
 

 
 



 
Liefste ouders en leden, 
 
Het eerste lachertje van het jaar is er! Wat is een lachertje? Een lachertje is een boekje waar de leiding 
vertelt wat ze met de kinderen gespeeld hebben, hun belangrijke volgende data verklappen, … dit kan 
bijvoorbeeld zijn: schaatsen, zwemmen, weekend, …. Natuurlijk kunnen we niet alles twee maand op 
voorhand vastleggen, maar in de mate van het mogelijke proberen we jullie wel op de hoogte te houden! 
 
Dat brengt ons (min of meer) naadloos over tot de agenda voor de komende weken voor heel de chiro: 
 

 Komende zondag (1 november) is het geen chiro, aangezien het dan Allerheiligen is. Dan is het voor 

veel leiding , en hopelijk ook veel leden, pannenkoekennamiddag bij de familie! 

 Op 8 november is het opnieuw geen chiro omdat de leiding dan op teambilding is.  

 15 november is schaatsnamiddag!! Alle groepen (behalve de aspi’s) gaan schaatsen in Haasrode. 

Om 13.30 spreken we af aan de kerk in Eizer. Wij zoeken hier heel veel chauffeurs voor!  Om 16.30 

worden we opnieuw opgehaald in Haasrode. 

 21 november is het chiromis ter ere van Christus Koning. We verwachten iedereen om 19u in de 

kerk van Eizer in zijn uniform. Achteraf verkopen we een drankje en een hapje voor het goede doel: 

het Nicolasfonds. Wilt u meer informatie?  U kan steeds de site: www.nicolasfonds.be raadplegen! 

 29 november is het vriendjes- en vriendinnetjesdag!! Iedereen mag zijn of haar vriend(innetje) mee 

nemen naar de chiro. Zij hoeven hiervoor niet ingeschreven te zijn! 

 6 december is er nog een speciale dag, raad maar eens de welke! 

 13 december is het kerstmarkt in Eizer aan de Fraat. Dan wordt er geen chiro gegeven, maar dan 

zijn wij pannenkoeken en wafels aan het verkopen ten voordele van het Nicolasfonds! Kom ons 

gerust daar ook eens bezoeken! 

 
Heb je nog vragen over het één of het ander, aarzel dan niet om ons te mailen (decosterjulie@hotmail.com   
of bjarne.vandeputte@hotmail.com)  of even te bellen/iets te sturen op het nummer 0495 76 16 31. Dit is 
het nummer van Julie. 
 
Nog veel herfstplezier! 
Bij de weg, zin in een spelletje: maak hieronder dan ons super leuk kruiswoordraadsel. 
 
Bjarne en Julie 
Hoofdleiding Chiro Iserna 
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Liefste speelclub en ouders,  
In ons lachertje blikken we steeds terug op onze zondagen en onze speciale dagen die we beleefd hebben 
in de chiro. Voor dat we eraan beginnen, geven wij nog eerst onze planning voor de komende weken mee. 
 
1 & 8 november: geen chiro 
15 november: schaatsen!! We spreken om 13.20 af aan de kerk. Om 16.30 worden we opgehaald aan de 
schaatsbaan in Haasrode. We zoeken hier nog chauffeurs voor. 
21 november: chiromis. Afspraak om 19u in de kerk. Na de mis is er warme chocolade melk, cakejes, 
warme wijn voor de ouders en dat allemaal voor het goede doel!! 
6 maart:  geen chiro 
27 maart: Paaseneierenraap om 9.45u afspraak achter de trap aan de kerk. 
10 april: geen chiro 
17 april: daguitstap!! 
30 april en 1 mei: speelclubweekend 
 
Dit waren onze komende activiteiten. Sla deze gauw op in je agenda!! Veel leesplezier! 
 
27 september: 
Onze allereerste startdag voor vele! Dat was spannend he. We speelden eerst een codespel zodat jullie 
jullie leiding kon vinden en rarara, wie won er! Onze speelclub. Fauve (de zieke kikker) en ik (de mooie 
vlinder) waren op jullie vol ongeduld aan het wachten want het was niet alleen voor jullie spannend! Ook 
voor ons. Wie zouden onze allernieuwste spruiten zijn?? Gelukkig wisten we al dat we goed af waren, want 
er de speelclub van vorig jaar waren super kadékes! We hebben eerst heel veel verteld aan elkaar, we 
hebben elkaar voorgesteld en toen wisten we meteen wie de patékes gingen zijn. Bijvoorbeeld Thomas die 
maar bleef  babbelen, Karel die niet kon wachten om iets te spelen, … Dus begonnen we maar vlug aan de 
rondleiding. Als die voorbij was, hebben we nog super leuke spelletjes gespeeld die we voor de chiro echt 
start, spelen met heel de chiro. Zo dat iedereen mee was! Het was echt al een super fijne dag voor ons en 
voor jullie ook denken we. Jullie waren niet te stoppen!!  
 
4 oktober: bosspelletjes!!!!  
Het was zo’n prachtige dag, de herfst kwam eraan en het was veel te mooi om binnen te blijven. Daarom 
trokken we het bos in! Den Bas zag wel af : “men voeten doen zo’n zeer!!” , ja ’t was niet super dicht bij, 
maar dat viel nog goed mee! Wat was het spel nu: het vieruurtje was super hoog in de boom opgehangen, 
maar wanneer jullie de spelletjes samen goed afwerkten, ging de zak met de beloning naar onder. Goed 
dat jullie zo’n topteam waren: het kamp was super cool (wel te klein om iedereen er in te zetten hé Stan? 
 ) , kabouterdorpje was top en alle kroontjes werden in het bos gevonden! Het was een top dag weer! 
 
11 oktober: schiet raak! 
Wat spelen de speelclub vandaag? : SCHIET RAAK!! De groep werd in 2 gesplitst. Wanneer een groep een 
opdracht won, mochten ze hun watje in de verf doppen en op het bord probere schiet te raken. Er waren 
verschillende cirkels met punten. Die werden dan opgeteld ,wie op het einde van de rit de meeste punten 
had verzameld was gewonnen! Het was een heel intensieve dag en iedereen had super veel zin om mee te 
spelen!!! Echt een dag om niet meer te vergeten.  
 



18 oktober: ballonnen spel!  
Groepen werden weer in 2 gesplitst. Hier hadden we de sterretjesploeg en de hartjesploeg. Iedere ploeg 
had een ballon met 3 touwtjes aan verbonden. Wanneer de sterretjesploeg een opdracht won, mocht die 
een touwtje doorknippen van de ballon van de hartjesploeg (en anders om). Welke ballon het eerste ging 
vliegen, die ploeg verloor! Het spelletje hebben we niet afgekregen, maar het was gelijk spel! En dat is 
altijd fijn!! 
Maar op die dag hadden wij nog iets te vieren, Amber werd 6 jaar!! Hiphiphoera voor Amber! Amber had 
lekkere traktaties mee en daar hebben we goed van geprofiteerd!! Bedankt Amber hier voor! 
En onze dag zat er weer op….  
 
Fauve en Julie! 
 
 

 

 
 

STARTDAG 27/09 
 
Beter dan Kerst, je verjaardag, nieuwjaar en alles te samen ! Het is startdag op de chiro, joepieeeee !!  
Op deze dag heeft de oudleiding een spel met de Blubbers gespeeld om te ontdekken wie hun leiding 
gingen worden.  
We waren goed verstopt dus ze hebben ons een paar keer voorbij gelopen, maar al snel hadden ze het wel 
door!  
En toen hebben we ontdenkt dat we met een super grote groep waren, maar je weet wat ze zeggen “hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd”!  
Na dat ze ons hebben gevonden hadden, hebben we het “kenningsmakingsspel” gespeeld.  
De Blubbers moesten aan de hand van opdrachten papiertjes trekken waarop informatie stond over één 
van hun leiding.  
Daarna was het aan hun om hun grijze hersenmassa te laten werken en te raden bij wie het paste en zo de 
leiding beter te leren kennen!  
 
GANZENBORD 4/10 
 
Het leuke ganzenbordspel gespeeld! We hadden de groep in 2 groepjes verdeeld. Elke keer als ze met de 
dobbelsteen gooiden moesten ze een opdracht doen. Toen we het spel touwtrekken gingen spelen, liep 
het een beetje fout! Omdat ze zo hard aan het trekken waren, is het touw in 2 gespleten met als gevolg dat 
iedereen BOEM op de grond viel! Blauwe billetjes.. Ze hebben ook pictionary gespeeld, maar dat verliep al 
veel beter! In plaats van een voorwerp te tekenen hebben ze het moeten uitbeelden, hilarisch!! En daarna 
hebben we ook nog een quizje gespeeld. De blubbers hebben dus duidelijk bewezen dat ze een echte 
hechte groep zijn! Dat was een hele leuke namiddag! 

 

EEN TEGEN ALLEN 11/10 

 

De Blubbers kregen een lijst van opdrachten die ze binnen een bepaalde tijd moesten volbrengen, maar er 
was een addertje onder het gras… Om de 15min kwam er een opdracht bij !  
Dus ze moesten allemaal goed samenwerken zodat het zou lukken.  



De jongens moesten zich verkleden in meisjes en de meisjes in de jongens, dat was best wel grappig.  
Bij de klerenketting tot aan de vlag twijfelde ze geen één seconde om zoveel mogelijk kleren te 
verzamelen, al snel was deze opdracht ook in orde !  
Samen staan de Blubbers sterk en dat hebben ze die dag dat dan ook bewezen.  

 

BOSSPEL 18/10 
 
De blubbers wouden nog is naar het bos gaan dit hadden we dan nog eens gedaan oleee. Er werden 2 
groepen gemaakt ze moesten eerst beide een kamp maken die ze later zouden moeten verdedigen. Om 
het kamp te verdedigen moesten ze schaar,steen,papier of 007 spelen en moesten ze winnen om in het 
kamp van de tegenstanders te geraken of voor hun kamp te verdedigen, als ze in het kamp van de 
tegenstanders geraakten mochten ze met een watje die in het verf was gedopt proberen om er mee op te 
gooien op een blad op een punt te scoren. Iedereen heeft weer fantastisch goed meegespeeld en het was 
een geslaagde zondagnamiddag in de blubberwereld.  
 
EXPEDITIE BLUBBERSON 25/10 
 
Deze zondag was het expiditie blubberson een zalig spel ;). We hebben weer 2 groepen gemaakt die tegen 
elkaar moesten spelen om de sterkste  blubbers te worden. Al vanf het begin was er veel rivaliteit tussen 
de blubbers iedereen was echt te goed bezig! Zoals wanneer julie geblindoekt de bal moesten stampen 
met de aanwijzingen van hun groepsgenoot om er te geraken dit was echt heel grappig , of wanneer julie 
een kroonkurk lopend moesten gaan halen om niet af te vallen tot er maar 1 persoon overbleef. Het was 
echt een leuk spel maar na al dat inspanning hadden ze toch verdiend om wat vrij te gaan spelen. Bedankt 
blubbers om zo goed mee te doen. ;)  

 

 
 
 
Ellen, Sylvain en Anaïs ! 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
Zondag 27 september 
Op 27 september begon het nieuwe Chirojaar. De dag waar alle kindjes, zeker de Rakwi’s, ongeduldig naar 
uitkijken. Wat zou een zondag toch zo saai zijn zonder de Chiro !?!  De eerste Chirodag is altijd wel 
speciaal. Aan de kerk stond enkel de oudleiding de kindjes op te wachten. Dit om de spanning erin te 
houden over wie de nieuwe leiders zouden zijn... Na het fluitsignaal verzamelden de kinderen zich aan het 
Chirogebouw. Hier werd duidelijk gemaakt dat de echte leiding “verdwenen” was en dat de Rakwi’s als 
eerste in groep hun leiding moesten vinden. Dit aan de hand van kleurencodes. Ik Willem Ingels en die 
andere coole ket Jonas Robeet, de nieuwe leiding van de Rakwi’s, zaten verstopt aan de kerk. Daar hadden 
de Rakwi’s  natuurlijk geen weet van. Na ongeveer 45 minuten met onze vingers te hebben staan draaien, 
stond onze nieuwe groep daar voor ons.  Verbaasde, maar ook fiere gezichten, staarden ons toe. Toch 
geen twee gasten als leiding, dachten de meisjes. Toch wel! Twee trotse kerels die hun best zullen doen 
om er het tofste/leukste/chillste/coolste en beste Chirojaar van zullen maken.  
Na een aangename kennismaking in het Rakwilokaal konden we eindelijk gezellig ravotten in het gras. 
Zolang er wat geroep en gespring aan de pas komt, kan men van een geslaagde Chirodag spreken. We 
speelden het makkelijke spelletje Koningsbal. De tijd vloog voorbij. Dat is altijd een goed teken. Wij hadden 
er al vast van genoten en hoopten iedereen terug te zien op de volgende zondag voor Sportival.  
 
Zondag 4 oktober 
Op 4 oktober was de place to be Hofstade. Bloso organiseerde er namelijk Sportival voor alle 
jeugdbewegingen in Vlaanderen. Een festival waar men tal van sporten kan beoefenen. Na een busreis van 
30 minuten was Chiro Iserna er ook bij. Eerst moesten wij, de Rakwi’s, ons gezamenlijk met de andere 
groepen inchecken, en dan een plan opstellen om te beslissen wat we zouden gaan doen. We besloten om 
te beginnen met de enige echte sport: BMX.  Het parcours, diep in het bos gelegen, was wel eventjes 
zoeken. Maar dat maakte het allemaal niet minder leuk, integendeel!  Vooral de jongens genoten van de 
geweldige jumps. Maar ook Tjilka kon het niet laten om een fietsje te pakken en deze geweldige jumps uit 
te proberen. Om de kick van het BMX’en wat te behouden gingen we daarna muurklimmen. De meisjes 
klommen als een raket naar de top. Super enthousiast waren ze. 
Toen was het tijd voor onze middaglunch. De lekkere boterhammetjes van mama smaakten ons wel.   
Er stonden nog veel activiteiten op de agenda in de namiddag. Om te beginnen gingen we skeeleren. Met 
te kleine en slechte rollerskates gingen we de mooie piste uitproberen. Na 30 minuten was het welletjes 
geweest met al dat vallen en opstaan. Na een matchke voetballen tegen de Aspi’s en spelen op mega 
springkastelen was het tijd om terug te trekken naar het strand. Daar stond een DJ  klaar om Sportival een 
spetterend einde te geven. Door plaatsgebrek bij het podium vonden de Rakwi’s niets leuker dan in het 
koude water te springen. Wat een mooie dag werd het! 
 
Zondag 11 oktober 
11 oktober was een normale Chirodag. Willem en Jonas hadden een leuk spel voorbereid. We speelden 
Stratego in het bos. Maar niet zomaar Stratego. We hadden er een variant op gevonden. In plaats van met 
de echte spelregels te spelen veranderden we de figuren in dieren. Zo had je de olifant, de sterkste van de 
hoop, en de muis, de zwakste van het bos. De bedoeling van het spel was een hoofddeksel in het 
vijandelijke kamp te veroveren. Dit hoofddeksel was natuurlijk verstopt in beide kampen. Mauro, slimme 
kerel, had zijn hoed natuurlijk hoog in de boom verstopt. Dit deed bij Kobe de frustratie heel hoog 
oplopen. Hij maakte Jasmine wijs dat hij haar kon verslaan als zwakker dier. Jasmine had het spel 
waarschijnlijk nog niet echt door en geloofde hem. Maar toen ze het plots toch door had pakte ze haar 
kaart toch wel snel terug van Kobe. :)  



De leiding zat gezellig beneden in het bos tegen een dikke boom. Wij waren de post waar je een nieuwe 
kaart kon oppikken wanneer je gedood werd. Na een lange tijd zonder verwondingen kwam het lieve zusje 
Ilene vol stress aangelopen om te zeggen dat haar broer Milan uit een boom was gevallen. Wij als een 
speer het bos in naar Milan toe. Al bij al viel het allemaal wel mee. Maar dit was toch wel een schokkend 
momentje hoor! Jammer genoeg was het alweer tijd om terug te keren naar de Chiro. Weer een toffe 
zondag achter de rug! 
 
Zondag 18 oktober 
18 oktober. Vandaag zijn we weer met z’n allen het bos ingetrokken. Dit keer om kastanjes te rapen. Met 
de bedoeling die dan op te warmen met een vuurtje. Ook wel poffen genoemd. Het was voor de Rakwi’s 
wel eens speciaal om een eigen vuurtje te maken. Onder de controle van de leiding natuurlijk! Eens de 
eerste vlammen ontstonden, smeten we de opgeraapte kastanjes in de barbecueketel. Na zo een 10 
minuutjes waren ze klaar om te worden opgegeten. Lekker smullen maar! Dit herhaalden we zo’n  3 keer. 
Willem (chirolid) had deze stelling iets te letterlijk opgevat en bleef maar van de lekkere, op Rakwi’s wijze 
klaargemaakte, kastanjes eten. Hij smulde zijn buikje vol! Nadat het vuur gedoofd was, was het alweer tijd 
om naar huis te gaan. Weer en geslaagde dag die zal bijblijven. ;-) 
 
Jonas en Willem! 
 
 

 
 

Dag allerliefste tito’s!!! 
 
We startte het nieuwe chirojaar op 27 september. Iedereen was natuurlijk benieuwd naar zijn nieuwe 
leiding. We speelden een spel waarbij de leiding verdwenen was voor een paar uurtjes. De oudleiding nam 
het over en jullie moesten proberen de juiste kleurencode te maken. Als dat jullie gelukt was mochten 
jullie op jullie blad krassen met een muntje en daar stond een tip op waar de titoleiding verstopt was. Na 
lange tijd hadden jullie ons eindelijk gevonden in het bos. Dit komende jaar zijn Bjarne en ik (Ine) jullie 
lieftallige leiding! Het wordt een knallend jaar! Als de leiding van alle groepen bekend waren ging iedereen 
met zijn groep wat kennis maken. Wij hebben dan nog wat nagedacht over een kreet en toen kwamen we 
er uiteindelijk uit: TI-TI-TOOOO’S DAAR BEGINT DE PRET! Als laatste mochten jullie ook nog opschrijven 
wat jullie wouden doen van speciale activiteiten. Toen zat de zondag er jammer genoeg al op! 
 
4 oktober 
Woehoeee wij weg met de bus naar sportival!! Dat was toch een 
avontuur. In de bus kregen jullie al wat uitleg over de spelletjes 
die we tussendoor ook nog speelde. Het ene was het ‘gotcha’ 
spel waarbij jullie de persoon op jullie kaartje moesten 
vermoorden door er met een spuit met water op te spuiten. De 
verdiende winnaar was Alde, goed gedaan meid! Het andere 
spel was dat iedereen een soort van handicap had zoals 
geblinddoekt, handen aan elkaar gebonden, achteruit lopen,… 
voor een halfuur en dat schoof dan door. Als je dit niet goed deed kreeg je een stip en wanneer je tien 
stippen had moest je in het koude meer springen. Onze eerste activiteit was kajakken. Met volle moed 
begonnen we eraan! Natuurlijk zijn de meisjes veel beter dan de jongens want wie viel er na een paar 
minuten al in het water? Ja hoor onze goede leider Bjarne en onze Seppe.. hmm dat zit precies in de 



familie  Daarna hebben we nog allerlei leuke activiteiten gedaan en zijn we ook naar het strand gegaan 
waar de jongens in het meer gezwommen hebben en de meisjes met hun voetjes  Als laatste was er nog 
een podium met een dj waar we hebben afgesloten met een dikke party! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 oktober 
Pannenkoekennamiddag! We maakten een gezellig fietstochtje in het bos en speelde er bosbaseball. Jullie 
zijn daar ongeloofelijk goed in amai! Iedereen kon goed met de baseballbad slagen! Het ene team was dan 
wel net iets beter dan het andere  Daarna gingen we verder naar de chiro van Jezus-Eik waar we een 
lekkere pannenkoek hebben gegeten en een drankje hebben gedronken. Die chiro hebben we dan ook 
nekeer gesponserd! Daarna reden we vlug terug naar huis want we moesten nog dikke berta spelen met 
heel de chiro om af te sluiten. Het was weer een geslaagde zondag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 oktober 
Jullie hadden al direct schrik toen jullie hoorde dat we een spel tegen de keti’s gingen doen! Toch niet 
tegen onze zus of broer, de zijn veel beter…hé Febe, Yana, Alde, Yori, Mies en Faye!  Maar jullie wisten 
nog niet wat het spel was! Tuurlijk gingen jullie winnen! We speelde presidenten-extreme in Eizer! De 
keti’s moesten de president bij de tito’s  zoeken en omgekeerd maar op verschillende domeinen in Eizer. 
Jullie kregen eieren mee om de president daarmee te raken/doden. Er lag ook geld verstopt onderweg dat 
jullie konden zoeken, maar als Bjarne of ik langskwamen en jullie konden raken met ons pistool waren 
jullie alles weer kwijt. De groep van Febe had al snel de president van de Keti’s gevonden dus hadden al 
een punt. Bij de andere ging het wat moeilijker. Cédric en Senne hadden hun in het school verstopt, goed 
gedaan jongens!  
 
25 oktober 
Die dag speelden we het grote hotelspel! Hierbij waren jullie in groepen verdeeld en moesten jullie 
proberen zoveel mogelijk hotels met zoveel mogelijk sterren te kopen. Dit konden jullie doen door 
opdrachten te winnen en geld te verdienen. De winnaars kregen meer geld dan de verliezers. Als jullie 
genoeg geld hadden konden jullie een hotel kopen. Het enige nadeel was dat niemand wist hoeveel 
sterren het hotel waard was. Dus ofwel moest je gokken met je groep ofwel kon je bij ons een tip kopen. 



Met die tip kon je dan te weten komen hoeveel een hotel waard was. Dan moesten jullie ook nog meubels 
zien te kopen voor in de gewone/luxe kamers te zetten dat was dus ook een raadsel. Op het einde van de 
namiddag maakten we bekend hoeveel sterren elk hotel had en of het hotel luxe/gewone kamers had. De 
groep met de meeste sterren won het spel! Na vier uur hebben we nog even nagedacht over leuke 
kasacties en toen was het al weer tijd om naar huis te gaan! 
 
31oktober houden we ook nog een Halloweenfeest! Iedereen wordt verwacht om 20u aan de kerk en we 
vragen weer een kleine bijdrage van 2euro! En om 23u uur mogen jullie terug naar huis… Als jullie nog 
durven HA-HA-HA! 
Tot dan!  
Kusjes Bjarne en Ine 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
27 September: Startdag 
Eindelijk was het zover! De Chiro was terug begonnen, joepieeeee!!! Maar er klopte iets niet, waar was de 
leiding?? We waren vermist, gelukkig maar voor een paar uurtjes. Jullie moesten ons zoeken en zo 
ontdekken wie jullie nieuwe leiding ging zijn, spannend! Na vele kleurencodes te geven, kregen jullie 
uiteindelijk de kaart waar onze locatie was op aangeduid! Na lang wachten, kwamen jullie eindelijk aan in 
het grotje van het school, vol spanning natuurlijk. En tadaaaaa, jullie leiding voor het komende jaar: Lara 
en Mara! Wij zaten ook vol spanning te wachten en we wisten niet goed wat doen als jullie aankwamen, 
maar we zagen toch blije gezichtjes, yes! Daarna vertrokken we naar de Chiro en in ons lokaal deden we 
een kennismakingsronde à la Hallo, Ik ben Mara waarop jullie mooi in koor zeiden Hey Maraaa! We hadden 
ook 2 nieuwe gezichten in onze groep: Mira en Kristof, super dat jullie ons vervoegd hebben! Na ons 
vieruurtje was het dan tijd voor onze “Bucket List”, maar daar gaan we toch nog wat aan moeten werken 
he  Zo dat was onze eerste dag die weer veel te vlug voorbij was !  

 
4 Oktober: Sportival 
Vandaag vertrokken we richting Hofstade voor het Sportival! En weer was er een nieuw gezichtje, alle 
nieuw niet echt, gewoon terug van weggeweest: Lena! Ook super dat je terug bent. Aangekomen op het 
sportival, vertrokken we meteen naar het hoogteparcours maar nee het mocht niet zijn… Het was weeral 
volzet!  Volgend jaar beter, Keti’s! Dan gingen we maar op zoek naar andere activiteiten. Zo was onze 
eerste sport raften, woow kei cool dachten we allemaal, maar het leek toch maar een klein plaatsje om te 
raften. Maar ik denk dat iedereen het wel tof vond, sommigen namen zelf een duikje in het koude water, 
echte chiro-ieten zeg ik dan! Daarna volgde nog wat activiteiten die ik even vergeet, maar we hebben ons 
wel geamuseerd he  Als laatste keerden we terug naar het strand waar dat bijna iedereen een frisse duik 
nam! Dan gingen we rustig chillen op het strand, maar dat was buiten de volleyballende jongens gerekend, 
he Louise! En niet eens sorry zeggen als hun bal onze kant op vloog… Dan gingen we een feestje bouwen 
met Sam De Bruyn, dat was top!  Echt een fijne afsluiter van de dag! 
 



11 Oktober: Expiditie Ketison 
Deze zondag was memorabel! Het eerste spel van dit awesome keti-jaar!!! Om deze dag dus nooit meer te 
vergeten zullen we het nog is in geur en kleur vertellen. EXPEDITIE KETISON EXTREEM: jullie werden 
verdeeld in twee groepen en moesten zien te overleven in Eizer. Dit door allemaal voorwerpen te zoeken 
die overal in het dorp verstopt lagen. Zo konden jullie punten scoren en het doel was om dan zoveel 
mogelijk overlingspunten te hebben op het einde.  Natuurlijk is overleven in de wildernis niet zoo 
eenvoudig. Om de zoveel tijd stuurden we een sms’je waarin een opdracht stond, zoals een selfie met een 
familie, thee/chocomelk maken voor ons… Louise jou willen we toch bedanken voor de creativiteit maar 
Roselien haar chocomelk was toch stukken beter. Jammere zaak dat Mara de tas stuk heeft gemaakt, 
ocharme het gebroken hof! Eitjes was een belangrijk overlevingsmiddel voor jullie want toen onze tijd er 
jammer genoeg bijna opzat, hadden we duzend eitjes. Hiermee had Joren al direct plannen om goed vuil te 
worden of andere om eens lekker te eten. Gelukkig hadden we de eitjes op tijd weg gewerkt om mee te 
kunnen spelen met dikke bertha! En toen was de derde zondag jammer genoeg al voorbij…. 
 

18 Oktober: Presidenten tegen de Tito’s 
Amai, ik was even in stress zeg! Zoveel Keti’s en zoveel nieuwe gezichten zeg, mijn spel was daar helemaal 
niet op voorbereid  En Lara die er niet was, om me uit de nood te helpen… Onze nieuwe Keti’s: Arne, 
Magnus, Tom, Kyle en Charlotte! Onze vrouwelijke aanwinst deed het direct goed en won dikke berta, 
zalig, zo moet het! Na een kort overleg met de Tito-leiding, gingen we presidenten tegen de Tito’s. Na lang 
wachten op de jongens, konden we eindelijk beginnen! Jullie vertrokken vol moed, maar het mocht niet 
baten… De tito’s hadden gewonnen! Maar volgende keer zijn wij aan de beurt. Omdat we zoveel eieren 
over hadden, deden we er nog een spelletje mee. Jullie moesten zo ver mogelijk een ei gooien naar elkaar 
zonder het kapot te laten gaan! In dit spelletje zijn we wel gewonnnen, want Laura en Mira zijn het verst 
geraakt! Hopelijk hadden jullie een leuke dag, ondanks mijn improvisatie!  
 

25 Oktober: Grote Drank- en Drugsspel  
Aangezien de meeste onder jullie de smaak van een biertje wel te pakken hebben, speelden we deze 
zondag het grote drugs en drankspel! Niet om jullie op het verkeerde spoor te zetten maar natuurlijk om 
jullie te laten inzien dat de agenten het altijd sneller door hebben. We gingen gezellig met wat muziek naar 
het bos om daar de activiteit te starten. Iedereen kreeg een kaartje met een personage op. 
Baron  dealer  drugsverslaafde Of Magazijn  nightshop  alcoholverslaafde  
en dan had je de AGENTEN…. Zo moest elk individu zoveel mogelijk geld inzamelen en de agenten moesten 
de baron en het magazijn zien op te pakken. Na enkele tijd waren 
de eerste transacties al gebeurt werd er volop onderhandelt maar 
helaas. De agenten waren jullie te snel af en dit wel 2maal.  
Geen nood, we zullen jullie beter trainen en dan komt alles wel in 
orde.   
 
 
 
 

Tot de volgende keer, Keti’s !!!  
Lara en Mara 
 

 



 
 

ASPI’S, GE GAAT HARD OF GE GAAT NIET! 

Jawadde dadde: hier zijn we voor de eerste keer van het jaar met ons lachertje!  
Laten we beginnen bij het begin: 
 
Zondag 27 september. Wat een normale chirodag kon worden, draaide uit tot misschien al één van de 
beste dagen van het jaar, jullie kwamen namelijk te weten dat Celine en ik jullie leiding werden! 
(#knopjeopenzetten). Het startspel heb ikzelf niet meegemaakt, maar na dit spel speelden we ‘Wie wordt 
de gulden kip’: een heel tof spel, maar ik onthoud toch vooral het ei en mayonaise in elkaars gezicht 
spuwen (amai, jawaddedadde) en de subjectieve jury (#standaardsubjectievejuryvoorderestvanhetjaar). 
De winnaar was Julie, maar eigenlijk zou ik moeten zeggen iedereen, want deelnemen is belangrijker dan 
winnen (pedoemtssjj)! Top eerste dag vond ik, nu Celine er nog bij en het spel is compleet. 
 
PS: excuses voor de oranje verf, maar die moet er wel uitgaan! Bericht aan de mama’s (of papa’s): harder 
wassen die handel! 
 
Een week later de bus op naar sportival. Uiteraard de achterbank voor de Aspi’s (want je bent cool of je 
bent het niet). Zoals we eigenlijk al 100 jaar weten zijn er niet zo veel spectaculaire sporten (ohja: het 
hoogteparcours als het niet volzet is zou blijkbaar leuk zijn. Van horen zeggen hé.), maar zolang we maar 
samen zijn hé Xd. Om alles nog een tietske* (*=een beetje) leuker te maken speelden we een spel: 
allerhande foto’s nemen en de verliezer moest een tegenprestatie doen (samen met de afwezigen 
uiteraard, want school komt altijd op de tweede plaats als het om chiro gaat!). De winnaar wordt 
binnenkort bekend gemaakt door de subjectieve jury. Naast hevig sporten (jawel, zelf gezwommen in het 
meer van 0,5m diep, jawaddedadde) hebben we vooral de beste chillplek ooit gevonden (topsecret), want 
als Aspi moet je wat cooler als de rest zijn, helaas. Een topdag dus, met als afsluiter een paar hashtagskes: 
#stoephoer, #hitler, #Ms.Jacksoninthamix, #65+-ersschurenistocheenbeetjevuil, 
#nunogeensafkeentishelemaalaf. #datlaatstewasuiteraardeenmopje. 
 
11 oktober: met de fiets naar het park (zonder Celine, weeral! Slechte punten hé!), crazy fietsspel gespeeld 
(met spelletjes als: zo dicht mogelijk naar de kegel rijden zonder in het water te vallen, om het traagst 
fietsen, fietsbal, enzovoort. Ik vond het leuk, en de andere mensen in het park blijkbaar ook! Vieruurtje 
was lekker, en Robbe vond dat zeker ook (wat doe je als er nog één vieruurtje over is? Als eerste opeten 
natuurlijk!) Op weg naar huis even wat optrekken (want Mika kon dat zogezegd dertig keer) en verder. Op 
de chiro nog Dikke Bertha gespeeld en naar huis! #aleenchancedatwekubbhebbenmeegenomen. 
 
18 oktober: Celine was er weer, topteam compleet! Vandaag gaan baseballen in het bos. Goed gelachen, 
maar vooral keihard gewonnen (misschien omdat Celine haar kousen niet kapot wilde maken), applausje 
voor Arnout, Nina, Emma, Aramis en mezelf! (#duwenmag, jawaddedadde). Na de baseball pannenkoeken 
en chocomelk gemaakt, pannenkoeken gegeten en chocomelk gedronken (logisch toch), het lokaal wat 
sfeervoller gemaakt en wat gebabbeld over de fjesta (SPONSOREN IS BEGONNEN, ALLES KAPOT!) en het 
buitenlands kamp (ALLE IDEEËN WELKOM!!!), en het was weer gedaan!  
 
We zijn nog maar vier weken ver, maar wij weten nu al dat het een topjaar wordt: zet jullie schrap, want 
wij gaan hard! 
Ciaokes Miauwkes! Dries & Celine 


