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Voorwoord 
 
Aller beste leden, leiding, 
ouders, grootouders, VB en 
sympathisanten. Opnieuw 
welkom bij onze 2-
maandelijkse chirokrant, de 
Chirograef. Deze editie, de 
wintereditie. Thuis gezellig aan 
de open haard met het gezin 
de Chirograef lezen en samen 
genieten van elkaar. Pure 
quality-time. Hopelijk hebben 
jullie goed gegeten en 
gedronken op de vele 
familiefeesten en recepties 
met de nonkels en tantes, 
neven en nichtjes, oma’s en 
opa’s…  De heerlijke ijstaarten 
van Chiro Loon hebben ook 
hopelijk gesmaakt bij het 
kerstdiner. Heel erg bedankt 
om ons te steunen en ook 
grote dank aan Voerke ijs. 
Volgend jaar staan wij weer 
paraat in november en 
december de kou te trotsteren 
om aan jullie de ijstaarten af 
te leveren.  Hierbij willen wij 
jullie in naam van Chiro Loon 
een gelukkig nieuwjaar met 
veel plezier, geluk, een knap 
lief, een goede gezondheid en 
vele momenten die jullie nooit 
zullen vergeten (vooral die 
beleefd zullen worden met 
chirovrienden) wensen.  Wij 
willen jullie met deze editie de 
rust gunnen die jullie verdient 

hebben na al deze drukke 
dagen. Voor de leiding is er in 
de volgende periode een 
tussentijdse pauze. Dé blok. Ze 
zullen hard studeren met één 
hoger doel, geen herexamens 
hebben zodat we met 
iedereen op kamp kunnen en 
de leden hun leiding niet moet 
missen. Maar daardoor zal het 
een tijdje geen chiro zijn. Maar 
geen treur, er is versterking op 
komst die voor geweldige 
zondagen zullen zorgen.  EN 
eenmaal als de zware 
examenperiode over is begint 
de tijd van de 
afdelingsweekenden. Een 
spetterende weekend waar je 
met je beste vrienden en 
leiding op locatie gaat en de 
zotste en leukste zaken zal 
beleven.  Meer info volgt nog. 
Zet jezelf dus achterover en 
lees op je gemak. Je zal lezen 
wat we gedaan hebben in het 
verleden en wat we gaan doen 
in de toekomst, een leuk 
stukjes voor iedere groep, een 
exclusief interview, 
spelletjespagina, de kalender 
op de achterzijde en zo veel 
meer. Geniet ervan. 
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Wat hebben we gedaan? 

Dag van de Jeugdbeweging: 19 oktober  
Op 20 oktober was het Dag van de Jeugdbeweging! Alle leden uit gans Vlaanderen en Brussel gingen 
met hun uniform naar school. Ook Chiro Loon deed mee! Dit jaar deed de stad Borgloon ook een actie 
voor alle leden van een jeugdbeweging. Iedereen die in uniform kwam, kreeg een gratis frietje 
aangeboden. Er konden ook verschillende spelletjes gespeeld worden, zoals 4-op-een-rij, vikingKubb … 
Wij zijn trots dat hier veel leden van Chiro Loon aanwezig waren. 
 
Praatcafé: 28 oktober 
Dit jaar probeerden we een nieuw concept, en het sloeg meteen goed aan. De eerst editie van het 
vernieuwde praatcafé mogen we zeker een succes noemen. Zowel leden en ouders konden een frietje 
met een hamburger of kaaskroket eten. De ouders die aanwezig waren hebben kunnen kennismaken 
met de leiding van hun kinderen. En zo een gezellig praatje maken, ook onder elkaar konden ze nog wat 
bijpraten. 
Alle winst uit de verkoop van drank en eten ging integraal voor een goed doel: 11.11.11. Hopelijk mogen 
we volgend jaar nog meer volk verwachten op dit gezellige evenement. 
 
Spaghettifeest: 4 november 
Op zondag 4 november organiseerde vzw Jeugdinfrastructuur hun jaarlijkse spaghettifeest. Met wat 
hulp van de leiding verliep alles mooi en netjes. Veel mensen zijn hun hongerige magen komen stillen 
met deze lekkere spaghetti. Hopelijk vonden ze deze ook lekker en zien we ze volgend jaar terug. Aan de 
koks, bedankt, want zonder jullie was er geen spaghetti geweest. En zonder spaghetti geen feest. 
 
IJstaartenverkoop: 10 november 
Zaterdag 10 november trokken de oudste afdelingen de straten in om onze lekkere ijstaarten te 
verkopen in Borgloon. Iedereen die een ijstaart heeft besteld willen we ook nog eens via deze weg 
bedanken. 
 
Sinterklaas: 2 december 
Hoog bezoek in onze lokalen. Zondag 2 december kwam de sint op bezoek met zijn twee pieten. De sint 
werd bij alle groepen goed ontvangen. De meeste leden waren uiteraard braaf geweest en kregen een 
snoepzakje mee. Sommigen kregen ook de roe, maar dat hadden ze dan wel verdiend. 
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Wat gaan we nog doen? 

Tijdens de Kerstvakantie neemt Chiro Loon wat pauze. Feestelijkheden, verplichtingen… Allemaal op 
een hoop. Feestelijkheden, dat is allemaal fijn en gaan niet zo lang duren, maar verplichtingen wel! Was 
het maar niet zo, maar toch is het  
zo. Droevig nieuws, dames en heren. Geen Chiro tot 13 januari! Wie is de schuldige? Universiteiten en 
hoge scholen! Examens komen eraan en bijna iedereen van de leiding moet studeren. Daarom even 
geen Chiro meer tot 13 januari. Een goede tip om deze zondagen zonder chiro door te komen. Help ’s 
middags mee afwassen, doe dan een uurtje platte rust of oefen alvast wat chiroliedjes. 
 

Omdat de leiding nog tot eind januari examens hebben, en we jullie meer dan een maand geen chiro 
toch echt niet kunnen aandoen, is er op 13 januari en op 20 januari er een aspidag. De aspi’s nemen het 
dan even over. Laat je kind zeker op 13 en 20 januari aanwezig zijn. Stel de aspi’s op proef. Toekomstige 
leiders moeten echt goed voorbereid worden. Een aspidag is essentieel voor een toekomstige leider. 
Aan alle aspi’s: veel succes.  
Zondag 27 januari gaan we nog steeds maar op halve leidingscapaciteit draaien, maar niet getreurd het 
is de laatste keer. De oplossing deze week: we gaan naar de SPORTHAL, hier gaan we leuke spelletjes 
spelen met verschillende soorten ballen, trampolines … Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij PROPERE 
SCHOENEN mee heeft die geen strepen maken op de vloer. (Best je schoenen dus ook in een rugzakje 
steken, want als je op de chirowei gaat rondlopen, zijn ze sowieso niet meer proper genoeg.) 
 
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 
Zaterdag 9 maart organiseren wij een quiz. Sommigen zullen nu al denken van oh nee, ik ben echt niet 
slim genoeg om daar aan mee te doen, maar geen paniek voor deze quiz hoef je niet (heel) slim te zijn. 
In de quiz zijn er een hele hoop doe-opdrachten waar jij dan wel punten op kan scoren. Meer info volgt 
zo snel mogelijk. 
 
Van 15 tot 17 februari gaan de leiding en de aspi’s op leidingsweekend. Aspi’s, schrijf het in je agenda!!! 
Op 17 februari zal er dus geen Chiro zijn. De leiders, maar vooral de aspi’s hebben hun 
zondagnamiddag nodig voor de nodige recuperatie. 
Van 1 tot 3 maart is het Keti-Aspi weekend, dit is enkel voor alle keti’s en aspi’s van het gewest Kroïnjel. 
Het weekend gaat dit jaar door op een nog onbekende locatie. Keti’s en aspi’s die graag mee willen 
moeten zich wel tijdig inschrijven. Mis dit niet, het is echt een mooie ervaring! Voor de keti’s en aspi’s 
gaat het 3 maart dan ook geen chiro zijn. Voor de andere groepen wel. 
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Een diepere kijk in het leven met 
hartverscheurende dilemma’s 

Beste lezers, het is weer zover de hartverscheurende dilemma’s! Deze keer met bekende loonenaar Giel 
Ory of is het nu Orij? Wie zal het zeggen? Het antwoord op de dilemma’s krijg je alleszinds wel: 
 
Kobe: Kalkoen of kip? 
Giel: Kalkoen 
 
K: Rood of wit? 
G: Rood 
 
K: Snijbonen of witloof? 
G: Snijbonen 
 
K: Sauvignon of Chardonnay? 
G: Sauvignon 
 
K: Cava of Prosecco? 
G: Geuze oude boon 
 
K: Jingle Bells of Last Christmas? 
G: Jingle Bells (Feliz Navidope) 
 
K: Voorgerecht of dessert? 
G: Voorgerecht 
 
K: Kroketten of puree? 
G: Kroketten 
 
K: Roméo Elvis of Caballero? 
G: Caballero 
 
K: Blu Samu of Angèle? 
G: Blu Samu 
 
K: Hapjes of soep? 
G: Hapjes 
 
K: Kerstmis of nieuwjaar? 
G: Nieuwjaar 
 
K: Sinterklaas of Kerstmis? 
G: Sinterklaas 
 
 
 



  

Chiro Loon  ~ 5 ~ 

Als tweede gast ontvang ik Alice Vergauwen, wie kent haar niet, jij? , dan zal je ze nu zeker leren kennen 
aan de hand van deze dilemma’s: 
 
Kobe: Koude kerst met sneeuw of warme kerst zonder sneeuw? 
Alice: Kerst met heel veel sneeuw, maar alleen met achteraf warme choco. 
 
K: Ver weg of kortbij reizen? 
A: Ver weg 
 
K: Met het vliegtuig of met de auto? 
A: Vliegtuig 
 
K: Winnen met valspelen of laatste eindigen? 
A: Winnen met valspelen 
 
K: Slagroom of pudding? 
A: Pudding 
 
K: Online of offline? 
A: Offline 
 
K: Nooit meer radio of nooit meer TV? 
A: Nooit meer TV 
 
K: Ontbijt of middageten? 
A: Ontbijt 
 
K: Beslissen of meegaan? 
A: Beslissen 

 



  

Chiro Loon  ~ 6 ~ 

  
Sloebergraef 

 
Dag allerliefste sloebertjes  
Hey aller coolste,liefste, braaftste maar vooral BESTE SLOEBERS. We hebben al vele chiro zondagen samen 
spelletjes gespeeld maar ook veel nieuwe bij geleerd. Wij als leiding denken dat het eens tijd wordt om 
niet 1 zondag namiddag spelletjes te spelen. Maar dat we een heel weekend spelletjes gaan spelen! WIJ 
GAAN OP SLOEBER WEEKEND! Dat zal door gaan van 15 tot 17 maart. De speciale locatie is tot nu toe 
geheim. Om naar deze locatie te geraken zoeken wij nog ouders die graag zouden willen heen en terug 
rijden. Over dit fantastisch weekend volgt er nog verdere informatie de komende zondagen. Zoals jullie 
ook zien staan er ook mooie kerst tekeningen. Hier kan je een prijs mee winnen! Wie de mooiste en 
origineelste tekening afgeeft aan de leiding wint een coole prijs. Veel succes!  
Groetjes van jullie tofste leiding  Toon, Koenraad, Cedric en Korneel  

 
WAT MEE TE NEMEN 

- Veldbedje en een slaapzak 

- Kussen  

- Schoenen 

- Kleren die vuil mogen worden 

- Tandenborstel en tandpasta 

- Washanddoekje 

- Handoek 

- Pyjama 

- Sokken en onderbroeken (heel belangrijk) 

- Een wit T-shirt dat je niet meer nodig hebt 

- Je goed humeur 

- 20 euro (dit is voor het weekend te betalen) 

WAT NIET MEENEMEN 
- Je slecht humeur 

- Gsm 

- Snoepjes (die krijg je misschien wel van je leider als je braaf bent) 
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Poster 

Jahaaa hier is hij dan! Deel 2 van de coolste poster ooit. Wie houdt ze nog bij? Of druk ze gewoon terug af 
vanop de site?! Wie is Wie? Ken jij de superhelden EN de leiding allemaal? Maar het belangrijkste: ben jij 
een echt echt echt chirolid en heb jij genoeg geduld om op deze poster te wachten? Ik ben al benieuwd 
wie deze topleden zullen zijn. 
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Speelclubgraef 

Hey hallo allerliefste Speelclubbertjes! 

 

Weer een nieuwe Chirograef, weer veel leuke dingen gedaan de afgelopen maanden! Hoe fijn was het om 

in de afgelopen maanden al eens kampen te bouwen en dan tegen elkaar te strijden?! 

Hoe leuk was het om in de afgelopen maanden al eens een Sloebers-Speelclub-battle te doen en deze te 

winnen?! Wij vonden het alvast heel fijn! 

Natuurlijk hopen wij dat jullie nog vaak naar de Chiro gaan blijven komen en dat jullie later ook zo coole, 

straffe leiders als ons worden! 

Ook vinden we het heel fijn dat jullie altijd zo talrijk aanwezig zijn, hierdoor kunnen wij leuke 

voorbereidingen voor jullie maken elke keer opnieuw! 

 

ALVAST EEN DIKKE PLUIM VOOR JULLIE ALLEMAAL! 

 

Wij kijken al uit naar de volgende maanden die komen, maar jammer genoeg zullen we wel nog moeten 

wachten tot 13 januari vooraleer we weer leuke spelletjes kunnen spelen met al onze vriendjes op de 

Chiro…  

 

Maar er is niet alleen slecht nieuws voor jullie, we hebben ook heeeeeeeeeel GOED NIEUWS voor jullie: 

we hebben een datum voor ons Speelclubweekend gevonden en de locatie is ook al vastgelegd, dus stip 

allemaal 15-17 MAART aan in jullie agenda’s, zodat zeker iedereen mee kan op ons super duper cool 

weekend! 

Wauuwww, een weekend lang spelen, slapen, knutselen, ravotten zonder dat mama en papa jullie ’s avonds 

moeten komen halen! (SPANNEND!) 

 

 

Nu hebben we ook nog iets voorzien voor jullie om de tijd toch wat om te krijgen 

vooraleer het 13 januari is: lukt het jullie om jullie leiding naar de Chiro lokalen te brengen 

in dit moeilijke doolhof? 

(zie volgende pagina) 

 

Veel liefs, 

Robin, Casper, Giel & Kobe!! 
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Rakwigraef 

RAKWI 
Heeyy coolste, beste, meest enthousiaste, sjikste en talrijke rakwi’s. Hier is jullie leiding weer in de Chirograef om jullie te 
amuseren als jullie je vervelen tijdens de vermoeiende schoolweek of op de saaie lange familiefeesten. We hebben  nu een 
vraag voor jullie: Hoe goed kennen jullie eigenlijk ons? De Chiro is nu al even bezig en vele fijne zondagen zijn gepasseerd met 
ons, maar wie kent ons het beste en is eventueel al meer te weten gekomen van 1 van ons 4? Dat gaan we hier testen! Wij 
lijsten hieronder 20 stellingen. Bij iedere leiding horen er 5, het is nu aan jouw om bij elke stelling bij de juiste persoon te zetten.  
Probeer dit zo goed mogelijk te doen want misschien heb je dit nodig in de nabije toekomst… SUCCES!!! 

BELANGRIJKE MEDEDELING: WIJ GAAN OP WEEKEND VAN 15 TOT 17 MAART, MEER INFO VOLGT. 
 JULLIE LEIDING: S.A.L.T 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

SARA ARNE TOON LOUIS 

    

 

 

18.IK VERZAMEL 
KROONKURKEN 

2.IK BEN 
REDELIJK 

COMPETITIEF 

12.IK HEB BIJNA EVENVEEL 
PAAR SPORTSCHOENEN  

DAN GEWONE SCHOENEN 

15.IK EET 
SUIKER OP 

MIJN PUREE 

3.IK ZIT AL SINDS  1STE 
JAAR  SLOEBER BIJ DE 

CHIRO 

9.IK 
VERZAMELDE 

NUTELLA 
POTTEN 

13.IK PRUL 
AAN DINGEN 

TOT HET 
KAPOT IS 

19.IK HEB 
GITAAR 

GESPEELD 

16.IK BEN 
SLECHT IN 

SPORT, ALLE 
SPORT 

7.IK MAAK 
GRAAG 
DINGEN 

17.MIJN PAPA 
IS EEN WAAL 

8.IK HOU VAN 
NETFLIX 

5.IK BEN EEN 
AFWASSER 

1.IK STUDEER 
IN BRUGGE 

10.EEN 
SHOARMA 

MET 
LOOKSAUS 

KAN ER ALTIJD 
IN 

11.MENSEN 
NOEMEN MIJ 

EEN 
WATERRAT 

4.IK ZIT VAN 
HET 1E JAAR 
ASPI BIJ DE 

CHIRO 

20.IK BEN 
GEINTERESEERD 

OM BIJ DE 
BRANDWEER TE 

GAAN 

6.IK BEN BIJNA 
MASSEUR 

14.IK LOOP 
GRAAG, MIJN 
DOEL IS OM 

EEN 
MARATHON TE 

LOPEN  
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TITOGRAEF!! (alleen voor de beste afdeling) 

Liefste Tito, 
 

Hopelijk hebben jullie een leuke sinterklaas en kerstperiode achter de rug! Leuke cadeautjes 

gekregen, lekker gegeten, 100 verschillende familiefeesten en nog meer lekkere desserts! 

Wat is het toch een gezellige periode… voor jullie althans, want de leiding heeft blok, 

examens stress… en mag dus geen champagne drinken  

Wat komt er nu na kerst? NIEUWJAAR. 10000 mensen die 10000 wensen doen voor het 

aankomende jaar, overal vuurwerk en misschien ook een paar wensballonnen. Dus hier voor 

jullie lieve Tito’s een horoscoop met daarin welke nieuwjaarswens voor wie gaat uitkomen.  

Wat heeft 2019 in zijn mars voor jullie? 

Weegschaal: 
 
2019 wordt voor jou een jaar vol met chiro-liefde! Welke 

hottie loopt er met zijn bergschoenen over de weide speciaal 

voor jou? Met wie ga jij de tent delen op kamp? Zoek 

hem/haar, en het wordt het mooiste jaar van je leven!!  

Vis: 
 
Mensen die geboren worden onder het sterrenbeeld Vissen 

hebben een vriendelijke en geduldige natuur. Ze hebben 

veel gulle kwaliteiten en zijn goedgehumeurd en 

mededogend. Ze kunnen de gevoelens van de mensen om 

zich heen goed aanvoelen en reageren met veel sympathie. 

Laat je niet doen door andere mensen, want niet iedereen is 

zo gul als jou. In 2019 zul jij mensen tegen komen die net 

zoals jij zijn. Stoot deze niet van je af, want deze zullen je 

nauw aan het hart liggen voor de rest van je leven.  

 

Boogschutter: 
 
Gefeliciteerd beste Boogschutter! Mercurius beweegt direct 

en schuift je teken binnen. Er breekt nu een ideale periode 

aan. Je kunt nu eindelijk doelen te stellen en stappen te 

ondernemen om ze te verwerkelijken! De aankomende 

maanden in 2019 zullen je helpen om prioriteiten te stellen. 

Zorg ervoor dat je georganiseerd blijft en bouw alles stapje 

voor stapje op! Dit kan zowel op het gebied van werk, 

relaties, of wat dan ook zijn. 
;  
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Schorpioen: 
 
Waarde schorpioen, jij bent de beste vriend dat iemand zich 

kan wensen. Jij bent er altijd voor anderen! Besef je wel hoe 

waardevol je bent voor anderen? Maar soms ben jij ook wel 

de persoon die net ruzie zoekt. Probeer je niet te snel te 

laten irriteren en wees niet te snel op je tenen getrapt. 2019 

wordt hierin in werkjaar voor jou als persoon om een nog 

betere vriend te worden, want ruzie is niet fijn voor 

niemand. 
 

 

Leeuw: 
 
Jij bent een heel creatief persoon! Altijd leuke en 

inspirerende ideen. M aar soms drijf je net iets te hard je 

eigen mening door, en kan je soms nogal betweterig zijn. 

Probeer hieraan te werken. Voor de rest belooft 2019 heel 

veel nieuwe leuke verassingen en activiteiten. Jij gaat niet 

stil zitten!  

 

Kreeft:  
 
De kreeft… een kreeft is een mysterieus teken. Elk jaar, 

elke maand heeft dit sterrenbeeld een andere horoscoop vol  

met verassingen. Maar wat hem/haar in 2019 te wachten 

staat, daar kan niemand doorheen kijken. Kreeften zoeken, 

wat er ook gebeurt, altijd het avontuur op. Zet alvast je tent 

klaar, doe je bergschoenen aan, want jou staan veel (chiro) 

avonturen te wachten. 
 

 

Ram: 
 
Lieve, romantische ram, voor jou wordt 2019 ook een jaar 

vol met liefde. Venus zal dit jaar door je huis van relaties 

trekken. Dat maakt dat liefde en verleiding belangrijke 

onderwerpen voor je zullen zijn. Of je nu een relatie hebt of 

single bent, de romantiek en passie komen terug in je 

leven. Hoe mooi de liefde ook kan zijn, zorg er wel voor dat 

je met je beide voetjes op de grond blijft, en vooral jezelf 

niet verliest! 
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Tweeling: 

 
Jij bent niet voor niets een tweeling. 2019 zal voor jou een 

jaar zijn vol met leuke momenten met je zus/broer. 

Misschien was het afgelopen jaar soms wat moeilijk omdat 

jullie soms ruzie maken onderling, over speelgoed, 

kleren,… maar dat kan alleen maar verbeteren in het 

komende jaar. Verwittig jullie ouders al maar, want het 

gekibbel zal een stuk minder zijn! Veel plezier samen x  
  
 

 

Maagd: 
 
Helaas, dit jaar wordt een jaar waarin het stressgehalte iets 

hoger gaat zijn. Iedereen verwacht dingen van je en je kan 

nauwelijks aan ieder voldoen. Zorg er voor dat je je stress 

zo laag mogelijk houdt. Misschien is het tijd om je leven 

anders in te richten. Meer tijd voor jezelf en leuke 

dingen.Probeer je conditie te versterken door regelmatig te 

gaan sporten. Misschien is yoga wel iets voor jou? Zoek uit 

waar jij je het best bij voelt! Veel succes. 

 
 
 

 Waterman: 

 
Beste Waterman, voor jou heeft 2019 heel veel carrière-
gerichte doelen in petto. Jouw schoolresultaten zullen in 
stijgende lijn gaan, zonder al te veel aangebrachte 
verandering door jou.  Maar pas op; krijg  niet meteen 
teveel zelfvertrouwen, je zal nog steeds moeten werken en 
moeite doen om te geraken waar je wilt zijn. Hou de 
positieve spirit zeker.  
 
 
 

 

Stier: 

 
Er zullen rare dingen gebeuren met het heelal. Het gevolg is 

dat je nogal met je hoofd in de wolken zult lopen, Stier. Het 

is heel leuk om iemand zoals jou, een positieveling, rondom 

te hebben omdat je bijna altijd even goed gezind bent. 

Pasop; hou er rekening mee dat dingen minder rooskleurig 

kunnen zijn dan je nu denkt. Blijf realistisch!  

 
 
 

 



  

Chiro Loon  ~ 19 ~ 

 

Ketigr aef  

HOEVEEL OPDRACHTEN KAN JIJ VERVULLEN STOERE KETI? JA IK HEB HET TEGEN JOU JA KETI!  
Hey Ketiesssss, long time no see! Wat triestig hé die chirostop door jullie examens, en nog triestiger dat die 
chirostop nu verlengd wordt door de examens van de leiding. Neem chirostop maar niet te letterlijk want 
dan wordt het al helemaal triestig. Hihi, if you know what i mean. Wij houden onze keti’s liefst allemaal !! 
Maar dus, to the point: gezien jullie enorm veel tijd over hebben want ohnee jullie hebben geen examens 
meer en ohja jullie zitten in het middelbaar hebben wij wat toffe dingen gevonden die jullie kunnen doen 
in al die tijd (geef toe zou saai zijn zoveel tijd als jullie dit niet hadden). Hieronder zien jullie een aantal 
opdrachten, niet allemaal gemakkelijk, maar jullie zijn ook geen gemakkelijke kinders, dus helemaal op 
jullie niveau. Wie de meeste opdrachten uitvoert krijgt een VIP behandeling op kamp. EN IK ZEG U DAT 
WILT GIJ ZIJN !!! Dus kijk, ik kan gewoon zeggen ‘DOE ZE’ maar dat zal ik niet doen omdat ik hier toch wel 
nog een paar lijntjes meer zou willen schrijven dus vraag ik het jullie op een andere manier: aller aller aller 
liefste keti, die dit nu leest en net las ‘die dit nu leest’, zouden jullie plies plies plies jullie best willen doen 
zoveel mogelijk van onderstaande hoog intellectueel, fysiek, muziekaal,… uitdagende opdrachten willen 
uitvoeren? Jullie leiding zou onmeetbaar fier op jullie zijn!  
DOE JE BEST XXXXX BRAM MARTENS, ELIZA MAES, STEYN VERGAUWEN, ALICE ROUX. 
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KOM OP DE RADIO, ZENDER MAAKT NIET UIT, ZEG DAT JE VAN DE KETI’S VAN CHIRO LOON 
BENT EN VRAAG EEN SCHIJF AAN! ZORG DAT DIT FRAGMENT OPGENOMEN WORDT EN 
LAAT HET HOREN AAN ONS   

MAAK 111  SELFIES IN 111 VERSCHILLENDE KAMERS EN LAAT DEZE ZIEN AAN DE LEIDING 

 
VERZIN EEN ROEPSPREUK/LIED VOOR ONZE KETI GROEP. A LA HALLO HALLO CHIRO OF A LA 
WIJ ZIJN DE CHIRO WIJ DOEN HET GOED, WIJ LACHEN TIEREN ZOALST MOET,… 

 
MAAK EEN RECLAMEFILMPJE VOOR JE FAVORIETE VERZORGINGSPRODUCT. EN MANNEN GE 
MOET NIET DOEN ALSOF GE DAT NIET KENT VERZORGINGSPRODUCTEN, DAT GAAT 
NAMELIJK VAN TANDPASTA TOT DEO TOT HAARSHAMPOO,…  

MAAK EEN GROEPSFOTO DE  EERST VOLGENDE  ZONDAG EN ZORG DAT DEZE FOTO 1200 
LIKES HAALT. NEEN INDERDAAD DAT HAALT GE NIET ZOMAAR NEEN, MAAR WE 
VERWACHTEN HET TOCH. DEEL HET ALLEMAAL IN VERSCHILLENDE GROEPEN,…   

GA OP 5 VERSCHILLENDE HBVL (HET BELANG VAN LIMBURG) ARTIKELS IN OP MENSEN HUN 
DOMME COMMENTAREN. STUUR EEN SCREENSHOT NAAR DE LEIDING.  

 
KOM 1 CHIRO VERKLEED ALS HET ANDERE GESLACHT, MAAR ECHT GEMEEND, DAARMEE 
BEDOEL IK NIET EERST UW EIGEN KLEDING AANDOEN EN DAARBOVEN EEN KLEEDJE BV 
MAAR ECHT ALL-IN PACKET ALSOF JE ECHT IEMAND VAN HET ANDERE GESLACHT WAS  

KOM MET JULLIE GROEP IN EEN KRANT OF TIJDSCHRIFT. 

 
VERZAMEL 150 CHAMPAGNE OF CAVA KURKEN EN NUMMER ZE. OVERHANDIG ZE AAN DE 
LEIDING. 

 
NEEM DEEL AAN EEN LOOP, TREK EEN FOTO VOOR EN NA DE LOOP MET JE LOOPNUMMER 
EN LOOPOUTFIT OFCOURE. LAAT JE LEIDING WETEN AAN WELKE LOOP,  ZO KOMEN WIJ 
SUPPORTEREN ALS HET LUKT   

MAAK EEN CULLINAIR 3 GANGEN MENU VOOR DE LEIDING. JE MAG DIT ZEKER IN GROEP 
DOEN. WIJ HOREN WEL VAN JULLIE WAAR EN WANNEER WE ERGENS MOETEN ZIJN HE? 
KUSJES   

DOE ALLEMAAL MEE AAN DE CHIRO RALLY MET EEN AFGESPROKEN KLEDINGSSTUK ZODAT 
HET DUIDELIJK IS DAT JULLIE IN GROEP ZIJN  

 
ZORG ERVOOR DAT JE EEN ANDERE KETIGROEP OP EEN ZONDAG UITDAAGT. JULLIE ZORGEN 
DAT HUN HELE GROEP AANWEZIG IS OP DE CHIRO EN WIJ ZORGEN VOOR EEN 
VOORBEREIDING ZODAT WE KUNNEN KIJKEN WELKE KETIGROEP HET BESTE IS. ;)))  

MAAK EEN POSTER WAARMEE JE DE KETIS VAN CHIRO BORGLOON PROMOOT EN HANG 
DEZE OP 3 VERSCHILLEND PLEKKEN  

1. DE BIBLIOTHEEK VAN BORGLOON  
2. DE KERK VAN BORGLOON  
3. OP JE SCHOOL IN DE EETRUIMTE  

TREK HIER FOTOS VAN!  

 

MAAK MET JE VERZAMELDE KROONKRUKEN EEN LEUK DECORATIESTUK DAT IEMAND VAN 
ONS ECHT MOOI VINDT EN OP ZIJN KOT WIL PLAATSEN. JE OPDRACHT IS GELUKT ALS JE 
KUNSTWERK OP KOT GERAAKT EN WIJ HIER EEN SELFIE MEE MAKEN EN NAAR JOU STUREN.    
PS NIET ALLE KROONKURKEN MOETEN BEVAT ZIJN IN JE KNUTSELWERK 
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Aspigraef 

Hey hey, dag aspi’s!!!! 
Kerst en nieuwjaar zijn ondertussen al voorbij en hopelijk zijn jullie al wat bekomen van de zware 
maaltijden (en de eventuele katers)! Toch gaan we jullie nog een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar 
toewensen. 
Maar nu is toch wel de saaiste periode van het Chirojaar is weer begonnen. De blok… Maar om jullie (en de 
rest van de Chiro) bezig te houden hebben wij iets verzonnen; aspi-dagen! DAGEN ja! En we willen jullie 
natuurlijk niet met lege handen laten beginnen aan zo een zware dag. Daarom hebben wij de ultieme guide 
gemaakt om jullie helemaal voor te bereiden op deze moeilijke opgave. De leiding zijn voor dummies dus. 
Hopelijk hebben jullie er iets aan! 
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Een GOEIE leiding zijn is niet een talent waarmee je geboren bent. Het is een eigenschap dat je verfijnt, 
zondagen op oefent. Een spel uitleggen is niet gewoon voor een groep staan en vertellen hoe het moet. 
Het is structuur hebben , stap per stap uitleggen en voordoen. In dit boekje staan de aandachtspunten in 
om een goeie leiding te zijn.  
 

1. De voorbereiding  
 
Een voorbereiding komt niet magisch in je schoot gevallen. Het is een proces van nadenken en 
samenkomen met uw medeleiding. Voor een fatsoenlijk resultaat moet je niet de dag ervoor aan beginnen. 
Creativiteit kan je niet forceren ! Hou in je achterhoofd dat je een voorbereiding nodig hebt doorheen de 
week , dan komen altijd de betere ideeën naar boven. Rome is niet op één dag gesticht he !  
Stem ook je voorbereiding af op de groep die je hebt. Sloebers ga je bv niet een stadsspel laten spelen. En 
de tito’s zijn wat te oud voor tikkertje of cactus-bloem.  
 Sloebers: back to the basics 

Hou het simpel , bij sloebers heb je niet de meest uitgebreide voorbereiding nodig. Leg bij hun door 
focus vooral op het verkleden en zelf enthousiast zijn. Zorg dan ook voor een voorbereiding binnen 
hun fantasie wereld zoals bv ridders of prinsessen.  

 Speelclubbers: stuck in the middle with you  
Bij speelclub is het nogal wat moeilijk om in schatten. Bij hun kan je de basis spelletjes van bij de 
sloebers nemen en geleidelijk aan opbouwen en ingewikkelder maken. Zorg dat je bij vele spelletjes 
meerdere alternatieven hebt! 
Rakwi: het ouder broertje van de 3 
Bij de rakwi’s zijn er al veel meer mogelijkheden dan bij de jongere groepen. Je kunt bij hun al 
redelijk complex gaan zoals een versimpeld groot spel of een hele dag werken rond één doel. MAAR 
WAT JE OOK DOET , GEEN RUILTOCHT! Anders zullen ze de leiding generaties na jullie nog miserie 
hebben met het gezaag om nog eens ruiltocht te doen.  
Tito: Het vettige neefje van de groep  
Een zalige leeftijd om leiding van te staan als je hun aandacht erbij kunt houden , wat zelden 
gebeurd…. Bij hun kan je wel goed actief en ruig gaan dus gebruik zeker dit voordeel! Ze kunnen 
ook nu stadsspelen aan en moeilijkere spelletjes. Hou het interessant met originele spelletjes of 
combineer 2 standaard spelletjes met elkaar, werkt altijd!  
Verder dan tito gaan we niet gaan want we weten allemaal dat jullie voor aspi dag niet keti’s of 
andere aspi’s gaan hebben. En we willen onze eigen geheimen natuurlijk ook niet prijsgeven ;) 

2. Het spel uitleggen  
 
Maakt niet uit hoe goed uw voorbereiding is, zonder een goede uitleg ben je niks. Hieronder zie je een 
aantal tips om de kinderen hun aandacht erbij te houden en niet alles te moeten herhalen.  
Tip1: Uw uitleg met niet te lang duren. Het concentratie vermogen van kinderen is zeer zeer kort. Voor je 

het weet is hun aandacht verdwenen , hou het daarom kort en krachtig. Wat ook altijd helpt is om 
bij de uitleg hun erbij te betrekken door bv een scenario te maken waar een lid bij mee doet ( 
gebruik de kinderen die het minste concentratie vermogen hebben.)  

Tip2: Bouw uw uitleg op. Begin met het centrale idee van het spel en voeg dan telkens regel per regel 
toe. Vraag ook of iedereen nog mee is om te zien dat niemand meer uit de boot valt. Indien iemand 
niet meer mee is , kan je de groep erbij betrekken zodat iedereen het nog eens gehoord heeft. Dit 
doe je door een ander lid de vraag te laten beantwoorden. INTERACTIE is belangrijk!  

Tip3:  Doe het voor. Geef een demonstratie of oefenronde. Door het te zien leren kinderen veel beter dan 
het te horen. Je kan ook altijd het op papier tekenen hoe het in zijn werking gaat tijdens uw uitleg.  
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3. De zondag  
 
Het belangrijkste van allemaal is dat terwijl je alles doet, er plezier in hebt. Leiding zijn is een vrijwilliger 
zijn. Geniet van de momenten die je hebt met de kinderen en je medeleiding. Je hebt alle stress van 
school/werk op uw schouders , je zit al in verschillende werkgroepen (zoals Plox) waarvoor je tegen 
deadlines moet werken. Zorg ervoor dat uw zondag fijn is, het is uw vrije dag ook! Uw geluk zal zeker en 
vast overslaan naar uw leden. Zoals ze zeggen in een relatie ‘happy wife = happy life’ en dit geldt ook zo op 
de chiro (via wederzijdse kanten wel).  
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Spelletjes 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

13 Januari ASPIDAG 14u00-17u30 Lokalen 
 

20 Januari ASPIDAG 14u00-17u30 Lokalen 

27 Januari Chiro in de sporthal 14u00-17u30 Sportschoenen 
meenemen  

3 Februari Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

10 Februari Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

17 Februari Geen Chiro  / / 

9 Maart  Perchance Quiz 20u00-23u00 Verdere info volgt. 
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Telex 
 **heerlijk!!**die eindejaarsfeesten toch**overeten en…**nog eten!! **wel beeke 
koud* *ja buiten hé**weer geen sneeuw**foifoi toch**dan maar 
op**skivakantie**botten breken**en sneeuwengeltjes maken**en soms**ja skiën 
hé** en de leiding…**de leiding**lijdt**aan 
examenstress**maar**er*is*licht*aan*het*eind*van*de*tunnel** *TERUG 
CHIRO!!**maar*nu*terug*leren**ja*voor de Quiz hé**ahnee*tis net* 
gemakkelijk**allé*met een beetje  chance hé**en een bloem**een bloem*voor de 
nieuwe*leiding!**doen ze goed*zo**oeeh*ik*heb*nog*moulleux**in de frigo!!* 
*mabon**gelukkig nieuwjaar he**en*speciaal voor de enige*echte* *Ramin 
Mohammad*Gelukigge verjaardag knapperd**                                                                     
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