
’t Aspirientje 

Chirojongens Zwevezele  

Verschijnt als ’t past! 

Eigendom van …………………………….. 



 

 

Hallo iedereen, bonjour tout le monde, hola a todos, привет всем 

Dit is de laatste editie van het asprientje werkjaar 2021 – 2022. Dit wil dan ook 

zeggen dat dit het kampasprientje is en dat wil dan weer zeggen dat het kamp 

heeeeel vlug nadert! 

In dit asprientje vind je ondermeer de kalender voor de rest van dit werkjaar, alle 

praktische informatie rond het kamp in Lint, we blikken terug op afgelopen 

zondagen en blikken we ook vooruit op wat nog komen zal. 

Op kamp gaan kan natuurlijk niet zonder leden, daarom nodig ik iedereen uit om 

zich in te schrijven en mee te gaan op kamp en dit onder een lichte dwang! Voor 

diegene die voor de eerste keer meegaan, vraag gerust hoe machtig een kamp 

wel niet is aan de andere gasten. Aan diegene die al zijn mee geweest op kamp, 

maak de andere zot met uw verhalen over hoe machtig het kamp wel niet is. De 

deadline om in te schrijven (via onze website: 

https://www.chirojongenszwevezele.be/) is 4 juli! Hierna worden al kosten 

gemaakt in verband met het aantal gastjes die meegaan dus is het belangrijk dat 

wij weten met hoeveel we zullen zijn op kamp.  

Na 2 jaar kunnen we ook eindelijk nog eens een bezoekdag organiseren. Op 

zondag 24 juli zijn alle ouders welkom om de kampplaats te komen bezoeken en 

eens met eigen ogen te zien hoe ons kamp eruit ziet.  

Verder kan ik nog zeggen dat we met een enthousiaste kookploeg en een 

gemotiveerde dynamische bende leiders nu al klaar staan om jullie 10 dagen op 

en top te verwennen. Dat verwennen geldt zowel voor de ouders die 10 dagen 

gerust gelaten zijn als voor de gasten die 10 dagen mogen zo zot en zo dom doen 

wat ze alleen maar op Chirokamp kunnen en mogen doen.  

Hopelijk zien we vele bekende gezichten tussen 21 en 31 juli (en daarvoor 

natuurlijk ook).  



 

Sloebers 

Yordan Delafontaine    0493 88 84 60 

Victor Lambrecht      0471 40 58 26  

Morris Aspeele      0496 38 77 34 

Gilles Goutry     0474 56 09 27 

 

Speelclub 

Bavo Gardin      0470 27 31 36  

Korneel Zutterman     0478 06 98 85 

Yoni Verstraete      0468 26 24 62 

Robbe Deproost     0479 43 41 34 

 

Rakkers 

Jarne Struyve     0472 62 35 85 

Mauren Devos     0470 01 73 37 

Wietse Deblauwe     0495 12 69 22 

Youri Hollevoet     0477 41 03 28 

 

Toppers 

Yentl Hollevoet     0471 43 61 22 

Bavo Desmet      0496 04 84 35  

Robbe Huys      0474 51 50 99 

Wout Casteleyn     0493 20 66 48 

  



 

 

Kerels 

Jan Van Der Straeten    0498 97 87 42 

Dylan Delafontaine     0474 40 21 64 

Timon Casteleyn      0496 37 20 03  

Robbe Declerck     0484 87 07 55 

 

Aspi’s 

Tibo Verhaeghe     0479 04 41 45 

Rune Devos      0498 16 99 97 

Lander Huys      0470 21 63 23 

 

 

Ruah’s 

Jordi Casteleyn     0470 01 55 56 

Mendel Demarez     0468 24 79 76 

 

Iben Casteleyn      0470 51 41 79 

Benjamin Vansteelandt    0491 31 20 17  

Victor Vanbruwaene     0491 52 72 35 

Tibo Vanmarcke      0491 64 80 91 

Kjell Kerwyn      0487 80 94 02 

  



Sloebers  
Dag kleine lieve (veel te stoere) sloebertjes 

 

Het einde van het schooljaar is in zicht, dat wil dus zeggen GROTE VAKANTIEEEE!!! En grote 

vakantie wil zeggen KAMP! Straks krijgen jullie alle uitleg die jullie nodig hebben over deze 

fantastische 5-daagse, maar eerst nog enkele herinneringen ophalen van dit jaar.  

We hebben dit jaar alweer enkele hele 

toffe Chiro namiddagen achter de rug. Zo 

zijn we een paar weken geleden naar De 

Bossneppe geweest om een ijsje te eten 

(op de kosten van de leiders) omdat jullie 

elke week zo braaf zijn en dit verdiend 

hadden. Eigenlijk hadden de leiders 

gewoon zelf zin in een ijsje.       We hebben 

ook voor het eerst waterspelletjes 

gespeeld want met dat warme weer van 

de laatste weken deed dat meer dan 

deugd. Jullie zijn dit jaar ook wat harder 

geworden door echte classic Chiro spelletjes te spelen zoals onder andere dikke berta, 

teelbaltikkertje en touw trekken. Maar ook door ons te gedragen als echte Vikingen. 

Onze favoriete plaats om spelletjes te spelen is 

toch wel het kasteelpark. Is dit omdat we daar 

meer plaats hebben om te spelen of omdat we 

in de walle kunnen springen of misschien wel 

omdat de Chiromeisjes hier altijd aanwezig zijn? 

Wie zal het zeggen.       1 ding is zeker, het 

kasteelpark is ondertussen volgebouwd met 

kampen van de Sloebers. Prachtig om te zien 

hoeveel fantasie jullie hebben om deze kampen 

in mekaar te steken. Weetje nog dat we ook 

eens een paar kuikentjes vonden van een echte 

eend en dat deze 3 Sloebers zich de week erna 

verkleed hadden als echte kiekens. 

  



Sloebers  
 

Natuurlijk was er ook de 24 uren van de Chiro. Dé test 

om te zien of jullie klaar zijn om mee te ‘mogen’ op 

kamp. Hier kregen jullie een voorproefje van eens samen 

met je vrienden 24 uur te ravotten, slapen op een 

veldbed en proeven van het heerlijke kampeten van 

onze kookploeg. Op kamp doen we dit nog eens over, 

maal 5!!! Wij kunnen met veel trots zeggen dat jullie 

allemaal geslaagd zijn en mee mogen op kamp! Ook een 

dikke dankjewel om net zoals op de 24 uren als op elke 

zondag zo talrijk aanwezig te zijn.  

Er zijn nu nog 2 normale zondagen waar we nog eens de tofste spelletjes van het afgelopen 

jaar zullen spelen. De kalender vinden jullie achteraan in het boekje. Als afsluiter volgt er nog 

een dag-uitstapje met alle afdelingen samen. Kunnen jullie het al raden met deze emoji’s: 

    ⛱     

We zijn onlangs gaan kijken naar de kampplaats en het belooft een prachtig kamp te worden. 

Hier volgt enkele belangrijke info voor de mama’s en de papa’s van de sloebers: 

• Sloebers gaan 5 dagen op kamp: van 26 juli tot 31 juli 

• Aangezien er op 1km van de kampplaats een treinstation is zullen de Sloeberleiders 

terugkeren van kamp en samen met de Sloebers de trein in Lichtervelde nemen richting 

Lint. Hoelaat jullie in Lichtervelde verwacht wordenn, laten we nog weten op huisbezoek.  

• Tijdens het huisbezoek komen we de medische fiche ophalen en geven we nog wat extra 

uitleg over hoe het kamp eruitziet. 

• De bagage laden we wel al in samen met iedereen zijn bagage op 20 juli.  

• Een uniform is verplicht en dit doen we ook aan wanneer we vertrekken richting de 

kampplaats. Een uniformpje kan nog verkregen worden bij het inladen van de bagage. 

• Sloebers moeten niet even veel kleren meenemen omdat zij ook maar 5 dagen op kamp 

gaan. Wat voor veel gastjes wel gemakkelijk is om setjes (in een zakje) mee te geven, 

tenzij ze zelf al hun kleren kunnen kiezen.  

• Gelieve ook een setje voor ‘vuil spel’ mee te geven die achteraf weg mag. Want deze 

kleren zie je niet proper terug.  

• In de rest van de bagage steek je wat reservekledij, wasgerief (voorzie best een 

toiletzakje), truien, lange broek(en), regenjas… (zie lijst achteraan dit boekje) 

• Ook de sloebers moeten een klein rugzakje meenemen voor onze dagtocht. (zo eentje 

die je meeneemt naar het zwembad is voldoende)  

• Mogen we vragen om ALLES te naamtekenen. Zeker bij de kleinsten is dit nog belangrijk! 

  



Sloebers  
 

We hopen dat jullie al een beetje enthousiast zijn gemaakt om mee op kamp te gaan. Want 

wij kijken alvast uit naar een fantastisch en zonnig kamp met veel gastjes!       

Nog goed studeren dat jullie op kamp kunnen stoefen met de puntjes en vooral niet 

vergeten wie de beste leiders zijn van de heeele weeeeereld!!!!  

Victor, Morris, Gilles en Yordan 

  

 

 

 

 

  



Speelclub  
Hi ha Hallo Speelcubs!! 

 

Het interessantste Aspirientje van het jaar is er weer, het Kampaspirientje! Ondertussen zijn de 

leiders al begonnen met te leren voor hun grote toetsen in juni, en na juni komt JULI. De beste 

maand van het jaar want dan gaan we op KAMP!!!!! 

 

We hebben jullie al goed opgewarmd (en bij warm weer 

afgekoeld) met de leuke spelletjes van de zondagen, 

maar moest je het vergeten zijn dan zullen we even jullie 

geheugen opfrissen: In het begin van het jaar hebben we 

met de rekkers geschoten tegen de Rakkers en heel de 

middenzaal omgebouwd naar een slagveld, na een 

uitdagende strijd werd het toch gelijkspel. We hebben 

toch wel zeker al 4 keer gewonnen met voetballen tegen 

de Rakkers, na steeds te verliezen willen ze hun toch nog 

bewijzen maar helaas staat SPEELCLUB ON TOP (met 

misschien wat keeperhulp van de leiders, shhhhh      ).  

 

 

 

Jullie hebben een hele namiddag aan elkaar gehangen 

per 2 en moesten spelletjes zo goed en snel mogelijk 

doen om punten te krijgen en het beste team te 

worden. Door de leiders na te tekenen, een bal tussen 

jullie buik dragen, en voetballen met de tegenstander 

aan je zij (omdat je vasthangde, duhhh). EN dan 

uiteraard de prijsuitrijking dabei. 

 

 

 

 

In de vrolijke maand december hebben we hoogbezoek gehad van onze heiligman SINTERKLAAS!! Na 

een berisping van de Sint vond hij jullie toch heel braaf en kregen jullie een zakje snoep en een 

mandarijntje. De week erna zijn we met het slechte weer naar speeldorp De Jungle gegaan en een 

hele dag geravot, waarschijnlijk zijn jullie toch zo braaf want de Sint kwam nog eens op bezoek! Weer 

een chocolademannetje dabei      . 

 



Speelclub  
Weetje nog toen we Rechtdoortocht deden? Met een ladder en de leiders hebben alle Speelclubbers 

hun hoogtevrees toch wel overwonnen. Leider Bavo sprong in het water om jullie over de sloot te 

helpen, we liepen over verschillende boerenvelden en gingen kijken naar de Zwevezeelse Zwientjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben ookal een vlot gebouwd en de gevaarlijke wateren getrotseerd van … De Walle in het 

Kasteelpark! Superzomer vibes, warm weer en een beetje muziek motiveerde jullie om een vlot te 

bouwen.  

 

 

En heel recent, met het super super warme weer 

hebben we Beketocht gedaan avec les Rakkers. 

Doorheen het vieze water kwamen we opeens in het 

Sportpark uit?! We hangde vol met modder en we 

hebben ons dan afgespoeld in het Kerelsplein met 

honkbal met zwembadjes als honken.  

 

 

 



Speelclub  
Weetje nog de 24 uren? Ja? Ideaal! Opstaan, eten, spelletje, eten, avondspelletje, slapen. Het was 

superleuk en jullie waren de stilste afdeling s'nachts want de Sloeber en Rakkers waren superluid en 

stout. Het kamp is hetzelfde als de 24 uren maar dan 10 dagen lang!! 10 dagen met je vrienden in een 

tent slapen, superlekker eten van onze kookploeg (en dessertjes <3), en heel soms een keertje langer 

opblijven door een gek avondspelletje. En dan de volgende dag is nog leuker dan die ervoor! Ook mag 

je al beginnen trainen voor de Speelclubomloop, dit is een parcours dat we zelf uitstippelen en vullen 

met uitdagende opdrachtjes. Hoe win je? Simpel, degene met de snelste tijd wint! Maar we spelen niet 

alleen spelletjes want we gaan ook op dagtocht, En dagje wandelen en dan bezoeken we iets heeeeelll 

leuks. We zien toneeltjes van het kampthema (maar dat houden we nog even geheim      ), ook sluiten 

we het kamp af met een groot kampvuur en bickyburgers en nog veel meer!!!!!! 

Hopelijk zijn jullie even enthousiast zoals wij want we zien het kamp al superhard zitten en we staan 

al klaar om de zotste spelletjes te maken voor jullie! Oh ja, op de laatse chirozondag gaan we iets 

superleuks doen dus vergeet niet mee te gaan, het is zeker de moeite hihi      . 

Lieve Speelclubbertjes tot de volgende ehh 

De complimenten van Bavo, Korneel, Robbe en Yoni 

 

 

 

 



Rakkers  
Dag lieve Rakkertjes 

Het tweede deel van het Chirojaar zit er bijna op     . Maar niet getreurd, want kamp is in zicht! 
Met dit aspirientje willen we jullie nog enkele hoogtepunten meegeven die we gehad hebben in het 
voorjaar van 2022!  
 
Jullie werden in dit deel uitgenodigd om met ons 24uur 
lang te vertoeven in het Kerelsplein om leuke spelletjes 
te spelen en om de kookploeg wat beter te leren kennen. 
We hebben de 24uur gestart met een leuk piratenspel! 
Jullie moesten met jullie schip de schat vinden die ergens 
verstopt was in Zwevezele aan de hand van enkele 
spelletjes. Maar wat is een piraat zonder schip? Jullie 
mochten als eerste opdracht een zo mooi mogelijk schip 
maken uit papier en deze versieren. Gelukkig hadden we 
Wietse en Jarne om dit wat bij te sturen, want sommige 
rakkers konden beter bootjes vouwen dan Mauren en 
Youri. Wat een ramp was dit zeg! Haha. Ok, daarna 
konden we uiteindelijk uit de haven varen en op zoek 
gaan naar de schatkist. De tocht was niet gemakkelijk, want er waren allerlei hindernissen die jullie 
moesten voltooien om veilig door de grote oceaan te geraken. Maar dit is allemaal gelukt en jullie 
hebben de schatkist gevonden in het Kasteelpark. Oh wat was deze moeilijk te vinden! 
 
Achter het grote piratenspel was het tijd om te eten. De kookploeg had voor ons een heerlijk 
avondmaal voor zien en dit was WAP! Gaston, wat een eetbeest ben jij zeg! Na het avondeten, werd 
er jullie verteld om spelkledij aan te doen. Toen we jullie vertelden dat het spel plaats vond in het 
donker dachten jullie meteen aan smokkeltocht. Correct! Jullie moesten doorheen het befaamde 
Zwevezele rondwandelen met voorwerpen en de leiders zaten verstopt om de rakkers te tikken. Als je 
niet op je buik neerlag vooraleer een leider je kon tikken, moest je het voorwerp dat je in je handen 
had afgeven. De bedoeling was om zoveel mogelijk voorwerpen te behouden. Achter een bange en 
lange tocht zijn jullie toch weer op het Kerelsplein geraakt en mochten jullie naar een warm bedje.  
 

Na een goeie nachtrust was het tijd om op te 
staan! Door leider Wietse waren jullie meteen 
wakker en klaar om aan de dag te beginnen. 
Iedere afdeling moest naar de shelter gaan om 
zich wat op te frissen, want op kamp moet dit 
ook! Dit is goed om fris aan de dag te beginnen. 
Na een flink ontbijt, lekker stuutjes mhmmmm, 
gingen we naar het bos. Er was een leider 
vermist, OH NEE! Dylan werd vermist en het was 
aan jullie om uit te zoeken wie de dader was, 
waar hij het deed, met wat en hoe. Na lang 
zoeken hebben jullie de dader gevonden en was 
Dylan teruggevonden, goed gedaan iedereen!  
 

 
  



Rakkers  
Hierna hebben we nog wat klassieke spelletjes gespeeld en was het terug tijd om te eten. Frietjes met 

frikandellen! Wat lekker! Na het eten was het al weer tijd om naar huis te gaan     . Hopelijk hebben 
jullie er wat van genoten en hebben jullie nu zeker zin om met ons mee te gaan op kamp! Ook een 
dankjewel aan de kookploeg om ons te voorzien met heerlijk eten! 
 
We hebbe natuurlijk nog veel andere dingen gedaan dan alleen de 24uurjulli. We hebben nog een 
aantal leuke spelletjes gespeeld in het bos en aan de sporthal. We gingen na het partijtje lacrosse (wat 
waren jullie allemaal talentjes) even verfrissing zoeken in de Walle. Wat deed dit deugd! De week later 
was het weer zo warm en hebben we bekentocht gedaan, in het begin was het nog gemakkelijk, maar 
hoe verder we zaten hoe moeilijker het was om droog te blijven. Daarna hebben we in het Kerelsplein 
en variant gespeeld op Honkbal. In plaats van potjes, moesten jullie naar zwembadjes lopen om zo een 
punt te kunnen scoren. Een verfrissende duik kan altijd deugd doen he!  
 
Met dit aspirientje willen we jullie nog even melden dat de slotactiviteit doorgaat op 26 juni, wat zullen 
doen is nog een verrassing. Maar we kunnen jullie beloven dat dit een hele leuke dag zal worden! 
Daarna wordt het aftellen naar het kamp in Lint. Hopelijk hebben jullie er al even veel zin in als ons!  
 
Rakkerleiders OUT! 
 
Youri, Jarne, Wietse en Mauren 
 
 
 
 



Toppers  
Yoww toppers,  

We hebben de laatste maanden weer veel toffe spelletjes gespeel in de 

Chiro maar het tofste van allemaal was natuurlijk ons topperweekend 

naar Oostnieuwkerke. Vrijdagavond zijn we vertrokken en we sliepen in 

de gebouwen van de chirojongens van Oostnieuwkerke. Het was een 

toffe locatie met een groot grasplein en een speelplein. Nadat we ons 

geïnstalleerd hadden hebben we braadworsten met ajuinen gegeten om 

dan snel aan het avondspel te kunnen beginnen. We speelden 

verschillende  balspelletjes in het donker met glow in the dark thema. 

Afsluiten deden we door rond de vuurschaal onze grappigste verhalen 

te vertellen. De zaterdagvoormiddag hebben we het pokémonrisk spel 

gespeeld waarin je de wereld moest veroveren door betere pokémons 

te verzamelen en te upgraden. ’s Middags  hebben we dan lekkere kip 

met rijst en currysaus gegeten al was dit voor sommige iets te spicy      . 

In de namiddag zijn we gaan zwemmen in sportoase waar de vele 

glijbanen en springplanken zorgden voor een toffe namiddag. ’s Avonds 

hebben we dan de overheerlijke spaghettisaus van leider Wout gegeten. 

Het avondspel was het grote “expose de mol” spel waarin je een straf  

mocht verzinnen als je de mol correct gokte. Maar natuurlijk zat er een addertje onder het gras en 

moest je de straf gewoon zelf uitvoeren. De zondag hebben we snel alles opgekuist zodat we nog met 

de buizen konden gaan schieten in het bos. Wij hebben ons heel hard geamuseerd jullie hopelijk ook!!! 

 

 

  



Toppers  
Niet alleen het weekend was ‘bere’, ook tijdens de gewone chirozondagen waren jullie altijd met heel 

veel. We hebben verschillende geestige dingen gedaan zoals gaan schaatsen, waterspellekes en 

zwemmen aan het sportpark, ticket to ride, ne crème gaan lekken. Ook namen de Ruahs eens een 

dagje over waarin jullie allerlei recordjes moesten breken. Gelukkig staken jullie leiders een handje toe 

want anders hadden jullie wel bitter weinig recordjes verbroken.       

Een van onze favorietjes was het ‘all sports golf’ waarin we zo’n 11 verschillende sporten in 1 groot 

golfspel hebben gestoken. Daar ontdekten we enkele talentjes maar vooral de iets mindere talentjes. 

Een frisbee maar 2 meter ver krijgen is ‘gene vetten’ eh. XD 

Dit is jammer genoeg alweer het laatste aspirientje van dit machtige jaar! Wij kijken al weer uit naar 

het kamp maar eerst zijn er nog 2 chirozondagen voor jullie. En dat gaat nog 10 keer zo machtig zijn. 

Vele van jullie gaan voor het eerst een sjorwerk in mekaar flansen, een tweedaagse doen (smoet maar 

al junder kittn want we gaan zeker 100 km wandelen.), op de bache sleirn als het mooi weer is, paintball 

en natuurlijk niet te vergeten: KARWEI! Massa’s geestig      

→ BOODSCHAP AAN ALLE MAMA’S: laat ze maar al een keer de patatten schellen thuis, zo dat wij het 

ze niet meer moeten leren       

Met de chiro verkopen we ook dit jaar weer vaderdagmanden als je dus graag je papa eens wilt 

verwennen mag je altijd een berichtje sturen of bellen naar 1 van ons. 

Yeet en tot zondag 

Wouter, Jentul, Borre en Bavo 

 

  



Kerels  
Aan onze allerliefste Kereltjes, 

 

Wat hebben we al veel plezier gemaakt dit jaar. Ik denk hierbij terug 
aan het gooien van viking kubb blokjes naar elkaar, waarbij opdrachtjes 
werden uitgevoerd. Kijk hier hoe raar! 

Ook ondervonden we samen in het bos, de ware kunst van het lacrosse. Wat ging iedereen total loss. 
Enkelen waren the boss, anderen de klos. Achteraf zaten sommigen zelf zo rood als een sos! 

En wat waren we content, want we verlieten ons dorpje en gingen, voor sommigen een eerste keer, 
op Kerelsweekend. De zon zat uit, het was enkel wat frisjes in de tent. Maar we weten ondertussen: 
daarvan kom je vent.  Voor we vertrokken stonden door jullie onze geliefkoosde carnavalvierders bont 
en blauw, maar tevergeefs enkele wanhopige reddingspogingen, lieten jullie hen achter in de kou. Dit 
natuurlijk enkel na het testen van de grond, waardoor iemand na een medisch bezoekje tijdens het 
weekend liever op één been stond. Totaal ongerelateerd, maar weet er iemand wat zich in de doos 
van Pandora bevond? Er was uiteindelijk niet te sollen met al het grappen en grollen van onze niet 1, 
niet 2, maar wel 3 mollen die met alles als een bende bandieten zaten te lollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent was er ook die mooie periode van communies in ons land. Zie hier ↑ , zelfs binnen de kerels 
onze bloedeigen communicant! Zeg toch zelf communiefoto’s waren nog nooit zo plezant. 

Ook Pittem is ons niet meer ongekend. Tijdens de vele pleinspelen toonden jullie je beste kanten met 
een echt Zwevezeels accent. Nu weten ze ook bij het Gewest: oost, west, Zwevezele best!   



Kerels  
Verder genieten van meer en meer zonneschijn kunnen we nu ook beetje bij beetje op ons eigen 
kerelsplein. Gelukkig zijn er meerdere manieren om af te koelen, zoals een overheerlijk ijsje naar 
binnen zwoelen of anders even lekker die bruine zeep tussen de tenen te voelen. Er zouden nog een 
beetje mensen staan staren mochten ze ons zien slieren en tieren op de bashe als een bende halve 
garen. 

 

Nu hebben we even weer alles op een rij en zitten we ondertussen alweer in mei. Wat vliegt die tijd 
toch voorbij. Voor je het weet zijn die examens daar weer en we weten allemaal: dat doet zeer. Maar 
geen getreur want we eindigen dit jaar in allesbehalve mineur. Maar wat staat er nog zal voor de deur? 
Ik vertel het je hier, in geuren en kleur! 

Naast de spelen op zondag slaan we nog eenmaal onze slag met een laatste knallende extrazotte 

chirodag om het jaar netjes af te sluiten met op ons gezicht, je raad het wel, een glimlach       

Uiteindelijk als kers op de taart krijgt dit jaar een staart van 

wel 10 dagen die jullie je niet zullen beklagen. We gaan niet 

op, onder, boven, (wel naar) maar vooral door het Lint. En 

wat is het dat je daar vindt? Spel, ambiance en plezier maar 

dan ieder kwartier! Sjorwerken zo impressionant, zichtbaar 

tot in Swaziland! Twee dagen wandelen volgens het toneel, 

‘wow zo origineel!’ Eten zo goed geprepareerd, en de 

stuutjes niet eens zelf gesmeerd! Wat mag je dus 

verwachten: de tijd van je leven voor 10 dagen en nachten! 

 

Tot slot heb je hier nog wat mooie blije 

gezichten en kan ik eindelijk stoppen met 

dichten. 

 

Veel liefs xxx 

Je kapoenen 

Timon, Robbe, Jan & Dylan 

<3 



Aspi’s  
Dag lieve aspiranten  

 

Het jaar is alweer voorbijgevlogen, want hier komt alweer het laatste aspirientje aan. Dat wil 

dus ook zeggen dat de laatste chirozondagen eraan zitten te komen en de slotactiviteit op 19 

Juni. Wat deze activiteit zal inhouden horen jullie nog, we laten alles tijdig weten op de 

facebookpagina!  

Als we terugblikken naar de afgelopen periode, zijn er volgens ons toch drie duidelijke 

hoogtepunten: weekend, leefweek en de lange ledematen van Verhaeghe.  

Op weekend maakten we vooral tijd voor bonding en het 

voorbereiden van familiedag want we zouden toch graag 

beter doen dan vorig jaar     . Maar dit zorgde er niet voor dat 

er geen tijd was om het lokale schoons te verkennen en een 

stadwandeling te gaan maken in Ieper met als afsluiter The 

Last Post. Hierna keerden we terug naar ons huisje en 

speelden we nog glow in the dark tjoekbal waarin duidelijk te 

zien was hoe evenwaardig jullie allemaal zijn. Gelijk hoe je de 

teams verdeelt et gaat altijd mooi op en er komen spannende 

matches uit. Op zondag was het dan tijd om het 

voormiddagspel voor familiedag voor te bereiden met een 

mooie BBQ als afsluiter.   

 

Toen we de reacties hoorden van leefweek achteraf, denken we wel dat het der ‘boenk’ op was. 

Daar doen we het voor! Een hele week samenleven, het was machtig nji en dan nog eens de 

chance dat we paasmaandag hadden, dus een hele dag spel konden spelen. Voor de winkels 

in Bpark te Brugge was dat misschien minder chance      . Ook mogen we die dag ons leuk 

avontuurtje niet vergeten in de spoedafdeling, blijkbaar is dat daar heel druk op een feestdag, 

maar we zijn content dat je der weer heel door zijt Arrittn aka Breaker of Toes.  

De zondagavond stelden we jullie direct op de proef nu jullie 

nog fris waren. Dit met een heuse strong aspi run. Hiermee 

hebben we niet enkel jullie fysiek getest maar ook jullie maag 

en doorzettingsvermogen. Het bleek echter rap dat bij de ene 

persoon deze wat sterker was dan bij de andere. 

De dinsdagavond was veel minder leuk, want Rikkert was 

vermoord! Best dat hij nog alle clues kon achterlaten in den 

bouw, goe keirel dadde! Er is nog wat werk aan jullie 

speurvaardigheid en logisch redeneren, maar het komt 

allemaal wel goed, we ein der vertrouwen in!  



Aspi’s  
Woensdag namiddag kregen jullie de tijd om wat slaap in te halen, kuis te houden, douchen, 

schoolwerk af te handelen en kaffietafeltje te doen. Om dan ‘s avonds de aspimeisjes fris te 

kunnen verwelkomen. Twee personen van elke groep werden geblinddoekt, jullie taak was om 

hen door Zwevezele te gidsen via facetime en alle opdrachten te voltooien.  

Donderdag avond moesten we jammer genoeg afscheid nemen van de 2de jaars want zij 

hadden hun 50dagen. Maar net een reden te meer om met de eerstejaars der ne machtige 

avond van te maken. Dit deden we door een grootse reis rond de wereld te maken en jullie te 

laten proeven van de verschillende culturen. 

Voor sommigen lagen de hoogtepunten echter bij andere 

momenten. Bij de ene was dit het koken (wa machtig goe 

lukte), bij de andere dan weer het opeten van al dat 

lekkers. Dan waren er natuurlijk ook nog de activiteiten en 

het gezellig na keuvelen ’s avonds. In de avonden kwamen 

jullie creatieve kanten naar boven en kwamen jullie met 

reeksen originele spelletjes op de proppen. Zoals die keer 

dat jullie het kerelsplein omtoverden tot een heuse nagel 

studio of die keer dat Rune wat gezichtshaar verloor 

(hopelijk groeit het snel terug want zo ist toch echt geen 

zicht). Bij Niels was het opstaan dan weer het toppunt van 

de dag want oooo wat was hij blij dat hij weer naar school 

mocht. 

 

In het 2de deel van het chirojaar kwamen we de kerels wat 

meer tegen tijdens onze zondagen. We speelden samen 

lacrosse, fietsten naar de bossneppe, vingen kikkers 

achter de sporthal en gleden samen op de bache. In deze 

zondagen werd al rap duidelijk dat de kerels geen partij 

zijn voor de aspi’s tijdens de voetbalmatch op kamp.  

Over kamp gesproken et begint al rap dichter te komen. 

Wij kijken er al sterk naar uit om voor de derde keer oprij 

te proberen een machtig kamp in elkaar te steken voor 

jullie. Maar nu ist wel echt de laatste keer. Dus da wil 

zeggen dat er op et einde van het kamp een pijnlijk 

afscheid zal volgen waar jullie je lieve leiders nog eens in 

de bloemetjes kunnen zetten en bedanken voor al de 

afgelopen jaren *hint hint*          . 

Veel succes met de examens en tot je snel, 

De aspileiders 



Ruah’s  
27 februari 2022 

CARNAVAL!!! We speelden met alle afdelingen samen leuke spelletjes in thema van carnaval. 

Iedereen heeft goed kunnen oefenen om de carnavalsstoet volgend jaar dan ook samen te 

winnen! Bij de Ruah’s moesten de groepen een carnavalskar tekenen met krijt op de grond. 

Zo konden we al enkele ideeën opdoen om misschien te gebruiken in volgende jaren. Na al 

dat tekenen volgde er een fantastisch feestje binnen in het kerelsplein. 

                                             

6 maart 2022 

Deze keer was het niet aan ons, maar aan onze begeleider Mendel om een spel te maken voor 

de Ruah’s. We speelden samen met de aspi’s het spel Warzone. We trokken per groepje door 

Zwevezele en moesten elkaar proberen uitschakelen met wapens die we konden verdienen 

doorheen het spel. Nu verwachten wij nog een even goed spel van onze andere begeleider 

Jordi!! 

27 maart 2022 

Na twee weken geen chiro te hebben door leidingsweekend en de boterkaarting stonden de 

kerels en de toppers te trappelen om leiding te krijgen van ons      . We speelden Beat The 

Ruahs en daarbij moesten ze hun beste beentje voorzetten om ons te verslaan. Er waren een 

hele hoop opdrachtjes die ze kregen. denk maar aan een lepel choco eten, nagelen, viking 

kubb, adem inhouden, discus werpen,… 

Uiteindelijk moesten we vaststellen dat de Ruah’s toch iets beter waren dan de kerels en 

toppers, maar het verschil was klein! Goed gedaan! 

10 april 2022 

De dag waar we als Ruah al heel het jaar naar uitkeken → STOKBALTOERNOOI 

Het was een zeer zonnige dag en we behaalden daarbij dan ook een mooie 7de plaats! Zonder 

onze coach Mendel was dit zeker niet gelukt! Hieronder enkele kiekjes       

 



Ruah’s  

                            

 

1 mei 2022 

We kregen spel van medeRuah’s Kjell en Victor. Eerst speelden we een quiz die heel erg goed 

in elkaar zat! Daarna gingen we naar het bos en hadden ze nog een hele boel spelletjes voor 

ons klaar staan. Dat hadden we niet verwacht van hen! Chapeau! Xdxp 

De week er na was het aan Tibo, Benjamin en Iben om ze te verrassen. We speelden de 

memoriegames, daardoor kwamen de herinneringen bij ons naar boven wat we eigenlijk 

allemaal gedaan hebben dit jaar. Ribben eten, stokballen, ne keer goed me elkaar lachen,… 

 

15 mei 2022 

We hadden met de Ruah’s gehoord dat er een evenement georganiseerd werd in het 

kasteelpark, De Highlandgames. Totaal niks voor ons dachten we, maar naarmate de 

namiddag vorderde kregen we alsmaar meer goesting en kwam de winnaarsmentaliteit toch 

maar weer naar boven. En JAJA we gingen naar huis met de 1ste prijs. We kregen een mand vol 

verrassingen waar we heel content mee waren!  

We wensen iedereen ook veel succes met de examens die er aan komen en voor we het weten 

staat het kamp alweer voor de deur, tot dan! 

Greetz de Ruah’s       
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A. VERLOOP VAN HET KAMP. 

BAGAGE BINNENBRENGEN. 
Op woensdag 20 juli tussen 17u00 en 18u00, moet de bagage binnengebracht worden bij de 
firma Polar, Schoolstraat 51 8750 Zwevezele. Zorg dat alles goed verpakt is en duidelijk 
voorzien van een naamkaartje. Voor de oudere afdelingen: vergeet je fiets niet als dit 
gevraagd wordt door de leiders. 
ZORG ERVOOR DAT DE NAAM VAN UW KIND OVERAL DUIDELIJK OP STAAT !!! 

VERTREK. 
We vertrekken op donderdag 21 juli en verzamelen aan de kerk op de Platse in uniform om 
9u45. We zetten het kamp in met een korte viering om 10u00. Iedereen is welkom! Je neemt 
zelf je picknick mee voor ‘s middags (geen drank want daar zorgen de leiders voor). En een 

plastiek zak voor op de bus kan zeker geen kwaad, je weet maar nooit       

KAMPWISSEL. 
Jongens die materiaal nodig hebben van een zus, of andere aanverwanten, kunnen dit in 
orde brengen vanaf het ogenblik dat we de kampplaats arriveren. 

KAMPBEZOEK: Zondag 24 juli 
Op zondag 24 juli is iedereen welkom op het kampbezoek van 14u00 tot 17u00. Dit is 
trouwens de enige mogelijkheid om een bezoekje te brengen op kamp. 

THUISKOMST. 
Op dinsdag 31 juli rond 17u00 in de tramstraat. Bij file of andere problemen wordt altijd 
iemand op de hoogte gebracht die de wachtende ouders kan inlichten. 

BAGAGE AFHALEN. 
Het afhalen van de bagage gebeurt op dinsdag 31 juli ongeveer 1 uur na de thuiskomst. Dit 
bij firma Polar, Schoolstraat 51 8750 Zwevezele. 
  



 
B. WAT ALLEMAAL MEENEMEN OP KAMP? 
INLEIDING. 
Gelieve alles te naamtekenen: met naamlintjes, (alcohol)stift, balpen… Als het maar 
herkenbaar is. 
Ieder jaar opnieuw ligt de bak met verloren voorwerpen vol, het is nooit van iemand… 
Als de naam erin staat, kunnen we het nog terugbezorgen. 
De Chiro is ook geen containerpark om oude kleren achter te laten! 

SLAAPGERIEF. 
- een warme slaapzak 
- een veldbed: luchtmatrassen en grote veldbedden die je moet monteren laat je best thuis. 
   We gaan nog altijd op kamp, niet op hotel. 
- een deken voor diegene die denken koud te hebben, want in een tent kan het koud zijn ’s 
  nachts. 
- 1 of 2 pyjama’s 
- een hoofdkussen voor degenen die dit nodig vinden 

WASGERIEF. 
- veel washandjes (een stuk of 8) en handdoeken  
- zeep en shampoo 
- tandpasta en tandenborstel 
- wasspelden met je naam op (stuk of 15) 
- zwemgerief en best nog een aparte badhanddoek 
- een kam 
- en eventueel scheergerief voor de oudsten 

SPELGERIEF EN ANDERE KLEDIJ. 
- 8-tal sportbroekjes 
- een training 
- één of meerdere lange broeken (afhankelijk van het weer) 
- enkele truien (afhankelijk van het weer) 
- sportschoenen of baskets 
-een paar oude schoenen of laarzen om in het water te crossen 
- eventueel pantoffels 
- goede stevige schoenen om mee op tocht te gaan 
- een groot aantal T-shirts 
- ons uniform: 

- onze rode Chiro - T-shirt (een stuk of 2) 
- het zwarte Chiro-broekje 
- en de blauwe Chiro-pull 
dit is GEEN spelkledij op kamp, maar wel verplicht tijdens de formatie!!! 



 

- wij raden aan, om een apart setje kleren (broek, T-shirt, en oude schoenen) klaar te steken, 
die uw zoon kan dragen tijdens het vuil spel. We spreken dan ook uitervaring als we zeggen 
dat deze niet meer herbruikbaar zullen zijn.  
- kousen of sokken. Het is best om wat reservesokken te voorzien (d.w.z. méér dan 15 paar.) 
JE KAN GEEN SOKKEN TE WEINIG MEENEMEN! De laatste jaren merken wij dat er veel 
voetproblemen zijn doordat de leden natte sokken dragen. Geef dus voldoende sokken mee. 
- ondergoed (zelfde regel als kousen) 
- zakdoeken 
- een degelijke regenjas 
- als je een pet wil dragen, dan moet dit onze Chiro-pet zijn (zie uniform) 

DIVERSEN. 
- een goede rugzak om op dagtocht of tweedaagse te gaan!  

• Toppers, Kerels en Aspi’s die op tweedaagse gaan: zorg ervoor dat er in je trekrugzak 
een slaapzak, slaapmatje, reservekledij, zwembroek, handdoek en wasgerief kan. Het 
is ook handig om nog extra plaats over te houden voor flessen water en eten. Denk 
ook aan een extra binnenband of stapsokken als je op tweedaagse gaat!  

• Voor Sloebers, Speelclub en Rakkers, die op dagtocht: gaan moet er een regenjas en 
zwemgerief in kunnen. 
TIP: Vermijd rugzakken met spaghettilintjes, daar krijg je snel pijnlijke schouders van. 

- zonnecrème en aftersun 
- iets tegen de beestjes en muggenzalf voor wanneer je dan toch gebeten bent. 
- een goede zaklamp en liefst reservebatterijen, zodat je niet na 2 dagen zonder zit. 
- Een lijst met namen en adressen voor als je een kaartje wil versturen van op kamp.  
  Wat erg handig is en ten zeerste aan te raden: neem voorgeschreven  
  enveloppen mee van thuis, zodat je enkel nog je kaartje er moeten insteken. Zo sparen we 
  heel wat tijd en problemen uit. 
- Hou er rekening mee dat een kaartje 0,5 € kost. Postzegels zijn te koop op kamp. Betaal op 
voorhand bij de kampinschrijving of geef voldoende geld mee. 
- sloebers, speelclub en rakkers hebben, afgezien van de kaartjes, geen geld nodig. Iedereen 
   is zelf verantwoordelijk voor het geld dat je bij hebt!!! 

Indien er nog vragen zijn, kan je steeds terecht bij de leiders die om de medische fiche 
komen (begin juli). Speciale benodigdheden per afdeling worden op tijd en stond  
meegedeeld door de afdelingsleiders. 
 
JE GOED HUMEUR , INZET EN GLIMLACH. 
De titel zegt genoeg ! 

SLOTWOORD. 
Wij verzoeken nogmaals om alles goed te naamtekenen, want het is echt niet te geloven wat 
er allemaal verloren gaat op kamp. 
Als er een naam op staat kunnen we het terugbezorgen, anders verdwijnt het onherroepelijk 
in de vuilbak! 



 

C. WAT MAG JE NIET MEENEMEN OP KAMP ? 
THUISLATEN EN DUS VERBODEN: 
- uurwerken 
- kettinkjes 
- veel geld 
- Ook interactieve toestellen en gsm’s laten we 10 dagen thuis. 
- MP3’s en alle andere soorten klank- en lichtinstallaties hebben we niet nodig. 
- Fototoestellen zijn niet toegelaten. De leiders zorgen voor voldoende foto’s die je later kan 
   raadplegen 
- messen, dolken en andere voorwerpen die wij als wapen kunnen bestempelen 
- blikjes/flesjes Cola, Fanta, Sprite, RED BULL ... worden afgenomen. Er is drank genoeg op 
   kamp. 
- Petjes: alleen de Chiro-pet of Chiro-hoedjes zijn toegelaten 
- alcohol, sigaretten, snuss en alle andere aanverwanten zijn totaal uit den boze, wie 
betrapt wordt vliegt naar huis. 
- Overdreven veel snoepgoed => Algemene regel: Aan de jongste afdelingen (Sloebers t.e.m. 
Toppers) wordt bij aankomst op de kampplaats gevraagd om alle snoepen in een grote pot 
te doen. Deze pot wordt ten gepaste tijde eens bovengehaald. De maaltijden op kamp zijn 
legemaagvullend genoeg! 
- deodorant: we vragen ook uitdrukkelijk aan de jongste afdelingen (Sloebers t.e.m. Toppers) 
geen deodorant mee te nemen. Zij hebben dit nog niet nodig en het enige wat ze er aan 
overhouden, is een geïrriteerde huid die moet verzorgd worden in de EHBO en een Tent die 
meer doet denken aan een parfumwinkel dan een slaapplaats. 

als je toch beslist waardevolle voorwerpen mee te nemen op kamp, 
dan zijn wij niet verantwoordelijk voor breuk, verlies, diefstal… 



 

D. ALLERLEI. 

MEDISCHE FICHE. 
In te vullen en tevens te ondertekenen door de ouders. Gelieve het formulier mee te geven 
aan de leiders die deze komen ophalen. U wordt ook gevraagd om er twee strookjes van de 
ziekenbond (OP NAAM VAN HET LID) aan vast te hechten. 
Wees volledig bij het invullen, het kan belangrijk zijn wanneer er iets zou gebeuren. 
Met vragen kan je steeds bij de leiders terecht. 
Dit formulier wordt meegenomen naar de dokter ter plaatse, indien nodig. 

MEDICAMENTEN. 
Afgeven aan Lander Huys (verantwoordelijke EHBO en medicatie) of aan een leider van de 
afdeling de morgen van het vertrek met naam en juiste dosering erop geschreven. Gelieve 
dit ook te vermelden op een bijgevoegd formulier. 

VERZEKERINGEN. 
Iedere Chirojongen en het keukenpersoneel is verzekerd voor lichamelijke schade en 
burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden. 
Let op: niet voor materiële schade (vb.: breken van een bril) 
Wanneer de verzekering moet tussenkomen, werken we steeds via: 

Gryspeert Philip 
Gsm: 0475 79 55 57 

AANKOOP UNIFORM. 
Op kamp is ons uniform verplicht! 
Bij het binnenbrengen van de bagage zal het mogelijk zijn om een uniform aan te kopen bij  
Jan of Korneel. Meer info hierover volgt verder in dit Aspirientje. 

BIJZONDERE DANK. 
Al diegene die ons op een of andere manier steunen of gesteund hebben. 
Dank aan de mensen die zorgen voor het gratis vervoer van ons kampmateriaal van en naar 
Lint.  

ONS KAMPADRES. 
<naam Chirojongen> 
Chirojongens Zwevezele 
‘t Luytershof 
Luyersheide 5 
2547 Lint  
 
LET OP!!!  
Voor bezoekdag is de kampplaats enkel bereikbaar via de Zevenhuizenstraat (parking 
Lerenveld 35B) 



In noodgevallen, kun je ons bereiken op de volgende nummers: 

0471/ 40 58 26 (GSM Victor Lambrecht/ hoofdleider) 
0478/ 61 93 55 (GSM Alexander Den Baes/ kookploeg) 
Zie ook de Gsm-nummers, onder ‘leidingsploeg’ in dit Aspirientje, om praktische zaken over 
uw zoon vlotter te laten verlopen via de afdelingsleiders. 

E. TOT SLOT: DE KAMPPRIJS. 

De organisatie van een kamp is elk jaar een kostelijke aangelegenheid. Een deel van deze 
kosten wordt opgevangen door onze jaarlijkse activiteiten(Boterkaarting, Kalkoenrollade, 
Nacht voor de Bruistablet, aperitiefmanden, …Toch is dit ruimschoots onvoldoende om alle 
kampkosten te dekken.  
De kampprijs bedraagt: 

Sloebers: € 100 
Speelclub: € 190 
Rakkers: € 190 
Toppers: € 200 
Kerels:  € 215 
Aspi’s:  € 215 

Er is een korting voor 2 of meer broers die meegaan op kamp. Ook de mensen die meer dan 
50 kaarten voor onze jaarlijkse boterkaarting verkochten krijgen deze korting.  
Deze reductie op de kampprijs bedraagt €10. 
Wij kunnen geen geld terug geven, aangezien al onze kosten vast en onvermijdelijk 
verbonden zijn aan het aantal deelnemers! 

Het onderscheid tussen de oudere en jongere afdelingen is er omdat de kerels en aspi’s al 
eens iets meer doen op kamp. Een uitstap is al vlug een stukje spectaculairder. Bovendien 
eet een uit de kluiten gewassen aspi meer dan een speelclubber, waardoor het prijsverschil 
als vanzelfsprekend wordt beschouwd.   

Inschrijven kan via de website van de chirojongens: https://www.chirojongenszwevezele.be/ 

Het kampgeld dient zo snel mogelijk overgeschreven, uiterlijk 3 juli, te worden op het chiro-
rekeningnummer: 

BE53 3850 0498 4853 

Doordat al onze kosten al lang op voorhand moeten gemaakt worden en de laatste jaren 
veel ouders wachten tot na de opgegeven deadline en soms tot vlak voor, tijdens of zelf na 

het kamp hebben we besloten om een sanctie van 10euro aan te rekenen voor iedereen 

die na deadline betaalt.  

Indien dit het geval is wordt u daar via sms over op de hoogte gebracht.   

Die deadline is dit jaar 3 juli! 



 

Je bent pas ingeschreven nadat de betaling is gebeurd. Daarna komen de leiders langs om je 
de laatste informatie te geven en je medische fiche op te halen, die bijgevoegd is.  

Gelieve onderaan bij de mededeling de volgende gegevens van uw 
kind te vermelden: 

“ Voornaam – Familienaam – Afdeling ” 

Jouw individuele kamprijs KAMPPRIJS BEDRAAGT:                   euro 



Op kamp worden wij dik gesoigneerd door de kookploeg. Bijna elke dag krijgen we 

twee warme maaltijden voor onze neus geschoteld. Hier zijn enkele klassiekers op onze 

menu. Begin al maar te watertanden!  

Bouletten, Wortels, Petatjes 

Macaroni met Broccoli 

Frieten en frikadellen 

Hamburgers, wortels, puree 

Bicky's 

Bouletten, geraspte wortels en aardappelen 

BQQ 

Kalkoenschnitzel, Bloemkool, Petatjes 

Spaghetti 

Cordon Blue, appelmoes, petatjes 

Kalkoenrollade, kroketteballekes 

Ovenkoeken met beleg 

Kippenreepjes, rijst, curry-en zoetzure saus 

Fishsticks, S&T, Spinaziepatatjes 

Vogelnesten, Puree, Worteltjes en erwtjes 

Vol-au-vent , Sla, tomaat, frietjes 

Alvast een super super super dikke merci aan de kookploeg om ons 10 dagen lang zo 

hard te verwennen! We kunnen ook meedelen dat twee nieuwe koppels onze huidige 

kookploeg komen versterken. Welkom Brecht & Eva en Siebe & Margot 



 

Ons Chiro-uniform bestaat uit: onze rode T-shirt, de blauwe trui en het zwart sportbroekje. 

Petjes zijn ook verkrijgbaar, maar niet verplicht. Enkel onze pet is toegestaan tijdens de 

Chiro! 

Het uniform wordt bij elke Chiro-activiteit gedragen. Mocht uw zoon nog niet over een 

uniform beschikken, dan verzoeken wij u vriendelijk om er één aan te schaffen. 

Naast de gewone Chirozondagen, bieden wij u ook de mogelijkheid om een nieuw uniform 

aan te kopen tijdens het binnenbrengen van de kampbagage. 

Prijzen: 

• Pull: € 25 

• T-Shirt: € 15 

• Broek: € 10 

• Pet: € 7 

 

  



Kalender  
 

maart 

zondag 6 maart  Chiro 

zondag 13 maart geen Chiro - leidingsweekend 

zondag 20 maart geen Chiro - boterkaarting  

zondag 27 maart Chiro 

 
april 

zondag 3 april   geen Chiro – paasvakantie  

zondag 10 april   geen Chiro – paasvakantie  

zondag 17 april   geen Chiro – Pasen 

zondag 24 april   Chiro 

 
mei 

zondag 1 mei  Chiro 

zondag 8 mei  Chiro 

zondag 15 mei  Chiro 

zondag 22 mei  Chiro 

zondag 29 mei  Chiro 

 

juni  

zondag 5 juni  geen Chiro – Platse kermis 

zondag 12 juni  geen Chiro – Aperitiefmanden Vaderdag 

zondag 19 juni  geen Chiro – Chiro voor jongste 3 afdelingen  

zondag 26 juni  Slotactiviteit  

 
juli 

donderdag 21 juli  Start kamp  

zondag 24 juli   Bezoekdag  

dinsdag 26 juli  Start kamp sloebers  

zondag 31 juli  Einde kamp  


