
 

 
 



 

 
Hallo allemaal! 
 
De examens zijn al even achter de rug dus konden we er weer invliegen op de chiro! We zijn iets 
nieuws begonnen  de enquête die we naar iedereen doorgestuurd hebben. Door deze enquête op te 
stellen, willen we eens zien wat jullie zelf vinden van de chiro. Het kan namelijk altijd beter. Wij gaan 
ook er zo veel mogelijk mee rekening houden, maar het is onmogelijk om met alles rekening te 
houden. Daarom wil ik iedereen nog eens oproepen om zeker deze enquête in te vullen, jullie hebben 
er echt baat bij.  
 
Ook zijn we opnieuw begonnen met onze spaaractie van Joyvalle en Appelsientje. Wij wouden jullie er 
nog eens even aan herinneren om de flapjes ervan te verzamelen. Per 10 flapjes krijgen wij een bus 
melk gratis mee op kamp! Maar dit jaar zijn we ook met iets nieuws begonnen. De spaaractie van 
Lotus. Hier moet je codes voor verzamelen en dan op hun sites de codes doorsturen door op onze 
naam (chiro iserna) te klikken. Alvast bedankt aan onze spaarders!! 
 
Voor jullie beginnen te lezen met ons lachertje neem je er best nog even je agenda bij, want hier zijn 
een aantal belangrijke data: 
 
10 april: geen chiro omdat we dan heel het weekend vergaderen over het kamp. Om jullie toch een 
tikkeltje nerveus te maken; hier wordt het kampthema beslist!!!  
 
17 april: We gaan op daguitstap naar Oceade!!! We spreken af om 8.30u aan de kerk van Eizer en we 
zijn terug om 17.30u. Iedereen komt natuurlijk in uniform en heeft zijn zwemgerief bij. Een hele dag 
zwemmen zou nogal “zottekes” zijn. Daarom spelen we in de voormiddag eerst nog een reuze cool 
spel. Pret verzekerd!! 
 
31 mei: De codes van Lotus en de flapjes van Joyvalle moet bij de leiding terecht gekomen zijn. Dan 
moeten wij alles versturen en hopen wij allemaal op veel gratis melk en lotusproducten!! 
 
Dan komt het kamp redelijk dicht bij!! Afgelopen jaren hebben we de inschrijvingen laten gebeuren 
hoe de leiding het zelf wou. In onze enquête hebben wij jullie hier over bevraagd. We gaan zien wat de 
uitkomst daarvan al zijn. Hoe exact dit zal verlopen, zullen jullie dan nog te horen krijgen. Kleinere 
groepen zullen aan huis langskomen, maar voor de grotere groepen bestaat de kans dat er toch een 
inschrijvingsavond wordt georganiseerd om het allemaal haalbaar te maken. Ik zal nu al vermelden 
dat we voor de inschrijving 2 gele kleefbriefjes van de mutualiteit nodig hebben.  
 
Heb je nog vragen over het één of het ander, aarzel dan niet om me te mailen 
decosterjulie@hotmail.com of even te bellen/iets te sturen 0495 76 16 31 
 
Veel leesplezier en tot binnenkort! 
 
Julie en Bjarne 
Hoofdleiding Chiro Iserna 

 



 
 

Beste speelclubbertjes. Hier een overzicht van wat we de laatste maanden hebben gespeeld!! 

13 december was het kerstmarkt. Hier hebben jullie de kans gehad om onze zelfgemaakte 

pannenkoeken en wafels te komen proeven. We moeten toegeven dat ze super lekker waren!  

Hopelijk vonden jullie dat ook. Met de opbrengst hebben we nog eens het Nicolasfonds gesteund. Zij 

waren heel blij en wij dus ook. Iedereen bedankt die ons daar heeft gesteund!! 

Dan was het alweer kerstvakantie. Wij konden geen chiro geven omdat we dan moeten studeren. 

10-17 januari: de leiding was nog steeds aan het studeren voor zijn examens. We weten dat dit een 

hele tijd voor jullie duurt, daarom was er hulpleiding voorzien om onze kadéékes toch wat 

amusement op een gewone zondag te voorzien. Wat jullie allemaal gespeeld hebben, weten we niet 

meteen. In ieder geval, ons lokaal hing vol met coole spelletjes.  

24 januari: Julie was al terug, maar er was ook nog steeds hulpleiding van de speelclub. Hier hadden 

we het grote 4 op een rij spel gespeeld. Jullie waren super enthousiast net zoals de aspi’s waren. 

Robbe en Emma hadden er heel wat werk in gestoken en jullie vonden het de max!! Het was een top- 

namiddag! 

31 januari: geen chiro 

7 februari: Miss and Mister Carnaval!! Hier speelden we tegen de Blubbers om de miss and minster 

carnaval te worden. Iedereen  had super hard zijn best gedaan om zich in iets cools te verkleden; bas 

was een oude boer, Maya was een flamigo-dansers, Lies een clown, … Super tof om iedereen zo mooi 

verkleed te zien. We hebben er dan ook goed van geprofiteerd om er een coole namiddag van te 

maken. De winnaars waren; … dit ben ik vergeten  het spijt me! Maar voor ons was iedereen een 

winnaar!!  

14 februari: zoek-de-code-spel. Wanneer je een juiste code gevonden had in het gebouw, mocht je met 

de dobbelsteen gooien. Dan kwam je op een vakje terecht op het spelbord en dat was gekoppeld aan 

een opdracht. Wie de opdracht won, mocht de volgende code zoeken in het gebouw en zo ging het spel 

heel de tijd door. Het was een spel met veel lopen en veel zoeken, maar dat vonden jullie top! 

21 februari: Hier hebben jullie leiding gekregen van Elien en Liesbeth. Fauve en ik hadden het 

eventjes te druk met ons schoolwerk, wij zijn er zeker van dat ze jullie goed opgevangen hebben!! 

28 februari:  statego in het bos!! De speelclub is samen naar het bos gegaan om daar stratego te spelen 

met dierenprentjes. Naar het bos gaan, is altijd sfeer en jullie hadden er zo van genoten!  

6 maart: Er was toen geen chiro omdat wij de dag ervoor fuif hadden gehad van de aspi’s.  

 

 



13 maart: een tegen allen!! We moesten een lijst met allerlei opdrachten vervullen en dan kregen we 

een extra-tje. Anders kregen we niets. Ella werd een mummie gemaakt, Amber en Lara zorgden er dan 

weer voor dat er bij elke letter van het alfabet een naam kwam te staan, iedereen moest spingtouwen, 

omdat er 250 sprongen gemaakt moesten worden, … Met super goed teamwork is het dan ook gelukt 

en hebben jullie allemaal twee koekjes gekregen in plaats van 1 koekje. Jullie hadden dat echt super 

goed gedaan! 

20 maart: Springss!!!! We gingen vorige zondag allemaal samen naar Springss!! Dat was super cool. Er 

stonden wel 10 springkastelen, er was een schminkstand en dan kon je ook nog op het podium gaan 

dansen als je wou. Het was echt een knettergekke dag. Na drie uur springen, zagen we dat jullie 

voldaan waren. Klaar om in bad gestoken te worden en dan onder de lakens te kruipen.  

Dit was het al weer voor deze maanden. Volgende maanden zien er nog beter uit: daguitstap, 

weekend, … 

Hopelijk allemaal tot dan, 

Liefs, jullie leiding 

FAUVE EN JULIE xxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
17 januari 
 
Op deze prachtige zondag veranderden onze 
Blubbers is echte schatten jagers! Als echte 
avonturiers gingen ze op zoek naar hun schat! Ze 
moesten verschillende proeven doorstaan om 
een tip te krijgen over waar hun schat te vinden 
was. En dat deden ze! Ze werkten allemaal super 
goed samen en wisten wel al snel de schat te 
bemachtigen. We hadden dan ook niets anders 
van hun verwacht!  
 
24 januari 
 
Ookal was het bos vol modder, dat hield ons niet tegen! Wij wouden en gingen baseball spelen, wij zijn 
dan ook echte chiroietjes dus een beetje modder ging ons echt niet tegen houden. Dus wij 
veranderden een klein stukje bos in onze persoonlijke Yankee stadion! De Blubbers veranderden in 
echte baseball spelers en maakten homerun na homerun!  
 
31 januari  
 
Op deze dag was er geen chiro want jullie super toffe leiding zat in Nederland!  
 
7 februari  
 
JOEPIEEE CARNAVAL! Iedereen was prachtig verkleed van minion naar prinses van prinses naar 
piraat! Alles en iedereen was aanwezig! Samen met de speelclub hebben we een spel gespeeld om uit 
te maken wie “Miss en Mister Carnval” ging worden. Maar zelfs na dat het spel zo goed gespeeld was 
konden we er nog steeds niet aan uit wie het ging worden… Jullie waren dan ook allemaal zo goed 
verkleed… Dus iedereen werd een Miss of Mister Carnaval! 
 
14 februari 
 
OELALAAA VALENTIJNSDAG! Op deze dag hadden we speciaal bezoek en nee niet van cupido, maar 
van de enige echte Liesbeeetthhh! De meeste onder jullie kennen haar nog van vorig jaar want zij was 
medeleiding toen jullie nog Speelclubbertjes waren! We speelden 1 tegen allen, an oldie but a goodie! 
Jullie hebben ook dit spel super goed gespeeld, maar toch net niet goed genoeg om jullie super sterke 
leiding te verslaan! ;) 
 
28 februari  
Vandaag hebben we een megacool spel gespeeld! Het was leiding vs. blubbers extravaganzaaaa! Klinkt 
inderdaad super cool!  
Anaïs was helaas afwezig, maar Sylvain en ik hadden dit goed opgelost! Samen met Ine, Bjarne en 
Liesbeth hebben we allerlei spelletjes gespeeld tegen de blubbers. We hebben de blubbers 
bijvoorbeeld in een gebied gezet dicht bij elkaar en rond hun hadden we een touw gelegd in de vorm 
van een cirkel. Ze mochten hier niet uit en wij moesten ze er proberen uit te trekken zonder 1 voet in 



de cirkel te zetten en omgekeerd. Natuurlijk waren de blubbers super sterk maar net niet sterk 
genoeg om hun leiding in te maken! zo hebben we allerlei kleine spelletjes gespeeld, maar ze hebben 
ons uiteindelijk verslagen en hadden dit dik verdient! Echt een goede samenwerking en wij zijn hier 
heel trots op!  
The Blubbers are the champions  
 
13 maart 
We zijn naar het bos gegaaaan! Woehoew!! Dit is iets 
wat de blubbers altijd heel leuk vinden, en 
natuurlijk konden we meegenieten van de eerste 
zonnestralen! Een perfecte match als je het ons 
vraagt. We hebben in het bos levende stratego 
gespeeld. De bedoeling was dat ze kaartjes kwam 
halen met erop: generaal, sergeant, soldaat, schutter 
of bom. Ze waren in 2 groepen verdeeld en moesten 
elk een kamp zoeken en daar hun vlag verstoppen. 
Als ze elkaar tegen kwamen moesten ze hun kaartje 
laten zien en degene die een generaal had won tegen 
iedereen behalve tegen de bom want de bom maakt 
iedereen kapot! Als je sergeant was kon je enkel de 
soldaat en schutter doden. Als je soldaat was enkel 
schutter enzo verder. Als je won omdat je sterker was kreeg je het kaartje van de andere en moest je 
proberen verder lopen naar het kamp van de anderen. De groep die de vlag het meest had kunnen 
stelen had gewonnen! Dit was echt een hele leuke namiddag met onze blubbertjes  
 
20 maart 
Vandaag zijn we naar springs gegaan, samen met de speelclub en rakwis. Hier konden alle jongens en 
meisjes zich laten gaan en goed ravotten met elkaar want er waren een tal van springkastelen. Ze 
hebben zich heel goed geamuseerd want op het einde van de dag waren ze allemaal moe de meisjes 
hebben niet alleen op de springkastelen gespeeld, maar hebben ook aan elkaar hun mooie dansjes 
getoond op de muziek die ze daar konden aanvragen! Nu weten we dat we veel danseresjes in onze 
groep hebben, vooral Leila en Margo hebben hun hier goed laten gaan!  
Pret verzekerd!  
 
Tot de volgende keer,  
Sylvain, Anaïs en Ellen!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Op 10 januari hebben we met z’n allen het spelletje presidenten gespeeld. Leiding inclusief, 

aangezien de rakwi’s niet alleen de straat op mogen. Bij het spel presidenten werden de rakwi’s in 2 
teams verdeeld. Het was dan de bedoeling dat het ene team het andere team achterna ging om zo de 
president van het achtervolgde team te “doden”. Het team met de president mocht 5 minuten vroeger 
vertrekken. De president werd voor het vertrekken gekozen door de teamleden zelf. De achtervolging 

gebeurde doorheen Eizer. Het doodde gebeurde door middel van een rot ei. Wanneer de president 
werd geraakt door een ei was het spel gedaan. Het was dus de taak om als team je president zo goed 
mogelijk te verdedigen.  

We hebben die namiddag tweemaal het spel gespeeld. Voor de rakwi’s was dit spel nieuw. De eerste 
keer had het ene team met het rot ei het ander team met de president al na 10 minuten gevonden. De 
president had het hun wel moeilijk gemaakt door te doen alsof hij hem helemaal niet was. Nadat alle 
eieren waren opgegooid werd het eindelijk duidelijk wie de president was. Goed gedaan Willem (lid)!  

Het tweede spel duurde al wat langer. Leider Willem met zijn team bleven maar liefst 1 uur lang 

ongezien. Na het bijna te hebben opgegeven kwamen ze elkaar toch tegemoet. Het was voor hun wel 
duidelijk dat Kobe de president was aangezien hij de enige was die ver wegliep.  

Na een middag puffen en zweten in de kou was het tijd voor een warme chocomelk op de chiro.  

17 januari was een luie zondag. Er was maar 1 leider aangezien er geen hulpleiding paraat stond. Met 
een projector en een dvd-speler konden de rakwi’s genieten van een grappige film. Om dan toch nog 
wat beweging te hebben die dag hadden we nog een potje trefbal gespeeld om de dag op een leuke 
manier te beëindigen.  

Zondag 24 januari was het tijd voor het spel “De rijmende cirkel”. Het spel ging als volgt: Een spel 
kaarten werden in een cirkel gelegd. Om de beurt mochten de rakwi’s een kaart omdraaien. Bij elke 
kaart hadden de leiding een rijmende zin verzonnen met een bijbehorende opdracht. Bijvoorbeeld: 
“kaartnummer 4 maak een hoedje van papier.” Of “kaartnummer 6 ga opzoek naar een melkfles.” 

7 februari kon Willem niet komen maar dat was geen probleem. Elien is dan nog eens leiding komen 
geven. Dat vonden de meisjes denk ik wel leuk om eens niet alleen leiding te krijgen van 2 jongens. 
Spijtig genoeg waren we niet met zoveel maar we hebben er wel een leuke namiddag van gemaakt 
met extra veel vieruurtje voor iedereen . We hebben het grote gokspel gespeeld. Hierbij moesten de 
Rakwis voor elk spel jetons inzetten op iemand anders die volgens hun het spel ging winnen als die 
het spel dan ook won dan werden de ingezette jetons verdubbeld. Op het einde was er niet echt een 
winnaar want we zijn eigenlijk gewoon de Blubbers beginnen plagen . We hebben ook tegen de 
Blubbers zitten touwtrekken wat een beetje verkeerd is afgelopen, er kwam zo veel spanning op het 
touw dat het gewoon gesprongen is. Maar we hebben ons toch weer goed geamuseerd. 

Het grote ladderspel op zondag 14 februari. Bij dit spel hadden de leiders verschillende opdrachten 
in petto. De opdrachten gebeurde tegen elkaar in 2 verschillende teams. Maar het leuke aan dit spel 
was dat de teams telkens voor een opdracht opnieuw werden verdeeld. Per keer dat je een spel won 
kreeg je een individueel punt. De bedoeling was om als eerste bovenaan de ladder te staan. De 
opdrachten waren cirkelrugby, vleeshoopje, touwtrekken, voetbal, 10- bal met een ei, presidenten, pot 
pot piano… Uiteindelijk is er geen winnaar ontstaan. De rakwi’s speelden dit liever voor het plezier .  



21 februari hebben we het grote bloemspel gespeeld. Mauro’s beste chirodag volgens ons ;). Het spel 
hield in dat de grote bloemleverancier zijn bloem moest verkopen aan de bakkers die het dan weer 

doorverkochten aan de gewone mensen (consumenten). Mauro was de grote bloemleverancier en 
deed dit echt waanzinnig goed. Het was Mauro zijn taak om niet gepakt te worden door de politie 
(Karlijn) want de bloemhandel is illegaal. Een normaal spel duurt maximum een halfuur. Mauro heeft 
het maar liefst een uur en half volgehouden. Proficiat man!  

28 februari hebben we chicken-run gespeeld. Hierbij waren de rakwis bange kippen die niet geslacht 
wouden worden. Willem en ik waren de rechter en de boer. De rechter draait het hele spel kaarten om 
en wanneer het een bepaalde kaart is bijvoorbeeld bij de koning dan moeten de kippen zo snel 
mogelijk terug naar hun kippenhok lopen (de goal) als de boer hun eerder vangt dan dat ze in hun 
kippenhok zijn, zijn ze verloren en moest die kip/rakwi een kaart komen trekken bij de rechter. Wie 
het eerst aan 21 zat, kreeg dan een grappige straf zoals bloem in het haar doen of een ei op het hoofd 
krijgen .  

13 maart was een speciaal dagje. Aangezien de tito’s met zo weinig waren hadden we samen honkbal 
gespeeld op een groot veld buiten de chiro. Het team met de meeste rakwi’s waren natuurlijk de beste 
;). Alexander en Owen waren duidelijk de betere in dit spel. Tot kort ze konden er allemaal wel wat 
van. Na het honkballen hadden we geen beter idee dan een beetje onnozel te zessen op de chiro. Bij 
het spel zessen gooi je met een dobbelsteen. Voor je mocht gooien moest je eerst een opdracht aan 
iemand geven. Wanneer je een zes gooide moest de aangeduide persoon die opdracht uitvoeren. 
Wanneer je een 3 gooide moest je die opdracht zelf uitvoeren. Zo had je bijvoorbeeld Karlijn en Eva 
die iemand anders voor de rest van het spel wouden doen zwijgen maar uiteindelijk zelf het hele spel 
moesten zwijgen aangezien ze een drie gooide. 

20 maart zijn we samen met de Speelclub en Blubbers naar Springss in Overijse gegaan. De Speelclub 
en Blubbers gingen direct naar binnen maar wij moesten nog 10 minuutjes wachten op hulpleider 
Brecht die een beetje te laat was ;). Dit was wel helemaal geen probleem want juist dan was het 10 
min heel mooi weer en konden we eventjes van het zonnetje genieten . Eens binnen was het alle 
remmen los en gewoon springen springen springen! Het beste moment was op het einde toen 
sommige andere Chiro’s al naar huis waren en we de Stier voor ons alleen hadden. De leiding trok aan 
de touwen en de kinderen moesten er om de beurten zo lang mogelijk aan blijven hangen. De Rakwi’s 

zijn ook helemaal uit hun eigen het spelletje waarheid durven of doen beginnen spelen. Hierdoor 
konden er wel al eens gênante momenten ontstaan .  

 

Dit is wat wij de laatste maanden gedaan hebben elke zondag namiddag . 

Groetjes, 

Willem & Jonas 



 

 

Dag lieve tito’s 

Het is weer al een tijdje geleden dat wij een lachertje hebben geschreven dus het wordt even wat 

opfrissen vanaf december!  

13 december 

Toen was het geen chiro maar hebben we wel meegedaan met de kerstmarkt voor het goede doel. Wij 

verkochten wafels en pannenkoeken en ze waren lekker hoor! Alvast bedankt voor diegene die ons 

zijn komen steunen. Daarna hebben w e een korte pauze gehouden en geen leiding gegeven omdat wij 

toen in een pijnlijke periode kwamen. Wij moesten namelijk studeren. Gelukkig hebben we het er 

allebei goed vanaf gebracht. En al snel kwamen we weer terug. 

24 januari 

Jullie kregen leiding van de aspi’s Kaat en Jari en mij! Bjarne had spijtig genoeg nog examens. We 

speelde een spel in Eizer. Jullie moesten proberen zo veel mogelijk ‘alcohol’ te verzamelen door 

opdrachten te winnen. Eerst moesten jullie de plaats waar jullie naartoe moesten ontcijferen en 

vervolgens daar een opdracht doen tegen elkaar. Wie won kreeg een beker alcohol. Alles was wel met 

tijd dus jullie moesten lopen naar de locaties zodat er soms wel wat alcohol verloren kon gaan. Soms 

kregen jullie ook een sms met een locatie waar jullie dan om het eerst moesten geraken. Dat leverde 

ook nog extra drank op. Iedereen was heel enthousiast en de namiddag vloog weer voorbij. 

 



31 januari was het geen chiro want de leiding ging op weekend naar Zeeland. 

7 februari 

Toen speelde we mimi en piet omdat jullie dat zo graag wouden doen  Het was jongens tegen 

meisjes. Jullie moesten ingrediënten gaan zoeken in het dorp en dat een menu opstellen dat jullie 

wouden koken voor de leiding. Jullie kregen tijd tot 16u dan moesten jullie het serveren aan de leiding 

en gaven wij punten. We gaven punten op presentatie van het eten de service en de lekkerheid. 

Lekkere voorgerechtjes gegeten en hoofdgerechten. Ik vertrouwde jullie wel  Soms was het net iets 

minder haha! Jullie worden zeker goede kokers later! De jongens hadden uiteindelijk iets meer punten 

gescoord, proficiat boys!  

14 februari 

Wat een mooie dag Valentijn! We deden het fantastische spel ‘are you the one’. Hierbij moesten jullie 

altijd in andere groepjes opdrachten doen en telkens je groep had gewonnen kreeg je een tip over je 

match. Aangezien er maar 3 meisjes waren kreeg elk meisje 2 jongens als match. De bedoeling was om 

zo snel mogelijk hand in hand naar ons te komen met je 2 matches. Het was niet simpel om je ware 

liefde te vinden. Yana was hier anders wel goed in, zij vond al snel haar twee fantastische boy! Daarna 

speelde we nog dag madam waar Cédric en Stan wel toppers waren. Zo goed dat jullie daar in zijn ;) 

Het was alweer heel tof! 

21 februari 

We speelden een spel waarbij jullie allerlei codes en raadsels moesten 

oplossen voor het slot van de kist te kraken. Eerst moesten jullie jullie 

brein kraken voor een rebus. Senne en Cédric hebben dan hun 

schilderkunsten laten zien en moesten een portret van de leiding tekenen. 

Zo mooi dat dat was! Vooral Senne jij bent een echt talent haha  Marth 

haar hersens waren on point en ze vond al snel alle raadsels en hadden de 

code om de kist te kraken. Hierin zat het vieruurtje, de verliezers kregen 

wel een ei op hun hoofd als straf. Na het vieruurtje hebben we dan nog 

even gebrainstormd over onze kasactie. Na lang zoeken zijn we gegaan 

voor de gebakjes.  

28 februari 

Het was onze dag si! We gingen verkopen voor zot. Jullie kwamen allemaal al binnen met heel lekkere 

desserten! We maakten snel zakjes tot alles op was en gingen dan direct aan de slag. Jullie werden 

verdeeld in groepjes, sommige naar Duisburg andere naar Overijse en de rest in Eizer. Jullie hebben 

dit uitstekend gedaan! Alles was gewoon verkocht wie had dat gedacht! We hebben een mooi bedrag  

van 425euro ongeveer behaald. Heel goed gedaan tito’s we zijn heel fier op jullie!  Al diegene die er 

waren toen super hard bedankt! En Marth ook om toch te bakken als je niet kon komen   

6 maart 

 was het geen Chiro de dag ervoor was het FJESTA ISERNA onze jaarlijkse chirofuif. Zoals gewoonlijk 

was er weer veel volk aanwezig maar ook Seppe en Senne! De jongens kwamen ook eens kijken hoe 

het er aan toe ging op onze fuif.  

 



 

13 maart  

We waren slechts met 3 dappere Tito's aanwezig Jori, Lara en Owen. Omdat we met zo weinig waren 

hebben we samen met de rakwi's baseball gespeeld, maar niet op de Chiro deze keer maar in een veld 

in de koestraat. Het was ook prachtig weer dus hebben we echt genoten van deze dag. Na het spelletje 

baseball zijn we naar de Chiro gegaan en hebben we samen met de rakwi's nog zessen gespeeld, waar 

we nog goed gelachen hebben. Het was een geslaagde namiddag met de rakwi's! 

20 maart 

Vandaag was het Helaas geen Chiro voor de Tito's :( jullie hadden nog allemaal of zo goed als allemaal 

examens spijtig. Maar ik en Ine hebben onze Chiro kleren aangetrokken en mee naar springs geweest 

met de jongere groepen. Ook wel een top-namiddag genoemd! 

Nog iets heel belangrijk: Tito-weekend! Dit gaat door vanaf 22 april (20u) tot 24 april (11u) op de 

Chiro! Meer info volgt nog via mail! Laten jullie ons weten of je er bij kan zijn?   

Groetjes,  
Ine en Bjarne ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 en 17 januari: Mara en Lara hadden examens! 

Maar gelukkig stond er hulpleiding klaar voor jullie! Ik denk dat jullie eens Henri als hulpleiding 
hadden en dan de volgende zondag Hanne en Robin. Ik denk wel dat jullie 2 toffe zondagen hebben 
gehad! 

24 januari: Ben ik een banaan? 

Joepie, vandaag hebben we ‘ben ik een banaan gespeeld!’. De jongens met hun insiders van MAND of 
PAKI, haha subtiel was het niet he! Nog eens bedankt voor het extra inwrijven dat mijn haar vettig 
was, maar best wel geniaal gevonden! Het was een geslaagde editie. Toen het naar vier uur begon te 
komen, kregen we zin in pannenkoeken! Helaas waren de vuurtjes en pannen niet met ons mee… De 
pannenkoeken die eruit kwamen waren wel lekker maar niet echt de juiste structuur… MAAR nu 
hebben we iets om op te oefenen! Tegen het kamp moeten die pannenkoeken fenomenaal zijn, deal?  

7 februari: Plonsje doen 

Op deze toch wel zonnige dag, hadden we een te leuk spel 
voorbereid maar was de opkomst ni groot genoeg. Dus 
hebben we nog iets beter gedaan. Na een ritje in de auto van 
Mara en Rozelien die toch wel verassend veel bikini’s had, 
konden we gaan plonzen bij Mara haar stulpje. Eigenlijk was 
het een soort van spa want het was relaxerend maar toch 
sfeer maal duizend! Afsluitend met een chips in het toch iets 
te koude weer, was het een geslaagde zondag! 

14 februari: Valentijn 

Oelala vandaag was cupido op tocht. Ja, weet je het nog? De dag van de liefde. Helaas waren jullie 
waarschijnlijk allemaal op date want veel konden niet komen.  Zo was Viktor gekomen om op een 
gezellige chiro date te gaan. Jullie moesten voor mij (Lara) en Viktor een dinner-date organiseren. Na 
een paar uur was het eten klaar en konden we op date gaan. In de keuken van de chiro stond een 
gigantisch romantische tafel klaar met een glaasje cava en rode hartjes. De romantiek spoot eraf! Na 
een paar lekkere hapjes, die Viktor helaas niet lustte…. (weg sfeer haha) Maar gelukkig konden jullie 
de boel redden door een lekkere pasta en een dessert van sappige chocolade. Bedankt voor de date 
dames!  

21 februari: Het Rad Van Fortuin! 

Deze zondag stond Mara er alleen voor, maar er was wel een spel: “Het rad van fortuin”, joepie!  
Jullie werden in trio’s verdeeld en jullie mochten om de beurt aan het rad draaien en moesten jullie 
een opdrachtje doen waarmee jullie geld konden verdienen. Jullie moesten om ter meeste geld 
verdienen. Spijtig genoeg waren jullie het na een paar keer al beu en wouden jullie buiten gewoon wat 
spelletjes spelen, wat ook heel tof is natuurlijk! Zo speelden we cirkelrugby, het touw-spel (geen idee 
hoe het heet int echt…) enzovoort. Zo konden jullie toch moe, voldaan en ook niet te vergeten goed 
vuil (zoals het hoort na de Chiro) naar huis vertrekken. 

 



28 februari: Back To Your Childhood! 

Deze zondag kregen jullie weer leiding van ons allebei, super tof!! Vandaag speelden we back to your 
childhood. We deden allemaal spelletjes die we vroeger als speelclubber en blubber speelden, super 
nostalgisch!  Maar we speelden deze spelletjes telkens wel met een twist. Zo deden we tienbal, maar 
ipv een bal gebruikten we een ei! Maar spijtig genoeg braken deze eieren niet zo snel… Toch is er een 
aantal keer iemand goed besmeurd met een ei! We speelden ook nog vleesmolen! Daaruit bleek toch 
wel dat Joren en Rozelien heel sterk waren, super! Met de hulp van de speelclub en de blubbers is het 
toch uiteindelijk gelukt om deze twee uit elkaar te krijgen! Besluit: heel toffe, vermoeiende namiddag 
met vééééééél eieren!  

7 maart: Geen Chiro, want Fjesta Iserna 

Deze zondag was het geen Chiro, want de avond ervoor was er de Fjesta! Jullie waren hier talrijk 
aanwezig, super! Hopelijk hebben jullie leuke avond gehad! 

13 maart: We doen gewoon lekker ons zin! 

Door een foutje in Lara haar hoofd, was Mara alleen om Chiro te geven! (Lara, ik vergeef het je!  ) 
Jullie waren met niet veel door die stomme examens! (hopelijk zijn ze goed gegaan!) Joren, Lena en 
Mira stonden wel paraat om naar de Chiro te komen, bedankt!! Deze zondag was het super goed weer, 
dus besloten we te chillen in de zon! We speelden kubb en jungle speed, luisterden wat naar muziek 
tot de boxen van Lena het begaven. Daarna aten we véél koekjes, hmmm margritte zijn toch zo lekker! 
Een heel pakje met vier, oeps  We zaten daar toch zo goed in het zonnetje! Wat een gezellige 
namiddag was dat! 

18 maart: Filmavond 

We besloten om eens in de avond Chiro te geven omdat jullie examens hadden. Super dat jullie met 
zoveel aanwezig waren op de filmavond! Omdat we nog op de jongens moesten wachten, begonnen 
we alvast met een musical van K3: “De drie biggetjes” (was voor mij, Mara, echt nostalgie trouwens, 
merci daarvoor Laura!) Toen de jongens er allemaal waren besloten we toch om een andere film te 
zien. Jullie mochten kiezen welke film en er werd gekozen voor ‘Project X’! Een leuke, grappige 
tienerfilm waarbij een jongen een feestje organiseert, maar dit feestje loopt echt volledig uit de hand. 
Alles wat fout kon lopen, liep effectief fout! Tijdens de film werden jullie goed verwend door ons met 
frituurhapjes, lekker!! Na de film, gingen we buiten wat chillen en Ninja spelen! Niet veel later was het 
tijd om naar huis te gaan. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat het een gezellige avond 
was! 

Tot de volgende keer!! 

Kusjes, Lara en Mara! 

 

 

 

 

 
 



 
 
Jowjowjow Aspi’s!!! 
 
Celine en ik hadden examens, dus hebben jullie echt een eeuwigheid geen chiro gehad, balen! 
 
Maar aan alles komt een eind en dus ook aan onze examens. Dat wil zeggen: Fjesta Fjesta Fjesta!!! Hele 
korte samenvatting: promotour, plakken, schilderen, plakken, promotour, schilderen, materiaal 
afhalen, flyeren, opbouw, fuif, opkuis, slapen, slapen, slapen. 
 
Het hoogtepunt van deze periode was ongetwijfeld onze inleefweek: eerste keer in onze 
chirogeschiedenis dat we een weekje doorbrachten op de chiro en iedereen zal het bevestigen: het 
was zeer geslaagd! Filmpke kijken (Jezus wat een slechte film was dat!), echt goed geschilderd (met 
dank aan Aramis aka Arie voor het coole idee met de verfspatten!), een beetje moe geweest op school, 
Den Bloest opengehouden en leren tappen (Emma heeft Jari wel los ge-owned als ik het mij goed 
herinner;)), frietjes gegeten, huiswerk gemaakt (jaja Emma, als die biotest nu niet goed was dan weet 
ik het niet meer!), en gewoon heel veel sfeer gemaakt. Topweek als je ’t mij vraagt!! 
 
Dan nog een beetje Fjesta 
 
Fjesta voorbereiden… 
 
Ahja, Fjesta! 
 
En voor ik het vergeet te zeggen: we hebben ook nog aan de Fjesta gewerkt 
 
En, eeeeuuuhm……….Fjesta? 
 
Fjesta, Fjesta, Fjesta, … 
 
Fjesta hier, Fjesta daar, Fjesta overal! 
 
Wat hoor ik u zeggen?  
Ah, Fjesta, ik dacht al;) 
 
Oké, en die keer tussen die ene en die andere keer? Dat was ook… Fjesta! 
 
5 maart: FJESTAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
6 maart: Slapen 
 
13 maart: Back To The Roots 
 
Eenvoudig concept: allemaal spelletjes die we ooit al eens gespeeld hebben, maar dan met een Aspi-
touch (zoals dassenroof per twee, aarde-zee-lucht-ruimte-strand, …). Ondertussen even chillen onder 
de parachute en nog eens ‘ik ga op reis en neem mee’ spelen, een beetje met de handdoeken spelen 
(want dat blijft toch zo leuk hé) en aflsuiten met homo-bal (met een beetje een gefrustreerde Mika, 
maar we hebben toch goed gelachen;)). 
 



 
20 maart: sleutelspel 
 
Vandaag was het voor de jongens, want de meisjes moesten dansen (omg)! 
Nog eens een spel gespeeld, al was het voor Mika niet altijd even makkelijk met zijn ballenverslaving :-
o! 
Twee groepen moesten om seconden strijden, die ze dan konden gebruiken om binnen een bepaalde 
tijd een deur open te doen, een kaart om te draaien, de deur toe te doen en binnen de tijd weer buiten 
te zijn. Blijkbaar toch niet zo makkelijk hé Arnout;) 
Eerste opdracht heeft Mika gewonnen (muurzitten), maar dat kon ook niet anders hé, want Mika heeft 
echt ziek sterke benen! Voor de rest nog een evenwichtsproef, een mijnenveld, een opdracht met 
bekertjes, ... 
We onthouden vooral dat Aramis (aka Arie), Jari (aka de Jarre) en Dries (aka Dr. Dre) hebben 
gewonnen!!! 
En afgesloten hebben we met het bekendmaken van onze buitenlandskamp bestemming: tromgeroffel 
trrrrrrrrrrrrrr… Portugal!!!! 
Whoop whoop, dat wordt knallen! 
 
Dat was het, de rest van het jaar wordt nog beter en we sluiten echt kei hard af met de twee beste 
kampen van ons leven.  
 
Aspi’s: Ge gaat hard of ge gaat ni! 
Dries en Celine! 
 


