar dat komt 
nog wel, dat komt nog wel. Help me toch met die stangen, Svend-
son. (Svendson helpt hem de stangen oppakken. De klant neemt 
er telkens zes onder de arm en met de overige op zijn rug gaat hij 
zwaarbeladen naar buiten.)
SVEN: Tot ziens! 
KLANT: (Hij draait zich om in de deur en glimlacht.) 
Weldra.
 Zondag.


