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Voorwoord 
Beste leden, beste ouders, 
beste sympathisanten! Daar 
zijn we weer, voor onze 
tweemaandelijks rendez-vous 
op de voorpagina van de enige 
echte Chirograef van niemand 
minder dan Chiro Loon. Zet u 
comfortabel en pak er iets 
warm bij om deze koude 
winterdagen toch net wat 
aangenamer te maken. 
Iedereen zijn plaatsje 
gevonden? Mooi, dan kunnen 
we beginnen aan deze 
Chirograef boordevol niet te 
missen informatie en pret 
voor tien. Er wachten weer 
pagina’s om door u gelezen te 
worden! Sinds de vorige keer 
dat we elkaar gesproken 
hebben, heeft de leiding (en 
de leden al zeker) niet stil 
gezeten. Er zijn ijstaarten 
verkocht aan de deuren, 
afgehaald en tegen de tijd dat 
dit in de brievenbus valt, ook 
al enkele opgegeten. De Sint is 
langs gekomen en liet veel 
lekkers voor ons achter, maar 
ook enkele pijnlijke billen die 
van de roe hadden langs 
gekregen. Sint-Huub niet te 
vergeten, toen we allemaal in 
Bilzen gingen zwemmen. Om 
nog maar te zwijgen over de 
tientallen spelletjes die er 
gespeeld zijn geweest op  
 
 

 
 
 
zondagen. Zo zie je maar 
weer, op de Chiro staan ze 
nooit stil. Of ja, tot nu toe. Er 
komen namelijk enkele 
sombere weken ons 
tegemoet, want de leiding 
heeft examens in januari. 
Omdat dan alle aandacht even 
naar de boeken gaat, stopt de 
Chiro voor een maandje. Maar 
geen paniek, gelukkig zijn er 
de aspi’s die dan een handje 
toesteken, zij krijgen hun 
eerste aspi-dag! Voor we het 
goed en wel weten, zijn de 
examens van de leiding 
gedaan en kunnen ze de 
boeken aan de kant schuiven. 
En ik kan jullie beloven dat ze 
er daarna dubbel en dik terug 
invliegen! Maar voor nu kan ik 
enkel nog zeggen: Een fijne 
kerst en een gelukkig 
nieuwjaar! 
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Chiro Loon wenst…….. 
 

Wij wensen jullie voorspoed, 

geen regen, maar zonneschijn, 

geen verdriet, maar vreugd, 

goede gezondheid en vriendschap. 

In het kort gezegd; een gelukkig 2018! 
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Wat hebben we gedaan? 

Dames en heren, Chiro Loon staat niet stil! De leiders hebben hun ritme gevonden. De leden zijn hun nieuw leiding 

gewoon geworden. Alles is oké. Wat betreft onze activiteiten, even alles op een rijtjes zetten… 

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! Na het nieuws te volgen op de televisie kon je maar een ding 

concluderen: jeugdbewegingen leven in Vlaanderen en Brussel. Waarom ook niet?! 

Van 27 tot 29 oktober ging de leiding op herontdekkingsweekend. Voor de mensen die niet weten wat een 

‘herontdekkingsweekend’ inhoudt, volgt een korte uitleg; Een herontdekkingsweekend is een van de drie weekends 

waar de leiding gezamenlijk aan deelneemt. Het doel van zo’n weekend is om mekaar te ontdekken en te 

herontdekken. Een herontdekkingsweekend werkt bevorderend voor het teamgeest van onze leidingsploeg. De 

sfeerbeelden zullen we jullie besparen. Nummer van het weekend: Shooting Stars 

Op zondag 5 november organiseerde vzw Jeugdinfrastructuur hun jaarlijkse spaghettifeest. Met wat hulp van de 

leiding verliep alles mooi en netjes. Oud-leiders en enkele ouders moeten we ook nog bedanken. Merci voor de 

afwas en het vlot verlopen van de opruim. We bedanken alle mensen die aanwezig waren. Hopelijk heeft het 

gesmaakt. Peter Goossens moet het eens komen proeven. 

Op zaterdag 11 november organiseerde de leidingsploeg de allereerste Praatcafé. Opkomst bleek mager te zijn, 

maar was er wel. Een gezellige babbel met een leider, een hapje, een drankje… Ideaal voor iedere ouders op een 

zaterdagavond. Aanwezigen ouders willen  we graag bedanken. En ooh ja, met de winst gaan we niet zo maar lopen. 

Graag schenken we het aan elfelfelf.  

Op diezelfde dag, dus op 11 november, werd er ook nog een LK (leidingskring) gehouden. Het was een belangrijke 

LK. Jelle Willems en de leiders sloten een akkoord. Met trots willen we jullie nog eens aan doen herinneren dat we 

de opvolger van David Wagemans hebben gevonden, we hebben een nieuwe VB. Merci David, succes Jelle. In de 

Walstraat is de rust teruggekeerd, daar mogen sommigen van de Wetstraat een voorbeeld aan nemen. 

Op zaterdag 18 november trotseerden de tito’s, de keti’s, de aspi’s en de leiders de koude straten van Loon. Allemaal 

met een doel: ijstaarten verkopen. Alle kopers willen we bedanken. We kunnen weer op kamp! Joepie!!! Aan alle 

verkopers: dikke merci! 

Op 26 november was Sint-Hubertus in het land. Zwemmen in Bilzen was weer tof. Iedereen heeft plezier beleefd. 

Dank u wel aan de ouders die zorgden voor vervoer. Samen uit, samen thuis. Het was ons gelukt! 

Op 3 december bezocht de Sint onze Chiro. Alle kinderen waren blij, hoewel dat de keti’s en de aspi’s niet echt onder 

de indruk waren. De twee zwarte pieten waren echt wel niet chill. Stoute kinderen werden echt wel zwaar 

aangepakt. De stoute leiders ook, en wat waren ze toch dit jaar met veel…  
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Wat gaan we nog doen? 

Tijdens de Kerstvakantie neemt Chiro Loon wat pauze. Feestelijkheden, verplichten… Allemaal op een 
hoop. Feestelijkheden 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 28 januari! Wie is de schuldige? Universiteiten 
en hoge scholen! Examens komen eraan en iedereen echt iedereen van de leiding moet studeren. 
Vervangleiding kunnen we niet garanderen. Daarom even geen Chiro meer. Wat nu? Gewoon je eigen plan 
trekken. België heeft veel te bieden. Jullie hebben veel mogelijkheden. Een filmpje checken in de kinepolis, 
een winterwandeling ergens in Borgloon. Maak een lijstje en zorg dat je tegen 28 januari alles gedaan 
krijgt.  
 

Op 28 januari zal er een aspidag plaatsvinden. De aspiranten nemen het over. Toch voor even. Laat je kind 
zeker op 28 januari aanwezig zijn. Stel de aspi’s op proef. Toekomstige leiders moeten echt goed 
voorbereid worden. Een aspidag een essentieel voor een toekomstige leider. Aan alle aspi’s: veel succes. 
 
Van 2 tot 4 maart gaan de leiding en aspi’s op leidingsweekend. Aspi’s, schrijf het in je agenda!!! Op 4 
maart zal er ook geen Chiro zijn. De leiders, maar vooral de aspi’s hebben hun zondagnamiddag nodig voor 
de nodige recuperatie. 
 

Help! Hoe houd ik mijn kinderen 3 zondagen 
bezig? 
Wij helpen graag met het vinden van leuke activiteiten zodat de leegte die we achterlaten opgevuld kan 
worden. Hieronder vind je een paar van onze suggesties (eigenlijk komen ze allemaal van 
uitinvlaanderen.be). 

Wat Waar Wanneer 

Dijkenwandeling: waarnemen van vogels in wachtbekken 
Bernissem 

Sint-Truiden 7 januari 

Waarnemen en inventariseren van vogels rond Bernissem. Warme kledij, laarzen en verrekijker zijn 
aangewezen! 
Afspraak aan de overgang Keelstraat-Terbiest (Infobord Watering Sint-Truiden) 
Keelstraat, 3800 Sint-Truiden. 
Gids: Yvon princen (0485-64 22 26) 
Graag je aanwezigheid bevestigen bij Natuurpunt Aulenteer. 
Organisatie: Aulenteer NP ism Toerisme Sint-Truiden 

Samson en Gert Kerstshow 
Hasselt 7 januari 

Ondertussen is het een echte klassieker geworden: tijdens de sfeervolle kerstvakantie met het hele gezin 
genieten van een uitstap naar de Samson & Gert Kerstshow in combinatie met Plopsaland De Panne of 
Plopsa Indoor Hasselt. 
Wat mag je verwachten? 
Een even sfeervolle show als voorgaande jaren met een indrukwekkend showballet en kinderkoor, een 
live-orkest en een prachtig decor. Natuurlijk zijn de Burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen ook van de 
partij.  
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Help! Hoe houd ik mijn kinderen 3 zondagen 
bezig? Deel II 
Genk schaatst 

Genk 7 januari 

Op de Grote Markt kan je een maand lang terecht voor uren schaatsplezier. Je viert je schaatskunsten bot 
op de grote piste, en daarna drink je een heerlijke kop warme chocolademelk in één van de omliggende 
winterchalets of in de gezellige spiegeltent. Schaatsen kan je trouwens ter plaatse huren. En glijden maar! 

De Drakentemmer (toneel) 
Sint-Truiden 14 januari 

Op het eiland Krijt kennen de mensen alleen zwart en wit. Ooit is alle kleur uit hun leven verdwenen. Dat 
was het werk van de vuurdraak, maar niemand kent het waarom. 
Totdat een klein, dapper en nieuwsgierig jongetje opstaat en op zoek gaat naar het antwoord op deze 
geheimzinnige vraag. Slaagt hij herin het geheim van de draak op te lossen? Twee acteurs vertellen het 
verhaal met woorden, liedjes en tekeningen. 
Met bordkrijt wordt deze voorstelling verbeeld... en soms ook weer uitgeveegd. De drakentemmer is een 
getekend verhaal en gaat over jezelf durven zijn en vriendschap. De makers lieten zich inspireren door de 
tekeningen van Mies van Hout. 

Mooss: kinderworkshop 'Levende letters' 
Kuringen 
 

14 januari 

Veel beeldende kunstenaars combineren beeld en tekst. Denk maar aan Marcel Broodthaers, René 
Magritte of John Baldessari. In deze workshop maak je foto’s van prenten en tekst uit kinderboeken en 
kunstwerken. Die combineer je tot een nieuw geheel van beeld en tekst. Als je die foto’s na elkaar laat 
zien, krijg je een poëziefilm. 

Toast Literair: ontbijt met poëzie 
Kermt 21 januari 

We serveren een royaal Haspengouws ontbijt met lekkers uit eigen streek. Om duimen en vingers bij af te 
likken. Het Genootschap brengt ons licht verteerbare poëzie . Zij zijn woordkunstenaars met een passie 
voor poëzie en vertellen. 

Ochtendwandeling Zutendaal 
Zutendaal 21 januari 

Voor deze eerste ochtend-wandeling van het jaar blijven we in het groenste snoepje van Vlaanderen. Als 
bosrijkste gemeente is de natuur één van de belangrijkste attracties in de gemeente. 
Praktisch: 
Samenkomst en vertrek: om 09.00 uur Vijverplein, Zutendaal  
Afstand: 8 km  
Schoeisel: degelijke wandelschoenen 

Meer info? Uitinvlaanderen.be en google zijn je beste vrienden. Maar maak het niet té leuk, want 28 
januari willen we graag al onze leden terug zien en horen hoe hard ze ons gemist hebben. 
Verder mogen er ook altijd tekeningen/kunstwerkjes gemaakt worden voor de leiding. Wij zijn allemaal 
hard aan het studeren en kunnen het altijd gebruiken om even opgebeurd te worden. Als je iets gemaakt 
hebt, mag je dat altijd in de brievenbus van de lokalen komen steken, en dan komen ze wel bij de juiste 
persoon terecht. 
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Het woord van de VB 

Beste ouders, leden en leiding van Chiro Loon, 
 
Op 11 november werd mij gevraagd om Chiro Loon als Volwassene te Begeleiden. Eerlijk gezegd was dit 
wel een van mijn ambities die ik ooit wilde waarmaken. En plots werd de vraag gesteld, vroeger dan 
verwacht, maar toch voelde ik me vereerd. 
Daar bovenop komt nog eens dat de 11de november voor mij ook nog een heel symbolische dag is, 
aangezien mijn vader, Georges, op 11 november 2009 stopte met deze functie binnen Chiro Loon. 
In deze tussentijd werd de functie van VB gedragen door Nonk, David. Ik wil hem en Vera, dan ook 
bedanken voor al die jaren inzet. Als VB wordt je leven immers voor een groot deel bepaald door de Chiro. 
Bedankt ! 
 
Wat doet een VB nu eigenlijk ? 
Wel, als eerste een voornaamste taak ondersteuning bieden aan de leidingsploeg. Ondersteunen kan je 
bekijken op alle manieren. En overal waar mogelijk, zal ik ondersteunen. 
Elke zaterdag naar de LK (vergadering) gaan. Zo blijf ik steeds op de hoogte van de gang van zaken, 
activiteiten, voorbereidingen, afspraken, … 
Financiën mee bewaken. Er op toe zien dat er geen onnodige uitgaven gedaan worden. 
En dan het bivak. Samen met de kokkies zorgen voor een rijkelijk ontbijt, een 3 gangenmenu ’s middags en 
een diner om U tegen te zeggen. Alsook de aankopen hiervoor uitvoeren. 
Door het jaar heen zullen er misschien nog taken op het lijstje komen, maar deze zullen met veel plezier en 
inzet uitgevoerd worden, daar kunnen jullie op rekenen. Aarzel niet om de leiding of mij te contacteren 
voor eender welke vraag waar je mee zit. Samen vinden we zeker een gepast antwoord. 

De Chiro is jeugd. En de jeugd maakt Chiro. 
 

De Chiro is: 
Een plek waar je kan spelen, 

Waar je je kan uitleven met andere kinderen uit de buurt. 
Spelen en daarvan leren, zonder het te weten. 

Een plek waar je kan lachen, dromen en plannen maken. 
En kattenkwaad zal uithalen. Dat zeker. 

Waar je de boel op stelten zet, maar in groep alles opruimt. 
Waar je de tijd vergeet, maar in groep herinneringen maakt. 

Een plek waar je niet de beste, de snelste of de slimste moet zijn, 
maar gewoon mag 'zijn'. Helemaal jezelf. 

 
Als afsluiter wil ik iedereen bedanken voor al die jaren steun in Chiro Loon, en dit al 70 jaar lang ! 
Tot volgend jaar en geniet van de feestdagen. 
 
Met Chironautische groeten, 
Jelle Willems 
 
VB Chiro Loon 
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Interview met Bieke 

Als je aan Bieke Grommen denkt, dan denk je aan chiro. Deze twee gaan hand in hand als kamp en vuile 
knieën, als Maya en Marie, als onze hoofdleiding, als bitter en ballen. Een interview met een 
bewonderenswaardig chirolid én leidster: 
 
Hoelang ben je nu al gestopt met chiro? 
Goh, de chiro. Als 6 jarige kindje begonnen, heel het traject doorlopen. Trouw lid dat probeerde iedere 
zondag aanwezig te zijn. Dus een chirolid-carrière van 12 jaar.  
 
Na mijn tweede jaar aspi kwam er wat leiding op bezoek. Ik weet het nog goed. Een beetje gespannen 
ontving ik hen bij mijn thuis en kreeg ik de belangrijke vraag gesteld, namelijk: Wil je leiding worden 
volgend jaar? Zo een vraag voelt als een enorme eer aan en vermits ik al zoveel mooie chiromomenten had 
meegemaakt, wou ik verder gaan met chiro als een leidster.  
 
Leiding zijn is zo speciaal. Het is zoveel meer als enkel de chirozondagen voorbereiden, maar ook andere 
activiteiten, vergaderingen, financiën, ouders, verantwoordelijkheden, fuif organiseren,…  
Ik heb dus 3 jaar genoten van de chiro als leiding zijnde.  
 
Na 15 jaar bijna iedere zondag aanwezig te zijn op de mooiste wei van heel België en zelfs verder, besloot 
ik er een einde aan te maken. Deze zware beslissing heb ik 4 jaar terug genomen. Met pijn in het hart 
besloot ik om afstand te nemen van deze verantwoordelijkheid.  
Wat heb ik enorm veel mooie herinneringen. Na 4 jaar denk ik op zondag nog regelmatig aan de chiro.  
 
Hoe voelde die eerste zondagen zonder chiro?  
De eerste zondagen waren heel vreemd. Ik moet eerlijk toegeven dat het in het begin een vrij gevoel gaf. 
Het gaf mogelijkheden om eens iets anders te doen,… MAAR na enkele zondagen was dat al niet meer zo 
speciaal en miste ik de chiro heel erg hard. Zeker het groepsgevoel, het spelen, het lachen, het buiten 
zijn,…  
Als ik dan in Borgloon rondliep op zondag, niet wetende hoe ik mijn dag nu volledig ging invullen, en ik een 
afdeling op straat tegenkwam, tijdens stadsspel of iets anders, was ik telkens wel wat emotioneel.  
 
Fijnste herinnering als lid? Fijnste herinnering als leidster?  
Amai, enorm moeilijke vraag. Het klinkt misschien als een cliché antwoord, maar ik heb eindeloos veel 
mooie herinneringen. EN als deze terug opgeroepen worden, kan ik de tranen in de ogen krijgen van het 
lachen.  
Chiro is echt het beste wat me is overkomen is. EN de mooiste herinneringen zijn natuurlijk de 
vriendschappen.  
Van mijn leidingjaren weet ik nog veel van de weekenden, de LKs (vergaderingen iedere zaterdag waarbij 
alles van chiro besproken wordt), chirozondagen, en als kers op de taart de kampen natuurlijk.  
 
Het strafste is dat ik zelfs nog herinneringen heb aan mijn allereerste sloeberjaar. We waren op kamp (met 
trouwens veel vrienden die ik nu nog regelmatig zie) en onze snoep was super verantwoordelijk 
afgenomen door de leiding. Al deze snoepjes waren bewaard in een grote verdeeldoos, waarvan we iedere 
avond een snoepje van mochten nemen. Als stoute sloebers wou iemand een snoepje nemen ’s nachts en 
hadden we gezegd dat hij eerst iedereen een kusje moest geven op de wang om 1 te mogen nemen.  
Ik wil maar zeggen dat de kleinste dingen zo speciaal kunnen zijn in chiro en dat je volop moet genieten 
van ieder moment. Dat is voor een sloebers als een keti als een leiding of VB.  
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Je bent leiding geweest van een deel van de leiding van nu, nog sappige ketiweetjes over sommigen van 
hen?  
Hahaha, ik heb wel wat pittige, beschamende weetjes van enkele huidige leiding ☺. En al die curieuze 
chiroleden en ouders willen die natuurlijk allemaal weten.  
Awel, ik zal eens beginnen….. Maak u klaar…… 
Het is misschien flauw, maar een chiroleider heeft hobby-geheim (zoals beroepsgeheim, maar dan voor 
een hobby).  
Omdat op de chiro zo enorme banden worden gevormd en geheimen dus gedeeld worden, zou het 
jammer zijn om dit vertrouwen te schenden. Geen schrik dus, leidingsploeg, de geheimen zijn veilig bij mij. 
MAAR ik kan u garanderen dat ik wel wat weet van Bram, Tijl, Eliza, Toon, Koenraad,… En ga zo maar voort 
☺. 
Wat je zeker gedaan moet hebben als chiromens? 
IEDER chirolid moet proberen zo trouw mogelijk naar de chiro te komen. Je beseft nadien pas wat dat chiro 
echt met een mens doet! Zoveel herinneringen en vriendschappen.  
Als chiromens-zijnde moet je ook eens iets “stout” doen, zoals bv. sluipen op kamp naar de andere tent. 
Maar doe niet te stout, zodat het ook nog leuk blijft voor de leiding. 
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Sloebergraef 

Dag liefste sloebers! Brrrrr, koud he! De kerstvakantie is toch een mooie periode om op uw iPad te spelen. 
NIKS VAN! Daar wil jullie leiding niets over horen! Pak u helemaal in als een 
sloeberpannenkoek/sloebertortilla/sloeberloempia (wat je het liefst eet) en trek naar buiten! Als het koud 
is kan je heel veel coole dingen doen. Denk maar aan ons bladerengevecht, hoe we allemaal samen Toon 
aanvielen (he he)! Of een week later, toen Giese de enige aanwezige sloeber was (Giese de ubersloeber, 
een applausje verdient dat) en we met heel de chiro een sneeuwballengevecht gehouden hadden.Als het 
toch te koud wordt, kunnen jullie binnen allemaal leuke gezelschapspelletjes spelen, of jullie kunnen 
kleuren en jullie kerstboom personaliseren! Maar jullie mogen de tekeningen ook allemaal na de vakantie 
meenemen naar de chiro, dan zullen we ze in het lokaal ophangen!!! 
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Veel kleurplezier 
Heel veel liefs van jullie coole leiding 
Koenraad, Toon en Margot 
(ps bedenken jullie tegen februari bijnamen voor de eerste twee?) 

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO 
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Speelclubgraef 

SPEELCLUBGRAEF 
 
Hey Hey Hey!  
 
Het nieuwjaar is aangebroken en we vliegen er weer in! Pak de agenda er maar bij en noteer het weekend 
van 2 tot 4 februari, want dan gaan we op weekend <3 Maar daar zeggen we voorlopig nog niet te veel 
over, die informatie volgt nog via een mail, houd die dus zeker in de gaten. Dat brengt ons bij het volgende. 
Hoeveel weet de algemene speelclubber eigenlijk van de Chiro? Kennen jullie alle kleuren en bij welke 
afdeling ze horen? Wie is onze hoofdleiding? Dat zijn toch vragen die jullie allemaal moeten kunnen 
beantwoorden! Los het kruiswoordraadsel op de andere pagina op en test je kennis. Als je een ingevulde 
versie meebrengt naar de Chiro, krijgt je zelfs iets speciaals ;) 
 
Groetjes, 
 
CaspArnAnMa 
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Verticaal
1. De afdeling met een rode kleur

2. Het gewest waar Chiro  Loon toe behoort
3. Wat je zingt als je aan de mast in de ochtend op kamp

4. Het aantal leiders dat bij de speelclub leiding staan

5. De dag op kamp waar je de sloebers lekker vuil mag 
maken

6. Een leider van de speelclub
8. De Rakwi kleur

9. Een site waar je filmpjes op kunt kijken

11. Een leider van de speelclub

12. De allerbeste jeugdbeweging
13. het seizoen dat nu bezig is

18. 2 mensen die een overzicht van de leidingsploeg 
beheren

19. De afdeling met een blauwe kleur
22. Een leidster van de speelclub

23. De kleur van de speelclub afdeling

24. Speelclubleider van vorig jaar

Horizontaal
1. Een spel dat we vaak spelen (3 woorden)

4. Wie is Jelle?
7. Wat lees je nu?

10. De dag dat je op de Chiro  bent

14. Een leidster van de speelclub
15. Wie heeft de leiding het liefst?

16. Een ander woord voor kamp
17. Wat je uitdoet vooraleer je naar binnen gaat in de 

lokalen als het slecht weer is

20. De kleur van de pakjes die tijdens de zondag dat de 

sint er was, verstopt zijn geweest.
21. Het team dat elke zondag er staat voor de kindjes

25. De oudste afdeling in een Chiro
26. To t welke afdeling behoren de leden van An, Casper, 

Arne en Emma?
27. De mensen die koken op kamp

28. het moment dat je mag zingen en naar een toneeltje 

kan kijken op een zondag

SPEELCLUBPUZZEL VOOR ECHTE KENNERS
Vervolledig zo goed mogelijk dit  kruiswoordraadsel en breng het mee naar de volgende 

Chirozondag! Wie weet win jij wel iets ;)
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Created with TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Generator
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Rakwigraef 

Woehoew, het rakwi-stukje! Yes he, twee maanden naar afgeteld! 
Het einde van het jaar is alweer in zicht, gelukkig voor ons het einde van 2017, maar niet het einde van het 
Chirojaar. En waar denken we aan als we aan Nieuwjaar denken? Vuurwerk, joepie! Veel lekker eten, hoera 
hoera! Nieuwjaarsbrieven, uhh saai….. Heel juist, daarom komt de rakwi-leiding jullie redden met hun eigen 
versie. Hij is wel nog niet helemaal af, dus het is aan jullie om hem aan te vullen. De rakwi die de origineelste 
versie afgeeft op een chirozondag, wint een ongeziene prijs, ideaal om 2018 perfect te starten! 
‘Huh leiding, ik snap het niet’ Geen vrees, hier is het nog eens uitgelegd:  

❖ Zoals jullie zien staan er een heel aantal stippellijntjes met daar achter een woord of zin tussen 

haakjes.  

❖ Het woord/De zin tussen de haakjes is een categorie waaruit jullie kunnen kiezen  

❖ Het zelfgekozen woord schrijf je op de stippellijntjes 

Makkelijk toch? Moet lukken! 

Ook geen kerstkaartje? Geen probleem, neem dat van ons 😉 
 

 
 
xxxxxxxxxxx Feestelijk glitterkusjes van je kerstelfjes Kobe, Goele, Steyn en Eliza xxxxxxxxxxxxx 
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Lieve leiding,  

Eindelijk is hij hier, 

mijn ………………………………………………………………………(feestdag)brief voor jullie vier. 

2018 wordt zeker en vast een schitterend jaar, 

ik wens jullie dan ook …………………… (getal) ……………………………………….. (dier) met 

prachtig haar. 

Jullie als rakwileiding hebben was echt mijn grootste wens, 

samen met ………………………………………………………………….. (stomste personage uit F.C. De 

Kampioenen) maken jullie mij een beter mens. 

Maar ik zie aan jullie …………………………………………………………… (lichaamsdeel) dat 

jullie je afvragen 

wat mijn voornemens zijn voor deze 365 dagen. 

Wel, dat zal ik eens vertellen: 

……………………………………………… (insectensoort) eten, een hele dag naar 

…………………………………………………………… (Keuze uit: Justin Bieber – Kabouter Plop – 

De Macarena) luisteren en met ………………………………………………….. (persoon uit een 

film) bellen ! 

En voor jullie wens ik dit jaar: 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………2.……

……………………………………………………………………………………………………………………………3……………

……………………………………………………………………………………………………………….……. 

Een dikke zoen,  

van je kapoen ……………………………….  (je eigen naam, maar dan ondersteboven, 

omgekeerd en in spiegelschrift geschreven)  

 
 
 
P.S.: Deze nieuwjaarsbrief is geen zekerheid op veel centjes 
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Titograef 

DE KAMEELTEST 
Dag lieve tito’s! Het is weer een periode waarin we veel geld uit moeten geven aan cadeautjes en kaarten. 
Na kerstmis en nieuwjaar zijn we meestal een pak centjes kwijt. Maar hoe kunnen we er voor zorgen dat 
we toch nog wat extra over hebben bij de start van het nieuwe jaar? Investeren natuurlijk! En wat is de 
beste investering van dit moment? De Bitcoin? Nee helemaal niet! Kamelen! Als je op dit moment wilt 
investeren moet je dat in Kamelen doen! In het Midden-Oosten hadden ze dit al langer door en daar 
hebben ze zelfs een echte test gemaakt om te bereken hoeveel kamelen je waard bent. Wij kunnen hier 
natuurlijk niet voor onder doen en daarom hebben wij onze eigen kameeltest gemaakt. Beantwoord de 
vragen en kom te weten hoeveel kamelen je waard bent. 
 
Naam:  
 

1) Je bent een: 

a) Jongen 

b) Meisje 

c) Alien 

d) Een echte tito 

e) Overige 

 
2) Hoe groot ben je? 

a) <1m30  

b) 1m31 - 1m40 

c) 1m41 - 1m50 

d) 1m51 - 1m60 

e) >1m61  

 
3) Hoe oud ben je? 

 
4) Welke haarkleur heb je? 

a) Blond  

b) Bruin  

c) Zwart  

d) Rood  

e) Grijs  

 
5) Is je haar: 

a) Lang  

b) Middellang 

c) Kort 

 
 
 



  

Chiro Loon  ~ 16 ~ 

6) Welke kleur ogen heb je?  

a) Blauw 

b) Groen  

c) Bruin 

d) Grijs  

e) Anderen  

 
7) Welk van volgende gerechten kies je? 

a) Frieten 

b) Pizza 

c) Lasagne 

d) Water en brood  

 
8) Welk filmgenre spreekt je het meest aan? 

a) Comedy  

b) Romantisch  

c) Actie  

d) Horror  

e) Films? Ik speel liever buiten en maak me graag vies!  

 
9) Op welke manier slaap je het best op kamp? 

a) Rug  

b) Linkerzij 

c) Rechterzij 

d) Buik 

e) Slapen doe ik niet, ik ga veel liever sluipen 

 
 
 
Vul hier je antwoorden in: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Vul deze test in en geef hem aan ons af. Het is heel belangrijk dat jullie dit allemaal doen, want dan weten 
jullie ook hoeveel kamelen jullie waard zijn en hoeveel cadeautjes jullie kunnen kopen! Wij houden ook 
van cadeautjes en als jullie veel kameeltjes waard zijn kan er toch nog wel een cadeautje voor ons af! 
 
xoxoxox 
Hannah, Robin en Tom 
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Ketigr aef 

Beste keti’s 

Het is weer tijd om jullie ketigraef te lezen. Het is heel simpel. Het is een test! Jaag je niet op, want het is 

niet erg als je faalt (op de chiro faalt er niemand 😉)!!! Maar de vraag mogen wij wel eens stellen. Wie 
kent het best hun leiding? Dus hoe gaat het in zijn werk? Uitleg: in (1,1) staat een vraag. In (2,1), (3,1) en 
(4,1) heb je drie mogelijke antwoorden. Welk antwoord past bij Cedric, Tijl en Ramin? Aan jullie om het uit 
te pluizen. De persoon die de meeste antwoorden juist heeft, krijgt op ons afdelingsweekend en verassing.  
 
 
Alvast veel succes! 
 
 

ik studeer Tamelijk eenvoudige 
wetenschappen 
(TEW :P) 

Rechten (ik ben een 
rechtenboy) 

Biologie (supercool) 

Thuis ben ik De oudste van 2 
boers 

De oudste van 1 
broer 

De middelste van 2 broers 

Ik zit bij de chiro 
vanaf 

Rakwi Keti Sloeber 

Wat is je 
allergrootste droom 

wereldvrede Don’t worry and be 
happy 

De meeste dromen zijn bedrog! 

Welke acteur zou je 
willen zijn 

Daniel Craig Ben Stiller Hugh Larie 

Welk vak haatte je 
het meest in het 
middelbaar 

Taal (Nederlands, 
Frans, Engels, Duits, 
Latijn)  

Engels Fucking geschiedenis 

Welke actrice zou 
ge vies hard willen 
doen 

Aubry Plaza (die van 
Dirty Grandpa) 

Emilia Clarke  Margot Robbie, die één van the 
wolf of wallstreet 

Welke leiding zou 
ge vies hard willen 
doen 

Ik kan niet kiezen, ik 
ga uiteindelijk toch 
voor Eliza gaan. 

Niemand van 
graafland, misschien 
Alice.  

Mag het iemand van de oud-
leiding zijn? 

Welke leider zou ge 
vies hard NIET 
willen doen 

Casper. Casper CASPER 

Wat zou ge kiezen. 
Geen armen of geen 
benen 

Toch wel geen 
benen, niks zo 
handig als een hand 
;) 

Geen benen Geen benen. Armen zijn handig.  

Favoriete 
voetbalploeg 

Liverpool FC FC Barcelona GENK 

Borsten of billen Moeilijke keuze, al 
ga ik toch voor tetjes 
gaan 

Billen  Ik ben een billenman (heerlijk) 
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Lievelingskleur Groen Blauw Groen (niet te donker) 

Lievelingsfilm Due Date This is the end The secret life of walter mitty 

Rijbewijs of niet zeker neje Nee, ook geen handycar 

Hoeveel meisjes 
binnengedaan 

0 mannen, 0 
vrouwen. 
Neutraliteit moet 
bewaard worden 

4 vrouwkes 4 (en veertig ) 

Op welke manier 
zou een vrouw u 
kunnen verleiden 

Vanaft moment da 
ze nie zagen. 

Dat moeten ze nog 
uitvinden.  

Door een leuke zachte stem ben ik 
al redelijk snel verkocht 

Op welk moment 
van de dag voelt ge 
u het meest sexy 

Wanneer ik net uit 
de douche kom, 
feelin’ like a popstar 

Nadat ik een pittige 
training achter de 
rug heb en voor de 
spiegel sta 

Na mijn knipbeurt bij de kapper. 4 
keer per jaar dus.  

Slaapt ge met het 
dekbed ingestopt of 
hangt het los 

Mijn dekbedje hangt 
los 

Losjes Los 

Aangevallen 
worden door een 
beer of door een 
zwerm bijen 

Door een Beer als 
het Wim Helsen is. 

Goh, moeilijk, heel 
moeilijk 

Bijtjes, een beer is toch gevaarlijk 
vind ik 

Slechtste film die ge 
ooit gezien hebt 

Cornman Cornman platvoet 

Zou ge ooit naakt 
poseren voor een 
blad 

Natuurlijk, iedereen 
moet de kans 
hebben om mijn 
lichaam te kunnen 
aanbidden 

Alleen maar voor 
geld, heel veel geld. 

seeeeker 

Waarom is een 
boksring vierkant 

Een vierkant is een 
regelmatige 
vierhoek met vier 
gelijke zijden en vier 
rechte hoeken (90 
graden). De 
diagonalen in een 
vierkant snijden 
elkaar loodrecht 
middendoor, zijn 
even lang en delen 
de hoeken van de 
vierkant 
middendoor. 

Hmmm, anders kan 
men de touwen niet 
gespannen krijgen?? 

Omdat dat leuker  is 

Grootste talent Ik heb geen 
talenten.  

Doen alsof ik 
nuchter ben 

Mijn vingers tegen elkaar kletsen  
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Vriendjes, graag willen we jullie ook een fijne vakantie toewensen. Maak plezier, spreek met vrienden af… 
Maak er gewoon iets van! Ook zal het jaar 2018 snel daar zijn! Maak er een goed jaar van! Spijtig genoeg 
zal er een tijdje geen Chiro meer zal zijn. Studies houden ons van jullie af. Wijzelf vinden dat heel spijtig. 
Een zondag zonder Chiro is een verloren zondag. Maar niet getreurd!!! De tijd vliegt! En snel zullen we 
mekaar terugzien met een glimlach op jullie en op ons gezicht. Tot snel!!! 
Groeten van Cé, Tijl en Ramin  
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Aspigraef 

 
Dag beste Aspis 

Wat een eer is het voor ons om hier aan jullie een stukje te mogen schrijven. Met plezier communiceren 
wij in de chirograefen op een speelse wijze met onze fantastische leden. Wel, deze chirograef zal dus niet 
anders zijn.  
Chiro is: samenkomen met vrienden, goed lachen, je eens goed uitleven (zowel fysiek als in je originaliteit), 
dingen meemaken die je normaal niet kan meemaken, ‘s avonds onder de lakens nog eens terugdenken 
aan hoe sjiek de aspigroep wel niet is, spellen spelen, etc.  
In een kort chirograefstukje is het niet mogelijk al deze eigenschappen van chiro te verwerken, maar toch 
zullen we in deze editie de nadruk leggen op de factoren ‘spelletjes spelen’ en ‘je eens goed uitleven in je 
originaliteit’. Laat zien dat jullie goed scoren op deze 2 sectoren, want dit is het ultieme bewijs hoe 
chirominded je wel niet bent in vergelijking met je medeleden.  
Wie is DE ORIGINEELSTE ASPI??? Wie kan deze ‘saaie’ kerstgedichten het best pimpen door coolere 
woorden in te vullen? 

Een witte kerst als in een ___________ 

Met tientallen _________ in een ____________ 

Kerstballen ___________ 

Kerstklokken ______________ 

De ___________________ van het jaar 

Met het hele gezin bij elkaar. 

De kerstdagen zijn toch _________ 

Toch zou ik jou wat vragen 

Een klein zinnetje, maar voor mij een groot cadeau. 

“________________________________________?” 

Kerstmis, een tijd van _______________ 

En van het kindeke, klein en ________________ 

Moge er overal _________________ 

Voor alle ________________________ 

Als Kerst en Pasen samen vielen 

Zouden we voor ___________________________ knielen 

______________________ in de _______________ 

En met Pasen veel __________________________ 

Gelukkig is dit allemaal niet waar 

Een fijne Kerst en een heel gelukkig nieuw jaar. 
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Met Kerstmis doe je ____________________ 

Laat je niemand ________________________ 

Kom erbij, we ________________________ 

’t is nog nooit zo __________________________ 

Voor iedereen is er lekker eten 

En _________________ moet je weten 

Iemand vertelt een ________________________ 

En we zingen allemaal. 

Ik zie de ___________________ 

Van kerst in ____________________ 

Proef de vreugde van 

Nieuwjaar in ________________________ 

Wat ik hoor, ruik en voel 

Bewaar ik voor ________________ 

Zalige ________________________ 

 

_______________Bram _______________ 

________________________ 

____________Alice________________ 
____________________________ 
______________Toon__________ 

______________________ 
____________________________ 

_____________________________ 
 

Zo beste aspis, in de hoop dat jullie hier gigantisch origineel uit de hoek gaan komen wensen wij jullie een 
fantastische vakantie toe. Geniet van kerstmis, nieuwjaar en gewoon van de vrije tijd! 

Tot snel 
Alice, Bram en Toon 

PS. Mijn wensen voor 2018 zijn: 
 



  

Chiro Loon  ~ 22 ~ 

Spelletjes 

Het grote kerst-survivalpakket 
YES YES YES YES YES YES, WOEHOEEE, EXAMENS EN TOETSEN ZIJN EINDELIJK GEDAAN! 
We weten ook wat dit allemaal betekent: KERSTVAKANTIEEEEEEEE 
Toch wel één van de leukste momenten van het jaar niet? Kerstmis en nieuwjaar vieren, lekker eten, veel 
pakjes opendoen, noem maar op… 
Kerstmis is wel fijn en gezellig enz., maar ken je toch dat gevoel dat je aan tafel zit samen met je familie en 
niet meer weet wat te zeggen? Of misschien ben je het enige kind bij al de grote mensen en verveel je u 
een beetje? GEEN PANIEK! Wij zorgen ervoor dat je Kerstmis overleeft en onvergetelijk maakt! 
Hieronder zijn er al enkele moppen die geheel passen in de kerstsfeer en een goede ijsbreker kunnen zijn 
aan de eettafel: 

1. Welke nationaliteit heeft de kerstman? 

 

2. Hoe noem je mensen die bang zijn voor Santa Claus? 

 

3. Wat eet de sneeuwman op zijn brood? 

 

4. Mamma, mag ik een hond voor kerst? 

 

5. Wie heeft er met de kerst nooit honger? 

 

6. Welke vogel heeft er vleugels en kan toch niet vliegen? 

 

7. Wat kun je het beste in een kersttaart zetten? 

 

8. Hoe noem je iemand die met kerst in zijn handen klapt? 

 

9. Wat zei de kleine kaars tegen de grote kaars? 

 

10. Wat eet een sneeuwman tussen de middag? 

 

11. Waar gaat een sneeuwman dansen? 

 

12. Hoe weet je dat er een sneeuwman in je bed ligt? 

 

13. Wat heb je in december wat je niet hebt in een andere maand? 

 
Antwoorden:  

1. Noord Pools 

2. Claustrofobisch. 

3. Sneeuwvlokken. 

4. Nee, je krijgt gewoon een kalkoen net zoals iedereen met kerst. 

5. De kalkoen, want die is altijd gevuld. 

6. Geroosterde kalkoen. 

7. Je tanden. 

8. Een Santapplaus. 
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9. Ik ga vanavond uit. 

10. Een ijsburger. 

11. Op een sneeuwbal. 

12. Als je nat wakker wordt. 

13. De letter D 

 
Vervolgens hebben we voor jou nog een paar leuke wist-je-datjes over Kerstimis: 
WIST JE DAT: 

1. De eerste versierde kerstboom dateert uit 1510 

2. Jingle Bells is eigenlijk helemaal geen kerstliedje 

3. Een kunstkerstboom is helemaal niet zo milieuvriendelijk 

4. De kerstman stamt af van Sinterklaas 

5. Engelenhaar verwijst écht naar engelen 

6. Zweden kijken eendjes op Kerstavond 

7. Kerstcadeaus verwijzen naar de drie wijzen 

8. Elektrische kerstlampjes bestaan al sinds 1882 

9. De Kerstman heeft in Canada een eigen postcode 

10. Peruanen drinken en vechten op Eerste Kerstdag 

11. De kerstboom drinkt een liter per dag 

12. Stille Nacht is het vaakst opgenomen kerstliedje 

13. De kerstman bezoekt 822 huizen per seconde 

14. Jingle Bells was het eerste kerstliedje in de ruimte 

15. De Piek verwijst naar de Ster van Bethlehem 

 

Als laatste willen bieden we hier twee stappenplannen aan om heel mooie origami te kunnen vouwen om 
aan de oma en de opa te geven als cadeautje. 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

7 januari Geen Chiro / / 
 

14 januari Geen Chiro / / 

21 januari Geen Chiro / / 

28 januari Chiro 14u00-17u30 Lokalen 
 

4 februari Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

11 februari Chiro 14u00-17u30 Lokalen 
 

18 februari Geen chiro / Carnaval 

25 februari Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

4 maart Geen chiro / / 

 
 
 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- 
Telex-Telex 
***Ongelofelijk hoe snel het weer gaat*het is al weer nieuwjaar*de zomer 
komt dichter bij*bivak dus ook*hoe valt het al mee?*goed mag ik hopen!*ik 
heb een idee*laten we een spelletje spelen*jullie moeten raden wie de telex 
schrijft*probeer me maar te ontmaskeren*ik wens jullie heel veel succes 
met deze opdracht!*groetjes de geheime telexschrijver*** 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- 
Telex-Telex 
 

 
 

Een goed opmerkelijk oog is het misschien al opgevallen, maar inderdaad er is een 
nieuw symbooltje bijgekomen. Jelle heeft de leiding vervoegt bij de symbooltjes.  
Wie het nog niet wist, Jelle is dagelijks met computers bezig en mee met de 
nieuwste technologie snufjes. Wie nu samen met mij denkt, hoe hebben ze dat nu 
weer in godsnaam gerealiseerd en wie gaat dat nu weer gebruiken, Jelle heeft en is 
het antwoord. We hadden een gewoon gezelschapsspel voor hem kunnen 
uitzoeken, maar ik vond niks met brandweermannen, en iedereen heeft zijn 
deadlines, dussss is het het Java symbool geworden. (Java is een soort 
programmeertaal, waarmee veel apps opereren. 

 
 
 
 

 


