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Voorwoord hoofdleiding
Beste ouders, leden, sympathisanten...

Onder uw neus ligt het ‘kabatje’. Dit is een boekje waarin info over ons chirootje komt. En
deze editie betekent de start van het nieuw werkjaar. Een jaar dat hopelijk helemaal anders
is dan vorig jaar. Nu de vaccinatiegraad hoog genoeg ligt kunnen we weer elke zondag
zonder beperkingen werking geven, en of we er van zullen genieten!
Onze bende van 22 ongelooflijk gemotiveerde leiders staat al weken te springen om er weer
in te vliegen.
Iedere zondag gaan we er een lap op geven om uw zoon een bere-toffe namiddag te geven!
We zorgen voor een omgeving waar hij zo hard kan ravotten als hij wil, nieuwe vrienden kan
maken, oude vrienden terugziet en op een veilige manier een echte chiroman wordt.

Het is niet allemaal goed nieuws, zoals de meeste jaren zijn er ook leiders die afscheid
nemen van de chiro. Dit jaar zijn dat Pieter-Jan en Quin. Een super dikke merci voor al de
jaren inzet, bloed, zweet en tranen! We zien mekaar nog in den draai.

Een nieuw jaar betekent natuurlijk ook nieuwe vragen. Ga ik vlotte leiders hebben? Gaan we
leuke spelletjes spelen? Ga ik nieuwe vrienden maken? Wij als hoofdleiding kunnen daar nu
al antwoord op geven: Ja, ja en ja! Wij zijn er zeker van. Onze leidingsbende is al weken aan
het voorbereiden om alles in goede banen te leiden. En wij als hoofdleiding kunnen ons geen
betere bende voorstellen.
We hopen dit jaar veel nieuwe leden te verwelkomen. Ken jij nog vrienden van school,
sportclub, andere hobby’s… Neem hen zeker eens mee om op zondagnamiddag te komen
mee ravotten. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en hoe zotter de activiteiten zullen zijn!
Tot slot willen we nog de volledige leidingsbende, de kookploeg, de volwassen begeleider,
de ouders maar zeker ook de leden bedanken om er een ondanks Corona een geweldig jaar
en kamp van te maken. We zullen alles op alles zetten om het dit jaar dubbel zo hard te
overtreffen!
In dit kabatje blikken we nog een laatste keer terug op het werkjaar 2020-2021, meer
bepaald het kamp. Geniet van de verhalen en foto’s! Op het einde vind je de gegevens van
alle leiding terug, aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.
Hartelijke groeten
De hoofdleiding
Jonas Buysens en Simon Derveaux

FACEBOOK

Wil je graag wekelijks op de hoogte blijven van onze activiteiten? Like dan zeker onze
facebookpagina Chiro ’t Axent! Je kan er leuke foto’s, filmpjes en veel meer vinden!

WEBSITE

Op chirozwevegem.be kan u ook tal van interessante informatie vinden! Ook alle foto’s,
kabatjes, datums en de gegevens van de leiding kan u hier vinden.

Voorwoord volwassen begeleider
Op naar een mega (feestjaar )2021-2022
Nooit gedacht dat een super klein beestje als Covid zo een super grote blijdschap kon teweeg
brengen…niet door er te zijn, wel door langzamerhand uit ons leven te verdwijnen en hopelijk straks
nog een nare herinnering te zijn.
Gelukkig was ons kamp ook reeds zo goed als verlost van alle regels… sommige van die regels
mogen zelfs gerust blijven zoals handen wassen voor het eten, voldoende hygiëne, af en toe eens
grondig kuisen – MET water en kuisproduct zelfs … Al hadden we de helft van het kamp slecht
weer, niks leek de sfeer te kunnen bederven… zelfs de buren zeiden af en toe “Chapeau jong” over
ons nimmer aflatend enthousiasme en stralend geluk om dat beetje herwonnen vrijheid.
Op wat gebruikelijk gemis van mama en papa na, verliep het kamp ook zonder de minste
problemen noch accidenten, de eenzame oorwurm achterwege gelaten… we mochten zelfs een klein
mirakel ervaren… van de bestelde 15 kg kroketten namen we er op het einde 85 kg terug mee naar
huis… klein foutje van de leverancier waarvoor dank Agristo.
Of het nu 7, 10 of 15 dagen was…alle leden hebben volop genoten van hun verdiende beloning,
het zomerkamp, na een werkjaar om zo snel mogelijk te vergeten… de weinige activiteiten waren
weliswaar mega maar Chiro beleef je liefst elke week, live, zonder masker, zonder afstand…

Zoals reeds gezegd is dit hopelijk straks allemaal voltooid verleden tijd of op zijn minst een fait
divers en kunnen we in ons 65° werkjaar na de doorstart van Chiro Zwevegem in 1956 uitkijken op
een super mega de maxi leutig jaar met veel nieuwe gezichten, toffe leiding, bère spelletjes iedere
zondag weer opnieuw !!!
Met een 22-man sterke leiding zijn we alvast van plan er volledig voor te gaan en samen met
ouders en leden Chiro ’t Axent nog meer dan ooit op de kaart te zetten als DE vereniging waar
engagement, plezier, inzet, kattenkwaad en al diens meer voor kinderen en jongeren niks meer of
min mag betekenen in hun latere leven dan tonnen leuke anekdotes en stoere verhalen.
Wij, de leiding, de proost, de volwassen begeleiding, zien het alvast helemaal zitten en zijn ervan
overtuigd jullie ook !!! Alvast een mega cool werkjaar 2021-2022 !!!

Een stevige Chiro-handdruk ( nu het weer mag ),
Jan - VB Chiro ’t Axent “65”

Sloebers
Beste ouders
Nu het nieuwe chirojaar een startschot gekregen heeft geven wij er terug een lap op. Maar
eerst blikken we nog even terug naar ons mooi en onvergetelijk kamp.
Toen we vertrokken zagen we direct dat iedereen er veel zin in had! Ondanks we de zon in
Zwevegem lieten trokken we allemaal onze laarzen aan want in Bekkevoort was het nogal
drassig door het regenachtig weer. Toen de toppers ons een prettig welkom brachten
hadden de kerels pannenkoeken gebakken voor ons. Vervolgens vulden we onze avond met
kom in de kring. De dag erna hadden we maar 1 motto ‘ochtendstond heeft goud in de
mond’. We trokken onze legerkledij aan en we vertrokken op dauwtrip. Daarachter zorgden
we ook dat de mama’s en papa’s zich niet ongerust moesten maken dus schreven we samen
een brief voor het thuisfront. De dag erna keken we eens hoe sterk iedereen was in de harde
pleinspelen. Daar waren weer veel sloebers die ons opnieuw positief verrasten. Hebben jullie
al eens 4 op een rij in real life gespeeld? Zo niet , vraag maar eens aan je zoon hoe het in
elkaar zit en je zal merken dat ze hen toen hebben rot geamuseerd ;). We zochten die avond
ook naar het meesterbrein in de chiro aan de hand van een mastermind in real life. Dat was
wel eventjes denken zagen we bij sommige sloebers. De dag erna vertrokken we met de bus
richting het domein ‘de halve maan’. Hier konden ze hun zwemkledij aantrekken en ravotten
in het grote waterpark. Die avond kregen ze leiding van onze aspi’s. Ze trokken hun
ridderkledij aan en gingen op avontuur als een echte ridder. In de namiddag voetbalden de
leiding tegen de aspi’s. De sloebers die supporterden voor de aspi’s werden logischerwijs
gestraft en mochten een halfuurtje op hun knieën zitten (mopje ☻). Natuurlijk won de leiding!
De dag zorgden we dat de valiezen al gemaakt was, dat was een ferme klus. ‘Leider ik vind
mijn … niet’ was denk ik de meest gebruikte zin die voormiddag. Er was achteraf ook veel
verloren voorwerpen maar die komen wel thuis terecht! Ondertussen waren de aspi’s volop
bezig met het kampvuur en zo konden wij samen een film kijken met de speelclub. Als een
mooie afsluiter van een mooi kamp staken de aspi’s het kampvuur aan. Rond dit kampvuur
zongen we veel liederen en was het tijd om alle mooie herinneringen nog eens boven te
halen, want de dag erna gingen we huiswaarts (wat voor sommige sloebers zeker niet te laat
was ☻).
De sloeberleiding wil iedereen bedanken voor het super jaar!
Tot volgend jaar !
Groetjes Sem , Xander , Arne & Warre

Ofwel leiders Ham, Dreetje, Verleye en Bels

Speelclub
Beste Speelclubbers (en ouders),
Voor het nieuwe chirojaar begint, nog even een klein woordje van jullie vorige leiding.
Uiteraard gaan we ook nog eens vertellen over het kamp dat we allemaal samen meegemaakt
hebben, en WAT voor eentje het was :p
We verzamelden allemaal aan het station in Kortrijk. De leding kwam uit het regenachtige
Bekkenvoort terug om jullie op te halen en samen te vertrekken om op avontuur te gaan.
Vlug voor de laatste keer zwaaien naar de mama en papa en weg waren we!
Toen we toekwamen op het kampgebied werden de ogen groter, een gigantisch veld klaar voor ons
om supertoffe spelletjes op te spelen. De jongere afdelingen hadden spelletjes gemaakt en
klaargezet voor ons waarmee we onze namiddag konden vullen, toen de avond aanbrak werden de
oo zoo befaamde pannekoeken gemaakt en hebben we deze lekker opgepeuzeld.
De volgende ochtend gingen we op dauwtrip, iedereen trok zijn warme kledij en zijn goede
stapschoenen aan. Een lekker ontbijtje in het bos met de hele vriendengroep samen. WAT WIL JE
NOG MEER? We waren vroeg opgestaan dus deden het in de middag ietwat rustiger aan, toch
speelden we een soort spel waarbij de leden opdrachten moesten doen om in ruil daarvoor
voorwerpen te krijgen om s’avonds een vuurtje te kunnen maken(uiteraard hoorden daar ook
geroosterde marshmallows bij).
18 Juli gingen we op daguitstap naar Domein De halve Maan. Een domein met een gigantisch
zwembad waar we ons allemaal duidelijk geamuseerd hebben. Wanneer we de zware tocht terug
naar het kampgebied hadden overleefd stonden de aspi’s klaar om in te vallen voor de leiding.
Uiteindelijk volgden de dagen snel op elkaar waarbij we de voetbal nog hadden van de Leiding tegen
de Aspi’s en natuurlijk het grote kampvuur.
Bij het kampvuur genoten we allemaal van een drankje en een hapje en praatten we het jaar na.
Wij, De leiding willen jullie enorm bedanken voor het mooie jaar en wij hopen dat jullie er evenveel
van hebben genoten als wat wij hebben gedaan.
Tot de volgende!!
Liefs julle favorietjes
Arno,Jorre,Wout en Jari

Hier nog wat beelden van het kamp :p

Rakkers
Heyhoi liefste rakkertjes!

Voor een laatste keer mogen we verslag uitbrengen over het doldwaze werkjaar 2020-2021, meer
specifiek over het kamp. En wat hebben we zotte avonturen beleefd! Jullie zijn een nog hechtere
bende geworden dan jullie al waren en hadden een karrevracht aan epische verhalen te vertellen aan
jullie vrienden en familie.

Bij aankomst installeerden we ons op het kampterrein dat vlakbij een bos lag, ideaal voor spelletjes
in te spelen zoals ‘kom in de kring’. De volgende dagen leerden jullie onder andere sjorren, speelden
we ‘Call of Duty’ en de ‘Hungergames’ in het echt en volbrachten jullie met verve de gevreesde
‘Zwitserse omloop’. En of we trots waren op jullie! Nadien volgden enkele erg natte dagen maar dat
hield ons niet tegen om toch plezier te maken. Jammer genoeg moesten we wel onze ondergelopen
tent verlaten om droog te kunnen slapen.
Weten jullie nog toen jullie gevangen werden genomen door een monster en moesten samenwerken
om te ontsnappen? Het kostte veel moeite maar na een tijdje lukte het toch, goed gedaan! Ook de
avonturentocht was erg geslaagd. De aspies bouwden voor jullie een heuse waterglijbaan, een
deathride, een reuzenschommel en een hindernissenparcour. Goed voor enkele uren dolle pret!

Hierna volgde één van de hoogtepunten van het kamp: jullie allereerste 2-daagse trektocht. En
hoera, het weer werd plots prachtig en zo konden we onder een stralende zon op pad! Eerst stapten
we een hele poos naar Diest en plaatsten we onze tentjes in de tuin van een dikke villa. Vervolgens
konden we het centrum van Diest verkennen aan de hand van een stadsspel waarbij allerlei
opdrachten moesten voltooid worden. De frietjes erna smaakten dubbel zo hard. Het was een
geslaagde eerste dag en na een sportief avondspel konden we moe maar voldaan gaan slapen. Op
dag 2 gingen we zwemmen in het provinciaal domein De Halve Maan, samen met alle andere
afdelingen. De verkoeling was na al dat stappen in de zon meer dan welgekomen! Het was een
geslaagde 2-daagse :)

Die avond kreeg jullie leiding eindelijk hun welverdiende congé en namen de aspies onze plek in.
Naar het schijnt was het heeeeel leuk maar misten jullie ons toch enorm ;)

Het kamp afsluiten deden we met een groot kampvuur, we genoten van nog even gezellig samenzijn
vooraleer we huiswaarts trokken. We willen jullie allemaal bedanken voor een fantastisch kamp! Wij
hebben ons minstens even goed geamuseerd als jullie en hopen dat jullie dit jaar opnieuw elke
zondag met de volle 100% komen ravotten in de chiro.

Veel liefs van jullie leiding
Emile, Quin, Seppe en Simon

Toppers
Beste (ex)toppers, ouders…
Op het moment dat je dit kabatje krijgt weet je jullie nieuwe leiding al, ongetwijfeld zal het met hen
opnieuw een fantastisch chirojaar worden. Voor sommigen zal dit als kerel zijn en voor sommige als
topper maar laten we eerst nog eens terugkijken naar het afgelopen top(per)kamp.
Het begon aan het station in Kortrijk, na een snelle koorts controle (die iedereen in slaagde) mochten
we vertrekken naar Bekkevoort. Eens daar aangekomen ontdekten we snel de toffe en vooral heel
grote kampplaats waar we de overige tien dagen gingen spenderen. In de avond vlogen we er direct
in met ‘prison break’, waar een aantal gevangen moesten proberen te ontsnappen met de helikopter
uit de gevangenis. Het leek moeilijker dan vooraf gedacht, zelf de leiders en ook L.V. slaagde er niet
in ondanks dat hij een mes binnensmokkelde.
De volgende ochtend begonnen we aan een omheining te bouwen bij onze tenten en sjorden we ook
een terras (die achteraf niet zo nuttig leek weliswaar), gelukkig had V.V. een gigantisch zwembad
mee waar vooral S.V. (met witte kousen en Crocs) veel plezier aan beleefde. De middag die erop
volgde maakten we voor het eerst kennis met het regenweer die ons de volgende dagen veel koppijn
ging veroorzaken. Dit stoorde ons niet om in het bos het grote Jurgenspel te spelen waar team
Jurgen uit de voeten moest blijven van het leger. Daarbij werd M.H. het eerste slachtoffer van het
kamp met kniepijn : (
De volgende dagen waren wat minder actief door de voortdurende regen en we moesten alle zeilen
bijzetten om te voorkomen dat onze tent geen zwembad werd, dit lukte helaas maar half maar we
kwamen er wel beter van af dan de rakkers. Bovendien werd onder meer K.D. overrompeld door een
mierenaanval op zijn kleren. Het volgende slachtoffer van het kamp werd M.M. die zodanig hard zijn
best deed om eieren te verdienen voor de volgende ochtend dat hij er nog heel het kamp last van
had. Door de regen was het geen ideaal eerste deel van het kamp maar we deden desondanks wel
nog een rechtendeuretocht, waar we een heerlijk ontbijt met ei en spek maakten, een alternatieve
vorm van tikkertje met 3 teams en vooral héél veel weerwolven. Vervolgens kwamen de kleintjes
toe, dit betekent dat de toppers hun best moeten doen om ze zo goed mogelijk te verwelkomen met
leuke spelletjes, iets wat ze allemaal fantastisch gedaan hebben, goede leiders in spe dus.
Gelukkig brachten de kleintjes ook de zon mee, vrijdag was het eindelijk gedaan met veel tijd in onze
tent te besteden, we begonnen met het grote piratenspel waar vooral de prachtige verkleedkledij in
het oog sprong om vervolgens naar de avonturentocht te gaan georganiseerd door de aspi’s. Het
werd een zeer leuke middag met vooral veel gesleer van de bache. De dag erna vertrokken we op
tweedaagse, met veel goesting begonnen we aan de fietstocht die iets lastiger leek dan verwacht
maar we bereikten wel zonder problemen onze eerste activiteit: het adventureparc. De toppers en
de leiding konden zich een hele middag amuseren in de bomen en velen overwonnen hun
hoogtevrees en deden de moeilijkste parcours die er waren. Nadat we allemaal goed geslapen
hadden (behalve K.V. misschien) in de Chiro van Leuven werd de volgende stop het provinciedomein
‘de Halve Maan’ waar we ons vooral amuseerden in het zwembad (en misschien iets minder met de
muggen en het minigolven…). Toen we terugkwamen op onze kampplaats was het de volgende dag
tijd voor de traditionele familiedag en de voetbal (die met grote overtuiging door de leiding
gewonnen werd).
Daarachter was het tijd voor het minst leuke van het kamp, we moesten beginnen opkuisen, gelukkig
deden sommige toppers zeer hard hun best (en anderen wat minder ; ) )

Maar deze wat saaiere dag en ook het zeer leuk kamp werd afgesloten met een gigantisch schip die
vuur en vlam vatte op het kampvuur.
Hopelijk hebben jullie je zeer hard geamuseerd op kamp en gedurende het hele jaar, wij alvast wel!
Tot volgend jaar!

Ward, Robbe, Werner, Gerben

Kerels
Allerliefste Kereltjes

Ondertussen zijn jullie allemaal overgegaan naar de aspis, maar voordat dat jaar echt van start kan
gaan blikken we nog even snel terug.
Door Corona is het geen gewoon chirojaar geweest maar gelukkig begon naar het begin van de
zomer toe de hemel op te klaren: we mochten in 1 grote bubbel op zomerkamp! Maar voordat we op
kamp vertrokken, moest er eerst wel nog wat gewerkt worden… En wat is er beter voor onze
kerelkassa dan een lekkere stoofvleesverkoop met versgesneden frietjes door de Kerels? Al zeggen
we het zelf, jullie hebben dat samen met de kookploeg fantastisch gedaan! Jullie hebben je 1 voor 1
meer dan ingezet en de aspileiding kan op hun 2 oren slapen dat ze op jullie zullen kunnen rekenen!
Maar 2 weken later begon het pas echt: op 9 juli verzamelden we aan de chiro met onze fiets om
eindelijk op kamp te vertrekken. De vreugde was van korte duur want na 2 straten moest er al een
eerste technische ingreep plaatsvinden bij de fiets van H.M. Het zou ook niet de laatste blijken van
het kamp… (bedankt C.D. voor de vervangfiets!)
Nadat de kwaaltjes weggewerkt waren, staken we er een goed tempo in om in de namiddag in
Oudenaarde toe te komen. Daar stond er een waterskinamiddag op het programma. Leider Cédric en
leider Bruno sukkelden wat op het kneeboard maar jullie waren er vrij snel mee weg. C.D. leek zelfs
meerdere meisjesharten van de surfclub sneller te doen slaan… Gelukkig vertrokken we net op tijd
zodat zijn vriendin zich niet zorgen hoefde te maken, nog niet…
De volgende dag trotseerden we de extreme weersomstandigheden om in Leuven ons op te warmen
op het kot van leider Cédric. Na een fietstocht van meer dan 90 km was een rustige avond ook wel
welgekomen, want er wachtte ons nog een heel kamp…
En wat een kamp was dat… we beleefden en we zagen vanalles. Van de zombie/oerkreten van Y.V. in
het donkere bos tot een bierkaartje voor C.D. die het begin van een soap inluidde, van een casa de
papel cosplay tot een VR-zombiesimulatie. We maakten het allemaal mee in die 10 dagen. Het was
natuurlijk jammer dat R.D. er pas bij kon zijn vanaf dag 4 door Corona, maar gelukkig ging zijn
aankomst gepaard met een dropping / nacht die de kerels nooit zullen vergeten (of net wel?)
Maar wij als leiders hebben ook enorm veel van jullie geleerd dit kamp. We leerden dat je niet per se
altijd uit de omheining moet als je naar het toilet moet, een plastic zak is meer dan voldoende!
Daarnaast leerden door jullie ook een hele boel actrices kennen van een bepaald sub genre waar we
hier niet verder op ingaan. N.P. behaalde op dat specifieke aspect van de quiz al zijn punten!
Ook leerden we dat je niet altijd met 15 moet zijn om er een fantastisch kamp van te maken. Deel de
bende door 3 en zorg dat het 5 maten voor het leven zijn en je hebt de perfecte cocktail voor 10
dagen plezier, gelach en ambiance. Jullie zijn 5 fantastische Kerels, elk met een eigen karakter en
toch zo complementair met elkaar. Voor ons had het kamp nog eens 10 dagen mogen duren en het
chirojaar nog eens dubbel zo lang!

Maar goed, hier laten we jullie los Kerels, na een prachtig jaar is het tijd voor de aspis. Don’t cry
because it’s over, be thankfull because it happened (snifsnif )
Bedankt om er zo een zotte boel van te maken, we zien jullie nog wel in de nabije toekomst,

Heel veel kusjes
Jullie leiders (en eigenlijk ook jullie vrienden)
Ceetn, Gauthier en Bruno
PS: What happens in Dienst, stays in Diest…
Peace out xoxo

Aspi’s
Liefste kapoentjes
Een allerlaatste verslagje vooraleer jullie liefste leiding je moet verlaten. :-( Wij gaan jullie
ongelofelijk hard missen. Het was een eer om leiding te mogen geven aan zo’n goeie bende maten!
Bon, we gaan eens terugblikken op dat doldwaze kamp van dit jaar he. We vertrokken 7 juli al op
voorkamp. En dat naar een Luxe resort in Stavelot! Wie had dat durven dromen? Na een vlotte
autorit kwamen we toe op het domein. We kozen natuurlijk het laagste plekje uit zodat Jager zijn
auto altijd zou vast zitten in de modder. Geniaal!
We bleven natuurlijk niet enkel hangen in het resort, we deden ook leuke activiteiten! Denk maar
aan de speleologie XL en de dropping met de vrouwen, kortom het was de max! Ah ja, we zijn ook
nog gaan mountainbiken.
Het weer was niet altijd even goed maar gelukkig konden we ons verwarmen aan elkaar onder de
partytent, gezellig! ‘S avonds konden we ons ook altijd goed bezig houden, we speelden spelletjes,
zaten rond een kampvuur en konden zelfs kijken naar een vuurwerk.
En zo kwam ons voorkamp ten einde. Opkramen geblazen en vertrekken naar het echte kamp!
●

Dat dachten we. Natuurlijk moest Jager weer zijnen auto weer kapot maken. Na een pitstop
die toch te lang bleef duren zijn we dan toch maar vertrokken met de rest naar de
kampplaats.

En wat was me dat. Een veld zo groot dat je het einde niet zag! Gelukkig kozen we deze keer onze
tent wel bovenop de heuvel te zetten. Want wat de volgende dagen zou komen ging anders voor
heel veel problemen zorgen.
In het kampkabatje stond er - weeral - dat we katsjoe botten moesten meepakken. Ik ga heel eerlijk
zijn, ik heb dat van heel mijn chirocarrière nog niet veel gedaan. Dus dit jaar gingen we als naïve
kalfjes weer op kamp zonder die katsjoe botten. Maar wat een fout was dat! De eerste dagen
regende, regende, regende en regende het nog een beetje meer. Heel de pelouse was een moeras
geworden. We zagen de luchtmatrassen van de rakkers gewoon voorbij drijven.
Al een chance dat onze tent vanboven op de heuvel stond.
Nuja een regenkamp. Wat doet een mens dan allemaal. We hebben wat gekaart,
gezelschapspelletjes gespeeld, Dalmuti geleerd en middagdutjes gedaan. We hebben het toch nog
goed vol gehouden denk ik.
Maar dan, als een godsgeschenk kwam die zon toch terug door de wolken! De laatste dagen konden
we zeker niet klagen. Toen de zon er was konden we eindelijk beginnen aan ons kampprogramma,
want dat was letterlijk in’t water gevallen.
We hebben echt gekke dingen gedaan, weet je nog? Zoals kom in de kring, op klaarlichte dag. Of fist
of zen. Of midden in de nacht worms gaan spelen. Daar waren sommige al beter in dan andere. Met
eitjes gooien is toch nie simpel he.
We mogen ook het grote succes van onze eigense vestjenskermis niet vergeten! Merci jager voor de
moeite, en merci Tom Waes voor het briljante idee. We hebben het toch 10 minuten kunnen spelen!

Tijd voor tweedaagse! Extra vroeg opstaan, want we moesten veel fietsen om op tijd op onze eerste
activiteit te zijn. NOT. ‘s ochtends kreeg ik telefoon dat het niet ging kunnen doorgaan want heel hun
terrein was overstroomd. Ja maat, wat nu. Gelukkig hadden we opgeladen gsm’s en begonnen we
een alternatief te zoeken. En ja hoor. We konden vertrekken! Hop een schilderachtige fietstoch door
Vlaams Brabant, Leuven binnen.
Een slaapplaats vonden we snel, en wel recht naast onze eerste activiteit. Schaatsen! Na wat
opwarmen waren sommigen al pirouettes aan het doen, en sommigen leken na 2u nog steeds op
Bambi op het ijs. Meer we hebben gelachen!
Daarna gaan lasershooten. Iedereen was daar echt goed in. En er was niemand die zwaar suckte.
Maar dat was dus bere lastig. We moesten dan nog in die bezwete kleren een stapje gaan zetten in
Leuven. Maar dat ging ook. Met veel plezier zijn we onze dansbenen gaan loszwaaien. En hebben we
onze avond afgesloten met een kampvuur. Fijn.
Als Aspi zijnde heb je natuurlijk ook heel wat lasten en deugden. Spel tegen de leiding bijvoorbeeld,
hoe dat we bere veel beter waren!
We moesten ook een avonturentoch bouwen. Daar zijn we toch met vlag en wimpel in geslaagd he.
Ze gaan er nog jaren van klappen.
Er was ook een voetbalmatch.

Om af te sluiten was er natuurlijk het kampvuur. We hebben daar een pareltje gemaakt
jongens. Een (veel) te groot piratenschip waar de black pearl u zou tegen zeggen. Van
kanonnen tot een vlag, alles was tot in de puntjes afgewerkt.
Gelukkig, want dat was een avond om nooit te vergeten.
Aan alle sprookjes komt een eind. Nu ook.
Jongens, het was fantastisch. Allemaal een dikke merci voor het awesome kamp. Het
awesome jaar, twas niet altijd even simpel. Maar we hebben toch allemaal ons leute gehad.

Tot binnenkort!

Jullie liefste leiders,

PJ, Jager en
Buzze
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CHIRO KALENDER 2021-2022
Eerste semester
19 september 2021

Startdag

26 september 2021

Chiro

3 oktober 2021

Chiro

10 oktober 2021

Chiro

17 oktober 2021

Chiro

24 oktober 2021

Geen Chiro!

31 oktober 2021

Chiro

7 november 2021

Chiro

14 november 2021

Chiro

21 november 2021

Chiro

27 november 2021
28 november 2021

Spaghettiavond
Geen Chiro

5 december 2021

Chiro: Sinterklaas op bezoek

12 december 2021

Laatste keer Chiro

Tweede semester
9 januari 2022

Eerste keer Chiro

16 januari 2022

Chiro

23 januari 2022

Chiro

30 januari 2022

Chiro

6 februari 2022

Chiro

13 februari 2022

Chiro

20 februari 2022

Chiro

26 februari 2022

Stoofvleesavond

27 februari 2022

Chiro

6 maart 2022

Chiro

13 maart 2022

Chiro

20 maart 2022

Chiro

27 maart 2022

Geen Chiro

3 april 2022

Chiro

10 april 2022

Geen Chiro

17 april 2022

Geen Chiro

24 april 2022

Chiro

1 mei 2022

Chiro

8 mei 2022

Chiro

15 mei 2022

Chiro

22 mei 2022

Laatste keer Chiro voor de blok van de leiding

26 juni 2022

Eventueel Chiro

11 juli 2022

KAMP

