
 
 

Voorwoord 

Waarde leden, beste ouders, 
leukste sympathisanten, 
schattige huisdiertjes die 
meelezen, liefste grootouders 
die er al maanden op zitten te 
wachten,… jaja hoor, wordt 
maar wakker!!  Zal ik 
misschien in je arm knijpen? 
Neen neen, het is geen droom, 
maar werkelijkheid! HIER IS 
HIJ DAN, DE ALLEREERSTE 
CHIROGRAEF VAN HET 
NIEUWE CHIROJAAR! Wie 
heeft hier nu niet op gewacht? 
Eerst en vooral: wat een zalig 
jaar was vorig jaar? Hebben 
jullie ook zo genoten van het 
kamp, dat nu alweer eeuwen 
geleden lijkt? Nog eens merci 
aan iedereen die dat mogelijk 
heeft gemaakt: ouders, 
kokkies, onze VB,.. dikke 
pluim. Maarrrrrrrr…. geen 
getreur, hier gaan we weer 
voor een heel jaar dikke pret. 
Nieuwe leden, nieuwe leiding, 
zalig! Hopelijk hebben jullie er 
allemaal evenveel zin in als 
wij. Voor de nieuwe leden en 
ouders onder ons, even een 
korte uitleg: de chirograef is 
een krantje waarin zal staan 
wat er zoal gedaan en gebeurd 
is op de chiro, en wat er nog 
allemaal in de aankomende 
maanden in petto staat en zal 
gebeuren! Elke afdeling heeft 
ook zijn eigen stukje in de 
chirograef, speciaal voor hun 
leden van die afdeling, maar 

iedereen mag het lezen hoor! 
Ga je gang! Alles is natuurlijk 
belangrijk wat er in staat maar 
kijk vooral eens vanachter 
want daar staat een kalender 
met alle belangrijke data die je 
zeker niet uit het oog mag 
verliezen. Kijk er dus ook 
regelmatig naar, want als er  
bijvoorbeeld eens geen chiro 
is, of op een andere plaats 
doorgaat, zal het daarop 
staan! Naast dit mooi krantje 
maakt de leiding en VB ook 
wel regelmatig gebruik van de 
Facebook pagina, en onze 
mooie site, om nog dingen te 
communiceren, dus aarzel niet 
om daar ook eens op te gaan! 
Aangezien dit de eerste editie, 
en meteen de allercoolste, is 
van die spliksplinternieuw 
chirojaar, zal er ook een stukje 
instaan waarin alle leiding van 
de verschillende groepen 
worden voorgesteld. Wie gaat 
dit jaar zo goed zorgen voor 
onze kleinste? Wie gaat met 
de rakwi’s de beste zondagen 
tegemoet, of met de tito’s? 
Welke leiding koos dit jaar 
toch voor een stoerdere 
oudere groep? Kom er 
allemaal wat meer over te 
weten! Kende je ze nog niet 
heel goed, weet je nog steeds 
niet wie wie is? Leer ze dan via 
deze chirograef al een beetje 
kennen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kijken alvast heel erg uit 
naar het nieuwe jaar, en merci 
om allemaal deel uit te maken 
van de schoonste Chiro van 
het gebied! Wat zeg ik? De 
schoonste Chiro van het land!  
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Belangrijke mededelingen 
Chiropull: 
Onze chiro heeft zijn eigen unieke chiropulls. Deze zijn heilig en zeer belangrijk op kamp. Het 
onderscheid ons van andere chiro’s. Daarom is het dus zeer belangrijk dat elk lid er eentje heeft. Heb je 
er nog geen of is jouw pull ondertussen al te klein? Dan kan je voor of na de chiro steeds naar je leiding 
stappen om te vragen voor een nieuwe. Elke nieuwe chiropull kost 16 EUR. Daarnaast hebben we ook 
een mooi assortiment aan tweedehands-pullen. Deze kan je kopen voor 10 EUR. Let op: voor andere 
chiromerchendise (zoals chirobroeken, logo’s, t-shirts enz…) kan je terecht in de Banier in Hasselt.  

 
Lidgeld: 
Bij het inschrijven van je kind vragen we 25 EUR te betalen. Dit bevat het lidgeld en het 
verzekeringsgeld van je kind. Zodra dit betaald is, is je kind dus verzekerd mocht er iets gebeuren op de 
chiro. Vergeet bij betaling zeker de naam van je kind niet te vermelden. Doe dit zo snel mogelijk!!! 
 
Chirograef: 
Dit krantje is misschien wel het leukste krantje dat je ooit gaat lezen, het bevat alles wat je nodig hebt, 
plezier, spelletjes en natuurlijk alle belangrijke informatie voor jou en je ouders. Laat dus zeker ook de 
belangrijke delen lezen door je ouders. Op de laatste pagina vind je altijd de kalender. Dit krantje zal om 
de 2 maanden in je brievenbus te vinden zijn of op onze site als je hem liever digitaal leest.  
 
Chirosite 
Wij hebben een eigen chirosite waar je naar toe kan surfen mocht je dingen niet weten. Hier  staan alle 
nummers van de leiding en VeeBee op, de chirograef van de laatste twee jaar, foto’s van kamp en nog 
veel meer. Ook hier zal de agenda op te vinden zijn. Haast je zeker naar daar bij vragen. 
Link: chiroloon.yolasite.com/ 
 
Voorwaarde om mee op kamp te gaan 
In juli is er telkens het toppunt van elk chirojaar. Kamp!!! De enige voorwaarde om mee op kamp te 
mogen is om minstens 7 zondagen naar de chiro te komen. Als je geen 7x bent gekomen mag je 
jammer genoeg niet mee. Maar uiteraard is 7x niet veel dus mag dit absoluut geen probleem zijn. Er zijn 
al leden die ondertussen al 4x gekomen zijn!!! 
 
Handige tips 
1) De herfst is weer in het land en dat gaat hand in hand met modder op onze mooie chiroweide. 
Uiteraard is het dan onmogelijk om ons proper te houden. En soms kunnen we zelfs zo vuil zijn dat jullie 
ouders zullen denken: OH nee, mijn auto, nu gaan die zetels echt vuil worden. Oplossing: Leg standaard 
een grote handdoek in de auto waar je helemaal kan gaan opzitten, jij mag mee naar huis en de auto 
blijft proper. 
2) Herfst betekent ook kouder en natter. Dit betekent dat een deftige (regen)jas nooit overbodig is. 
Want in de regen spelen is soms toch  oh zo leuk en het wordt nog leuker als we langer droog blijven 
onder onze jas. 
3) Nu dat we ook steeds meer kleren aandoen om naar de chiro te komen, kunnen we er ook steeds 
meer uitdoen. Dit kan soms leiden tot het kwijt raken van een trui of een jas. Ook hier hebben we een  
geniale oplossing voor. Schrijf in elke jas en trui je naam. Natuurlijk kan je je trui ook extra pimpen met 
embleempjes en logo’s. 
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Wat hebben we gedaan? 

Startdag & startdagmis  
 
Zondag 29 september was het ‘startdag’. Zoals jaarlijkse traditie hebben we in de voormiddag de kerk 
bezocht waar de leiding de zondagsdienst heeft verzorgd met prachtige teksten en natuurlijk ook wat 
typische chiro liedjes. In de namiddag mochten we jullie talrijk verwelkomen op onze chiroweide. Het was 
een drukke namiddag… Nieuwe leden konden zich komen inschrijven en de nieuwe afdelingen werden 
gevormd. Jullie kwamen ook te weten wie jullie leiding zou worden voor dit fantastisch jaar vol avonturen, 
spelletjes en vriendschappen. Spijtig genoeg moesten we ook afscheid nemen van vele leiding… Ze hebben 
zich jaren lang ingezet voor de chiro en alles van zich gegeven. Daarom nog eens een dikke merci! 
 
Dag van de jeugdbeweging  
 
18 oktober, ook wel bekend als DE ‘feestdag’ van het jaar. Heel jeugdbewegend Vlaanderen in 
jeugdbewegingshemden, -t-shirts en -sjaaltjes. Op die manier vieren we jaarlijks het engagement van 
duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een tijd 
vol met spel en plezier te bezorgen. 
Het was een dag vol leuke activiteiten. Ontbijten in Hasselt en andere steden. En in de namiddag uiteraard 
de activiteit in het klooster. Met de gratis frietjes. We hopen dat jullie zich hebben geamuseerd! 
 

Wat gaan we nog doen? 

Spaghettifeest: 3 november 
Op zondag 3 november organiseren we ons jaarlijks spaghettifeest. Je kan samen met je ouders, broers, 
zussen, opa, oma, … gewoon je HELE familie komen genieten van de beste spaghetti van het land. Wat zeg 
ik? Van heel de wereld, ja hoor, ook Italië rekenen we mee! 
Je zal op deze dag gegarandeerd worden bekoord met lekker eten. Maar er zijn ook heel wat extra 
voordelen aan verbonden. Je steunt er ten eerste de Chiro mee. Heb je niet genoeg na 1 bord? Je kan 
bijvragen. Al jouw vrienden zullen er zijn, plus jullie lieftallige leiding. De boodschap is dus om allemaal op 
zondag 3 november aanwezig te zijn in de Linde/Atheneum Borgloon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VU: Inge Willems, Wellenstraat 18, 3840 Borgloon 
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IJstaartenverkoop: 16 november 
Zoals vele geruchten het laten klinken, komt het beste en gezelligste moment van het jaar er weer aan. 
Jaja, we gaan zoals elk jaar opnieuw ijstaarten verkopen! Samen de straten van Borgloon en omstreken 
doorkruisen en proberen zoveel mogelijk, overheerlijke ijstaarten te verkopen. Daar kan toch niemand 
‘nee’ op zeggen!? We starten om 9 uur. Na een vermoeiende voormiddag wordt er voor iedereen nog 
lekker eten voorzien.  
Alle Tito’s, Keti’s & Aspi’s worden verwacht! Vergeet zeker jullie fiets niet! 
 
Praatcafé: 24 november 
Op zondag 24 november organiseren we opnieuw het fantastische ‘praatcafé’. Dit jaar zal het doorgaan 
van half 12 tot half 2 op onze Chirolokalen. Op deze toffe middag kan je samen met je ouders een hapje en 
drankje komen nuttigen. Tegelijkertijd kunnen de ouders een praatje slaan met de leiding en eventuele 
vragen, bezorgdheden aankaarten.  
Als kers op de taart zal de opbrengst worden gedoneerd aan 11.11.11! 
 
Herontdekkingsweekend: 29 – 1 december 
Van 29 november tot 1 december zal de leiding een weekendje weg zijn. Dat betekent dus spijtig genoeg 
geen Chiro op zondag. Maar niet getreurd… Want op dit weekend zal de leiding zich werkelijk helemaal 
herontdekken. We zullen elkaar nog wat beter leren kennen en ons helemaal onderdompelen in allerlei 
oude/nieuwe spelletjes. Zo zullen we jullie na dit weekend nooooog beter kunnen entertainen! 
 
Speciaal bezoek: 8 december 
Op 8 december krijgen we speciaal bezoek. Er komt een man die elk kind blij maakt!  
Hij zal niet alleen komen, hij brengt zijn trouwste vrienden met zich mee. 
Kan jij al raden wie het is? Mis hem zeker niet! 
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Recept: Lekkere pompoensoep 

Het is bijna Halloween! De nachten worden langer, dagen worden korter en kouder! Dus het is de perfecte 
gelegenheid om eens een lekkere pompoensoep te maken.  
Blijven kinderen elk jaar aan je huis om snoep te vragen? Geef  dan misschien deze soep mee in plaats van 
snoep. Want soep is veel gezonder en lekkerder. 
Ingrediënten: 

 Butternutpompoen 1 

 Knoflook 1 teentje 

 Ui 1 

 Tomaat 1 

 verse room 100 ml 

 groentebouillon 2 l 

 saffraandraadje 1 dopje 

 nootmuskaat 

 boter 

 olie  

 peper en zout 

 

De Stappen 
1. Schil de pompoen en verwijder de zaden. Snij het vruchtvlees in blokjes. Je hebt 

ongeveer 600 g pompoen nodig. Pel de tomaat, verwijder de zaadjes en snij ze in 

blokjes. 

 

2. Pel de ui en de knoflook en hak ze fijn. Stoof ze glazig in een soeppan met wat boter 

of olie. Voeg de blokjes pompoen en tomaat toe, en de saffraan. Stoof even mee. 

 

3. Overgiet de groenten met de bouillon en breng aan de kook. Zet het vuur lager. Laat 

15 à 20 minuten zachtjes pruttelen. 

 

4. Mix de soep goed fijn. Breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout. Verdeel 

over borden of kommetjes en werk af met een scheutje room en eventueel een 

saffraandraadje. 
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Leidingvoorstelling 
 

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe leiding, waarschijnlijk ken je ondertussen je eic-gen leiding al wel een 
beetje (of al helemaal), maar de andere leiding ken je misschien nog niet zo goed, want ja hoor er zijn maar 
liefst 11 nieuwe leid(st)ers die dit jaar voor jullie klaar staan. Hieronder gaan we ze kort voorstellen aan de 
hand van een sport.  
 
SLOEBERS: 
Eva Smeets: TRAMPOLINESPRINGEN 
Begin doen we uiteraard met de sloeberleiding. En we beginnen bij Eva. Eva is de zus van 
Arne (Aspi leider) en Goele (oud-leiding). Ze studeert handelsingenieur aan de Uhasselt in 
Diepenbeek. Eva kunnen we het best vergelijken met een trampoline springster. Ze is 
lenig, altijd vrolijk en ze heeft altijd de nodig energie om zich volop te geven in alles wat 
ze doet. Sloebers jullie zijn gewaarschuwd met Eva zullen jullie je nooit vervelen. Eva is 
een zeer bezige bij, en ze kan ook echt bijna alles. In haar vrije tijd gaat ze lopen of andere 
sporten of leest ze boeken. Eva zit al sinds de sloebers bij de chiro en voor haar is dit haar 
1e jaar als leidster. 

Donaat Sauwens: MOUNTAINBIKEN 
Donaat kunnen we het best vergelijken met een mountainbiker. Gewoon 
fietsen is voor hem te gemakkelijk. Hij kiest liever voor de weg met iets meer 
uitdagingen, ideaal als sloeberleiding, want met hun weet je nooit wat ze 
allemaal gaan uitspoken. Maar Donaat zal er op voorbereid zijn. Hij verblijft 
ook graag in de natuur, als student tuinbouw is dit dan ook een absolute 
must. Hij is ook absoluut niet bang om vuil te worden, wat hem ook een echte 
mountainbiker maakt. Ook hij zit al sinds hij sloeber was bij de chiro en zal 
voor het eerste jaar leiding zijn dit jaar. 

Lucas Coenen: VOETBAL 
Lucas is een echte voetballer, letterlijk en figuurlijk. In zijn vrije tijd voetbalt hij bij 
Hoepertingen, en ook tijdens de schooluren sport Lucas nog. Hij doet namelijk 
sportkot in Leuven. Als voetballer moet je goed kunnen samenwerken, dit is zeker een 
voordeel om leiding te zijn bij de sloebertjes, want ‘wat maakt ons sterk? Team werk’. 
Met dit motto gaat hij zeker de leidingsgroep versterken. Ook hij is niet bang om zich 
eens goed vuil te maken, want tijdens het voetbal lukt dat ook niet. Lucas zit sinds de 
tito’s in de chiro, iets minder als Eva en Donaat dus, maar dit betekent absoluut niet 
dat hij het minder goed zal doen. Hij weet perfect hoe hij met de sloebers moet 
omgaan.  
 

Sara Wagemans: ORIENTATIELOPEN 
Sara begint aan haar tweede jaar als leidster, na de rakwi’s heeft ze nu de 
sloebertjes waar ze zich een heel jaar mee kan amuseren. Een 
oriëntatieloopster past perfect in haar profiel. Ze is zeer sportief omdat ze 
atletiek doet in Kortessem. Daardoor gaat ze bijna elke dag lopen. Ook 
oriëntatielopers moeten veel trainen, maar een ander belangrijk kenmerk 
is dat ze de weg ook niet mogen kwijt spelen. Dus sloebers als jullie op 
trektocht gaan, geef je best de kaart aan Sara, dan zullen jullie (hopelijk) 
niet verdwalen. Een oriëntatieloper houdt ook niet van omwegen maken, 
nee, zij gaat altijd recht op haar doel af, dit is misschien ook wel een 
kenmerk van een ingenieur, want Sara studeert voor industrieel ingenieur 
in Diepenbeek. 
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SPEELCLUB: 
Boo Neven: KARATE 
Boo is dit jaar dé mannelijke leiding van speelclubbers. Hij komt uit Heers en heeft nog 2 
jongere broers die ook op de chiro zitten (Maanoe en Deedee). We kunnen hem typeren 
met de sport karaté. Een eerstejaar leiding die gedisciplineerd en berekend is. Daarnaast 
heeft hij ook Aziatische roots net zoals de sport. Boo zal er voor zorgen dat de 
speelclubbers zich niet zullen vervelen op zondagnamiddag. Want hij zal zich zeker niet 
tegenhouden om eens volop mee te spelen of tussen de spelletjes hun entertainen met 
zijn o zo droge humor.  
 

Hélène Decocq: ROCKDANSEN 
Hélène aka Helene start dit jaar aan haar 2de leidingsjaar. Ze woont in 
Borgloon en studeert Economische Wetenschappen aan de KUL. Vorig jaar 
had ze de tito’s maar dit jaar heeft ze met veel plezier gekozen voor de 
jongere leden. Ze zal er dit jaar veel zondagen staan met enorm veel energie 
en plezier. Daarom dat het snelle rockdansen op haar lichaam geschreven 
staat. Ze zorgt er altijd voor dat ze haar good vibes heel makkelijk kan 
doorgeven aan al haar leden. Ze is een gemotiveerde leiding die altijd zin 
heeft om met haar leden een geweldige zondag van te maken.  

 

Michelle Delaet: VOLLEYBAL 
Ook Michelle is een nieuwe verse leidster die er dit jaar met meer dan 100% zal 
staan voor haar leden. Michelle komt ook uit Heers en heeft nog 1 oudere zus. Ze 
studeert Biomedische Wetenschappen in Leuven en is al van sloeber bij de Chiro.  
Daarnaast heeft ze nog gevolleybald,  is ze een echte teamplayer en zorgt ze voor 
een goede sfeer binnen de leidingsploeg en bij haar leden. Ze is een zachtaardig 
persoon maar ze kan haar ook zeer gedreven laten zien bij teamspelletjes en 
groepsopdrachten.  
 
RAKWI: 

Daan Ghijsens: BOBSLEËEN 
Daan, dj, dj Daan, Daantje pappie, Daddy?... Je ziet hem op elke 
goeie fuif, meestal vergezeld met de Jochen Frederix. Maar nu zien 
jullie hem ook op chiro zondagen als jullie leiding! Hoe cool is 
dat!?? Verder studeert hij in de VIIO en woont hij in Borgloon. Zijn 

lievelingsdrank is Capri sun😉 en dat drinkt hij liefst in ’t Biejke. 
Qua persoonlijkheid is hij zoals een Bobslee. Als een feestje goed is 
begonnen, is hij niet meer te stoppen! Alleen een bobslee duwen? 
Dat doet hij veel liever samen. Hoe meer man, hoe meer vreugde! 

 

Giel Orij: KUNSTSCHAATSER 
Wat! Nog een dj als jullie leiding? Ja ja, Giel Orij staat er weer klaar voor deze Chirojaar, 
maar nu samen met jullie Rakwi’s! Net zoals een danser op ijs verandert hij in een heel 
ander persoon op zijn Dj set of gewoon op de dansvloer! Maar hoe hij gaat gedragen 
als jullie leiding? Hij studeert momenteel in Diepenbeek en hij woont in Borgloon. 
Heeft nog 3 gebroeders in de Chiro, Han, Klaas en Cis, maar die kennen jullie 
waarschijnlijk wel al.  
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Ids Ghijsens: CURLING 
Ids Ghijsens, neefje van Daan Ghijsens. Studeert in Genk als verpleegkundige. 
Net zoals bij curling houdt hij het hoofd ‘’cool’’ (als hij niet verliest) en volgt hij 
goed de regels. Maar dit is niet ten koste van zijn competitieve geaardheid. Een 
mooie eigenschap voor later! Hij houdt van carnaval muziek, bij ontbijt, als 
slaaplied, bij feestjes, ook in de chiro? Hopelijk alleen in jullie afdeling. Oh nee 
hij is geen dj toch? 

 
 

Laura Leten: SNEEUWBALLENGEVECHT 
Laura Leten, nee geen dj, maar wel een sterke jongedame en ze studeert 
chemie in het uHasselt. Ik ben er zeker van dat ze het overleeft tussen deze 
mannen als enige vrouw. Net zoals bij tennis sneeuwbalgevechten houw je 
jouw ogen op je doel en probeert ze de andere tegenstanders te verslaan. 
Haar doel? Elke chirozondag de beste chirozondag te maken! En dat doet ze 
met haar toffe medeleiding.  
 

TITO: 

Louis Picard: HANDBAL 
Hij zit al sinds de sloebers bij de Chiro en kent zijn vak dus door en door. Hij zal bij elk spel 
zijn uiterste best doen, daarom dat we Louis goed kunnen vergelijken met handbal. Hij kan 
met iedereen goed overweg en hij is een meester in het vinden van de juiste tactiek. Voor 
de tito’s staat dit jaar dan ook een stevig strategisch spel te wachten. Hij is een zeer 
gedreven persoon en is ook heel gemotiveerd voor zijn studie burgerlijk ingenieur die hij 
studeert in Leuven. Louis zal er dan ook voor zorgen dat de tito’s iedere zondagnamiddag 
met een lach vertrekken.  

 
 

Eli Timmermans: ATLETIEK 
Naast de stoere mannen moet er ook zachtaardige vrouw zijn. Eli is een eerste jaar 
leiding en is zeer gemotiveerd om er een plezierig jaar van te maken. We kunnen 
haar dan ook vergelijken met atletiek. Een sport waarbij je veel doorzetting 
vermogen moet hebben. Eli studeert Rechten in Hasselt. Zij is er dan ook van 
overtuigd dat ze samen met dit mannelijk duo ervoor zullen zorgen dat de Tito’s 
een fantastisch jaar zullen krijgen. 
 
 

Korneel Sauwens: RUGBY 
Als er nu een sport is waarmee je Korneel Sauwens zou kunnen vergelijken is het toch 
wel rugby. Door zijn enthousiasme voor de Chiro staat niets voor hem in de weg. Hij 
zal dan ook altijd goed met zijn ploegmaten kunnen omgaan en dat is ook belangrijk 
bij een sport zoals rugby. Maar naast zijn stoere kant heeft hij ook nog een lieve kant. 
Hij studeert namelijk verpleegkunde in Hasselt. Hij zal dan ook een goede bijdrage 
leveren aan de tito’s dit jaar op verschillende vlakken.  
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KETI: 
Marjolein Soeffers: PAARDRIJDEN 
Marjolein start dit jaar aan een nieuw avontuur als leiding. Ze zal 
meteen gedoopt worden, want ze zal drie mannelijke keti-leiding 
vergezellen. We twijfelen er geen seconde aan dat dit een groot succes 
wordt! Marjolein studeert voor industrieel ingenieur. Na het hard 
werken voor school blijft ze zeker niet stilzitten. De Chiro is één van 
haar passies maar daarbuiten doet ze ook nog aan paardrijden: een 
sport die veel geduld en warmte vraagt. Een paard heeft nood aan 
zachtaardigheid, verzorging, … Dit zijn allemaal eigenschappen 
waarover Marjolein beschikt! Maar ze kan ook zeer gestructureerd en 
doelgericht zijn. Je hoort ons al denken: de juiste persoon op de juiste 
plaats. Ja hoor, de perfecte persoon om de drie mannelijke leiders te 
vergezellen en er een heel mooi jaar voor de leden van te maken!  
 

Kobe Sauwens: LOPEN 

Kobe begint dit jaar aan zijn tweede jaar als leiding. Deze verstandige jonge 
man uit Borgloon brengt zijn weekdagen door in Leuven. Daar studeert hij 
‘Informatica’. In zijn vrije tijd houdt Kobe zich graag bezig met het beoefenen 
van het instrument ‘saxofoon’.  
Maar Kobe is ook zeer sportief. Hij loopt graag! Als we Kobe vergelijken met 
een sport, is ‘lopen’ gegarandeerd de beste optie. Niet alleen omdat hij dit 
graag doet, maar ook omdat hij werkelijk overal naar toeloopt! Bij elke 
uitdaging, spel of probleem, … zal Kobe de eerste zijn die komt opdagen. De 
Keti’s zijn in goede handen dus!  
 

Robin Neven: FIETSEN 
De volgende leiding die we aan u zullen voorstellen is Robin. Een naam die 
voor velen niet onbekend in de oren zal klinken. Deze grote meneer start dit 
jaar al aan zijn derde jaar als leiding. Hij zal op zondag de Keti’s entertainen! 
Robin studeert TEW in Diepenbeek. In zijn vrije tijd houdt hij zich natuurlijk 
graag bezig met de Chiro maar hij is momenteel ook zeer gepassioneerd bezig 
met ‘fietsen’: een sport die hem op het lijf staat geschreven. Elke berg of 
afdaling ziet Robin als een uitdaging. Zo is dat in het dagelijkse leven ook. Als 
hoofdleiding houdt hij een oogje in het zeil en is er geen probleem waarvoor 
hij de oplossing niet weet. Zoals het na een koers ook werkt, is hij altijd te 
vinden voor een feestje of een gezellige avond kaarten. Je hoort het dus, een 
man met vele kwaliteiten die we graag in ons team hebben! 
 

 

Toon Baldewijns: PADEL 

Toon Baldewijns kunnen we het beste vergelijken met de sport ‘Padel’.  
Het is een typische Spaanse sport die je kan vergelijken met ‘tennis & squash’. 
Het verschil is dat het speelveld is omringd door glazen muren waardoor de 
bal vanuit elke richting kan terugkomen. Net zoals de sport, is Toon het eerste 
halfjaar wat onbekend voor jullie. Hij studeert momenteel in Spanje voor zijn 
derde jaar ‘Sport en Bewegen’. Zoals de bal bij Padel, zal Toon binnenkort ook 
terugkomen naar de Chiro. Hij zal met nieuwe inspiratie graag leiding zijn van 
de keti’s  
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ASPI: 
Louis Jackers: ZWEMMEN 
dan onze volgende kandidaat… rommelgeroffel alstublieft!! …  Hier is hij 
dan: Louis Jackers! Als er nu een sport is die écht bij hem past is het 
zwemmen. Hij is degene die uren in ijskoud water rondzwemt terwijl 
iedereen er al uit is, UREN PRET! Wat ne waterrat. Niet alleen is zwemmen 
zijn talent, ook is hij als een vis in het water op Chiro Loon. Hij maakt van de 
chiro een thuis, en weet er dan ook echt alles van, daarom zal hij dit jaar 
samen met Robin de taak als hoofdleider op zich nemen. Je kan het zo 
bekijken: een vis heeft een bokaal waarin en waarvoor hij leeft, Louis heeft 
de chiro!! Daarom stapt hij ook met volle zin zijn tweedejaar leiding in. Je 
zou denken dat hij toch voor de groep zou gaan met de kleur van water… Keti’s?? maar neen hoor, hij blijft 
verbazen! Hij zal aankomend jaar leiding staan van de oudste groep: Aspi’s. Wij hebben er alvast zin in!!    
 

     Arne Smeets: BODYBUILDING 
Bodybuilding.. Dat is nu eens echt eens sport waarvan iedereen denkt: ja 
het bestaat wel, maar wie doet dat nu? Wel wel wel, als je nu echt opzoek 
bent naar de definitie van bodybuilding dan ben je bij Arne Smeets aan het 
juiste adres! Deze brede vent staat voor iedereen dag en nacht klaar, en zal 
er dan ook alles aan doen om iedereen te beschermen. Met zijn shterke 
lichaamsdelen kan hij dan ook alles fiksen wat de Chiro mist. Niemand 
handiger en origineler dan Arne. Maar schijn bedriegt soms want hij ziet er 
misschien heel sterk uit maar vanbinnen heeft hij een klein lief hartje. Voor 
Arne is dit het derde leidingsjaar, en dat zal hij doen als leiding van de 
Aspi’s. Kan het nog mooier?  

 
 

Emma Vergauwen: BADMINTON 
2 musketiers voor de aspigroep is natuurlijk niet genoeg. Emma Vergauwen zal dit 
jaar, in haar 3e jaar leiding, de 3e musketier zijn van het aspi-team. Als je haar met 
een sport moet vergelijken dan denk je toch meteen aan badminton? Een veertje dat 
overal, maar tegelijkertijd ook nergens is. Het badminton veertje past overal tussen 
en in, maar voelt zich het veiligst in dicht bij zijn racket, in de sporthal. Zo kan je het 
ook voor Emma bekijken, ze is er misschien het eerste half jaar niet bij, maar 
terugkomen naar de Chiro zal voor haar zijn zoals thuiskomen, zoals een badminton 
veer dat de weg terugvindt, terug over het net, nadat het de overkant heeft gezien.  
 
 
VEEBEE: 

Jelle Willems: COACH van IEDEREEN 
Jelle kunnen we het best beschrijven als de coach, hij weet antwoord op al onze 
vragen, problemen… Hij zal ons altijd helpen als er iets is en ons begeleiden. Als 
zaakvoerder van WIKON Computers in Borgloon kan je bij hem ook steeds 
terecht voor al je problemen of vragen over je computers en andere mulitmedia 
toestellen. En als je hem niet in zijn winkel of op de chiro vindt, dan is hij 
waarschijnlijk ergens een brandje aan het blussen of een kat uit een boom aan 
het redden, want in zijn vrije tijd is Jelle ook nog vrijwilliger bij de brandweer. 
Een typische eigenschap voor een coach altijd bereid om te helpen. 
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Sloebergraef 
 
Dag allerliefste sloebertjes  
Hier is hij dan de allereerste chirograef van het nieuwe chiro jaar. Jullie kennen ons nu al een beetje, maar 
om ons nog beter te leren kennen gaan we ons (en onze mascotte) nog wat beter voorstellen aan de hand 
van enkele vragen uit een vriendenboek. We hopen dat jullie dit nog kennen. Want toen wij zo jong als 
jullie waren, was dit een echte hype. Uiteraard willen wij jullie ook nog beter leren kennen, daarom mag je 
je ingevulde pagina afgeven op een van de volgende chirozondagen.  (PS: je kan de chirograef ook online 
vinden, dan moet je dit mooie krantje niet stuk knippen) 
 
Liefst Eva, Sara, Donaat, Lucas 
 

Voornaam + naam: Rupsje Ribbel  

Adres: Overal waar Sloebers zijn 

Mijn lievelingsvak: spelen  

Mijn lievelingskleur: paars  

Mijn hobby’s: buiten spelen  

Later wil ik …. worden: een vlinder Mijn lievelingsspel: alles 

Mijn grootste held(in): Sloebers Favoriete liedje: Ribbellied 

 

 
 

Voornaam + naam: Eva Smeets  

Adres: Mellenstraat 52C, 3840 Borgloon 

Ik ben jarig op:  25 maart 2001  

Ik heb  … broers / zussen:    1 broer (Arne),  

                 1 zus (Goele) 

Mijn huisdier: hond Siem Mijn lievelingsdier:  hond 

Mijn lievelingskleur: blauw Mijn lievelingsvak: wiskunde 

Mijn lievelingseten: krieken (=kersen) Mijn lievelingsspel: verstoppertje  

            jungle speed 

Ik eet niet graag: champignons Favoriete sport: atletiek 

Mijn hobby’s: sporten, joggen en chiro Ik ben verliefd op: Joni 

Later wil ik …. worden: beroemd Favoriete liedje: Adele - Remedy 

Mijn grootste held(in): mijn mama en papa Favoriete Tv-programma: Greys anatomy 

Wat ik graag nog over mezelf wil vertellen:   

ik ben al 12 jaar bij de chiro, dit is mijn 1e jaar als leidster 
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Voornaam + naam: Sara Wagemans  

Adres: Gutschovenstraat 16, 3870 Heers 

Ik ben jarig op:  7 februari 2000  

Ik heb  … broers / zussen:    1 broer (Ruben),  

Mijn huisdier: uilen  Mijn lievelingsdier:  konijn 

Mijn lievelingskleur: groen Mijn lievelingsvak: wiskunde 

Mijn lievelingseten: macaroni Mijn lievelingsspel: rugby-voetbal 

Ik eet niet graag: olijven Favoriete sport: atletiek 

Mijn hobby’s: atletiek en chiro Ik ben verliefd op: Niemand 

Later wil ik …. worden: gelukkig Favoriete liedje: Jan zonder vrees - 
Spring 

Mijn grootste held(in): mijn broer Favotriete tv-prgramma: Familie 

Wat ik graag nog over mezelf wil vertellen:   

Ik ben al 13 jaar bij de chiro, dit is mijn 2e jaar als leidster, vorig jaar had 

ik de rakwi’s 

 

 

 

Voornaam + naam: Donaat Sauwens  

Adres: St-Truidersteenweg 135 3840 Borgloon 

Ik ben jarig op:  21 september 2001  

Ik heb  … broers / zussen: 2 broers (Korneel, Martijn)  

Mijn huisdier: kippen Mijn lievelingsdier:  koeien 

Mijn lievelingskleur: blauw Mijn lievelingsvak: plantkunde 

Mijn lievelingseten: Stoofvlees met friet Mijn lievelingsspel: UNO 

Ik eet niet graag: bonen Favoriete sport: voetbal 

Mijn hobby’s: chiro en werken in de tuin Ik ben verliefd op: Celine 

Later wil ik …. worden: tuinaanlegger Favoriete liedje: livin on a prayer  - 
Bon Jovi 

Mijn grootste held(in): Marijn de Valk (Boma) Favotriete tv-prgramma: FC de 
Kampioenen 

Wat ik graag nog over mezelf wil vertellen:   

Ik zit al 12 jaar op de chiro en ik ben nu eerste jaar leiding. 

 

 

 

 

 

 

 



Chiro Loon ~ 13 ~  

Voornaam + naam: Lucas Coenen  

Adres: Tongersesteenweg 103 3840 Borgloon 

Ik ben geboren op:  28 maart 2001  

Ik heb  … broers / zussen: geen 

Mijn huisdier: Mijn hond Ida Mijn lievelingsdier:  Hond 

Mijn lievelingskleur: Rood Mijn lievelingsvak: LO (= turnen) 

Mijn lievelingseten: Frietjes met stoofvlees Mijn lievelingsspel: Honkbal 

Ik eet niet graag: Kool Favoriete sport: Voetbal 

Mijn hobby’s: chiro en voetbal en sport Ik ben verliefd op: Niemand 

Later wil ik …. worden: cool Favoriete liedje: Mooie dag - Jayh 

Mijn grootste held(in): Eva Favotriete tv-prgramma: How I met Your 
mother 

Wat ik graag nog over mezelf wil vertellen:   

Ik zit al 7 jaar op de chiro en ik ben nu eerste jaar leiding. 

 

 

 

Deze kan je invullen 
 

Voornaam + naam:  ………………………………………………………………..                      FOTO 

Adres: ……………………………………………………………………………………….. 

Ik ben geboren op:  ………………………………………………………………….  

Ik heb  … broers / zussen: ……………………………………………………….. 

Mijn huisdier: ……………………………………………………………………………. Mijn lievelingsdier: ……………………………………….. 

Mijn lievelingskleur: ………………………………………………………………….. Mijn lievelingsvak: ………………………………………… 

Mijn lievelingseten: …………………………………………………………………… Mijn lievelingsspel: ……………………………………….. 

Ik eet niet graag: ……………………………………………………………………….. Favoriete sport: …………………………………………….. 

Mijn hobby’s: ……………………………………………………………………………… Ik ben verliefd op:…………………………………………. 

Later wil ik …. worden: ………………………………………………………………. Favoriete liedje: ……………………………………………. 

Mijn grootste held(in): ……………………………………………………………….. Favotriete tv-programma:…………………………….. 

Wat ik graag nog over mezelf wil vertellen:   

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Speelclubgraef 

ALLER-ALLER-ALLER-ALLER COOLSTE SPEELCLUBBERS, 
 
Na een aantal keren samenkomen op prachtige chirozondagen, hebben we elkaar al heeeeeeel goed leren 
kennen! We hebben zoveel leuke spelletjes gespeeld en dat gaat nog niet vlug aan zijn einde 
komen!!!!!!!!!!!!!! 
 
Wij kijken uit naar nog meer plezier, meer speeltjes, meer gelach, meer actviteiten, maar vooral: NOG 
MEER VRIENDSCHAP.  
 
“Chirovrienden, beste vrienden!” zeggen ze altijd, en dat is ook zo! Wij voelen al aan dat jullie allemaal 
toffe kids zijn en hopen dat dit chirojaar 1 van jullie beste jaren wordt.  
 
 
 
SPEELCLUBS ZIJN DE BESTE,  
 
 
<3 <3 <3 <3 WE LOVE YOUUUUU <3 <3 <3 <3 
 
Groetjes van jullie grootste fans,  
Boo, Michelle & Hélène 
 
(Hier een woordzoeker om de namen nog eens goed door te nemen, zo wordt potteke stamp al een pak 
makkelijker en zo kunnen we beginnen aan een jaar vol Chiro!!) 
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Rakwigraef 

Heeeyyyy schatjes van patatjes!!!!! Hoe gaat die? School goed begonnen? Chiro goed begonnen (haha wat 
een vraag xD)? Nieuwe hobby’s? Vertel het ons, wij zijn benieuwd naar jullie leven! Jullie ook naar die van 
ons? Probeer deze mini-quiz eens!    
 
Mini quiz :  
 
1) Wie van de drie jongens is een dj? 

a)     Ids 
b)    Bas 
c)     Daan  

 
2) Wie zijn hond is dit? 

a)     Laura 
b)    Giel 
c)     Ids 
  

3) Wie is de oudste leiding? 
a)     Daan 
b)    Ids 
c)     Giel 
d)    Laura  
 

4) Wie van ons heeft een brandweeropleiding gedaan? 
a)    Laura 
b)    Ids 
c)    Giel  

 
5) Wie herken je op deze foto?  

a)    Daan 
b)    Ids 
c)     Giel 
d)    Laura  

 
6) Wie ken het beste gekke bekken trekken?  

a)    Laura 
b)    Ids 
c)    Daan  

 
Kleine tip ;)  

 
 
7) Wie is er samen met de hoofdleiding? 

a)    Daan 
b)    Ids 
c)     Giel 
d)    Laura  
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Antwoorden : 1) Daan 2) Laura 3) Giel 4) Ids 5) Giel 6) Daan 7) Laura  

OPDRACHTJE :  

 

De voorbije zondagen hebben we al gemerkt dat jullie zeeeeeeer creatief kunnen zijn. Daarom een klein 
opdrachtje ;). Schrijf een tekstje over jullie vier fantastische leiding en wees zo creatief mogelijk. Breng dit 
tekstje de volgende zondag mee en de persoon die het creatiefste is moet 1 keer MINDER wassen op 
kamp!!! Spannend!!  
 
Gebruik zeker volgende woorden :  
Kapoen - beeldschoon - koala - grappig - sexy - grenzeloos chiro - groen  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
KUSJES  
 
………………………… (Je naam)  
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Titograef  

Dag allerliefste Tito’s 

Hier is hem dan, de eerste Chirograef van jullie nieuwe leiding. En omdat we willen dat jullie ons wat beter 
leren kennen, hebben we een quiz opgesteld. Van wie is deze uitspraak? Er kunnen ook meerdere 
antwoorden juist zijn. Aan deze quiz is dan ook nog een weekopdracht verbonden. Wie het eerst met de 
meeste juiste antwoorden naar ons komt wint.  
Ik heb met een bad door een beek gevaren (en ben gezonken). 

 Korneel 

 Louis 

 Eli 

Ik heb eens valsgespeeld bij dropping op kamp. 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 

Ik heb een snoepje in de Kruitvat gestolen. 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 

Veelvoudig winnaar op Braziliaanse Cross en ik ben er fier op. 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 

Ik zit al sinds de Sloebers bij de Chiro. 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 

Ik heb twee broers die bij de Chiro zitten. 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 

Wie zijn linkervoet is 1 maat kleiner dan zijn rechter voet? 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 

Ik heb eens een heel chirokamp op botten rondgelopen. 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 

Ik hield wel van wat spanning en ging daarom het meest van ons 3 sluipen op kamp of op de weekenden. 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 

Ik eet graag en at daarom 6 hotdogs op bezoekdag. 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 

Ik ben als eerst van ons 3 mee op kamp geweest. 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 
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Ik heb maar 2 onderbroeken vuil gemaakt op een heel kamp. 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 

Wie zei het woord ‘SEXYYYY’ 1001 keer op een kamp? 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 

Ik beken, ik heb 9 dagen niet gekakt op kamp. 
 Korneel 

 Louis 

 Eli 

 
Wat drinkt Eli op deze prachtige foto? 
 

- Looza ace 

- Looza multivitamines 

- Looza red 

 
 
 
 
 
Wie zijn pet heb ik aan op de foto? 
 

- Marjolein  

- Eli 

- Korneel 

 
 
 
 
 
 
Bij welke slag is deze krijger ten onder gegaan? 
 

- De slag om Waterloo 

- Startdag 

- De laatste dag van het kamp 
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Ketigr aef  

Hey matties, lievelingen, schatjes, kortom TOPLEDEN 
 
Hier zijn we dan… Onze eerste kennismaking van dit jaar via de Chirograef. Wat hebben we er toch zo een 
enorme zin in, ongelofelijk! We gaan er samen een prachtig jaar van maken, dat kunnen we jullie nu al 
beloven! Een jaar vol geweldige zondagen, vriendschappen, avonturen en misschien wel feestjes? Wie 
weet … 1 ding is alleszins zeker, jullie/wij gaan heel wat nieuwe verhalen te vertellen hebben.  
 
Om te starten willen we deze kans even grijpen om enkele (belangrijke) kenmerken van onszelf aan jullie 
voor te stellen. We gaan dat natuurlijk niet op een doodgewone manier aanpakken. Maar we maken er een 
spel van! 
Wij willen eens kijken hoe goed of slecht jullie ons eigenlijk al kennen. 
Hieronder zien jullie enkele kenmerken van de vier Keti-leiding. Bij elke leiding horen 5 kenmerken. De 
bedoeling is om de 5 juiste kenmerken te plaatsen bij elke leiding. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdleiding 

Student Economie 

Bril 
Houdt van fietsen 

Ooit al eens jullie leiding geweest 
 

Kleinste van de Keti-leiding 

drinkt geen pintjes 

Deed tot het tweede middelbaar Latijn 

Regelmatig bezoekje aan mac queen kan geen kwaad 

Studeert voor ingenieur 

Semi-lang haar 

Student Informatica 

Broer van een ex-leidster 

Loopt graag 

Platvoeten 

Studeert in Spanje 
voor een half jaar 

Krullend haar 

Verslaafd aan sporten 

Leiding geweest 
van de Sloebers 

3de jaar EHBO-leiding 
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Robin Neven 

 
Marjolein Soeffers 

 
Kobe Sauwens 

 
Toon Baldewijns 

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Zo, nu jullie ons wat beter kennen kunnen we al eens terugblikken naar onze afgelopen activiteiten. We 
zijn nog maar enkele weken ver, maar we hebben toch al 3 chirozondagen en 1 externe activiteit achter de 
rug! 
 

Onze eerste echte Chirozondag, FRUITJESDAG!       Fijn jullie allemaal op DVDJ te zien! 

                                         
 
    Tweede chirozondag, CROSSWEIDE!              En last but not least: 

            3e Chirozondag, OPDRACHTEN IN THE CITY 
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Aspigraef 

HALLO HALLO (KR)ASPI’S, HOPELIJK ZIJN JULLIE JULLIE SCHOOL EN CHIRO JAAR GOED VAN START GEGAAN. 

(waarschijnlijk wel) OM DE APSIGRAEF DIT  JAAR AF TE TRAPPEN HEBBEN WIJ ALLE DRIE DEZELFDE 

VRAGENLIJST INGEVULD DIE IN DAS GROBE ASPI BUCH TE VINDEN IS. JULLIE GAAN DUS ZELF DIE VRAGEN 

MOETEN BEANTWOORDEN. MABON DA KAN NOG LANG DUREN. DAAROM DAT WE EERST ONZELF EENS 

WOUDEN VOORSTELLEN AAN DE HAND VAN DEZE VRAGEN. VEEL PLEZIER EN ALS GE VRAGEN HEBT MOOGT 

GE ZE ALTIJD STELLEN. 

TJALAS  

L.E.A 

 

 

 

BIOGRAFIE:  

Naam: LOUIS HUBERT JACKERS 

Geboortedatum:14/04/2000 

Adres: MELLENSTRAAT 52b BORGLOON  3840 

Telefoonnummer:0470628774 

Studeerrichting 2de Bach Chemie 

Rijksregisternummer:00.04.14-308.08 

 

1. JOUW BESTE CHIROHERRINERING 

Ooit als tito zijn we met een aantal jongens gaan sluipen richting de titomeisjes. Het was de laatste avond en de 

meisjes sliepen ijzeren stapelbedden. Bijna alle jongens waren onderweg gepakt door leiders, behalve ik. Vol stress 

kwam ik binnen bij de meisjes en heb ik super slecht geslapen onder de stapelbedden van de meisjes omdat ik nie 

terug durfden. Toen heb ik mijn tand nog tegen het bed gestoten waardoor er een stuk afviel.  Uiteindelijk om 6 uur 

terug gegaan toen het licht werd zonder dan ook gepakt te worden.  Daarnaast is het ook zo dat als ik denk aan 

schone momenten op de chiro, dan moet ik heel vaak denken aan de goeie momenten die ik gehad heb als lid aan 

tafel op bivak. 

2. NUMMER 1 OP JOUW BUCKETLIST 

Alleen uit een vliegtuig springen met een parachute 

3. UW BESTE EIGENSCHAP 

Goh, ik denk dat mijn beste eigenschap is dat ik mensen graag en (goeie) complimenten kan geven. 

4. UW SLECHTSTE EIGENSCHAP 

Te druk en opdringerig zijn, en zagen. 

5. IETS WAT GE HEEL GRAAG ZOU WILLEN KUNNEN, MAAR NIET KUNT 

In een volledig nieuwe groep komen en onmiddellijk super sociaal zijn (à la Decocq). 

6. GROOTSTE ANGST 

Stormen als ik ergens niet veilig zit 

7. KNAPSTE BEKENDE PERSOON 

Margot Robbie of Cameron Diaz 

8. BESTE ETEN OP KAMP 

Hamburger met die bruine vleessaus 

DILLEMA’S 

Nooit meer festivals of nooit meer vettige chirofuifke’s 

leiding of 3de jaar aspi? 

Tamme of actieve zondag? 
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BIOGRAFIE:  

Naam ARNE QUINUS SMEETS 

Geboortedatum:01/06/1999  

Adres: MELLENSTRAAT 52c BORGLOON  3840 

Telefoonnummer: 0489417444 
 

Studeerrichting 3De Bach Industriële Wetenschappen 

Rijksregisternummer: 99.06.01-536.42 
1. JOUW BESTE CHIROHERRINERING 

Release 2018: tweede avond, laatste lied zat ik in Kobe zijn schouder met al m’n chirovrienden om me heen aan het 

roepen hoe gelukkig ik was! Best night of my life 

2. NUMMER 1 OP JOUW BUCKETLIST 

Naar nieuwzeeland gaan 

3. UW BESTE EIGENSCHAP 

Heel trouw aan mijn vrienden 

UW SLECHTSTE EIGENSCHAP 

Lui zijn en excuses verzinnen om andere dingen te doen die ik wel wil doen 

4. IETS WAT GE HEEL GRAAG ZOU WILLEN KUNNEN, MAAR NIET KUNT 

Zingen en dansen 

5. GROOTSTE ANGST 

meisjes 

6. GROOTSE CRUSH DIE GE  NOOIT ZULT KRIJGEN (BEKEND PERSOON) 

Jenifer Aniston 

7. BESTE ETEN OP KAMP 

Pasta met tomatensaus en frikandellen 

 

 

DILLEMA’S 

Nooit meer festivals of nooit meer vettige chirofuifke’s 

leiding of 3de jaar aspi? 

Tamme of actieve zondag? 

BIOGRAFIE:  

Naam EMMA JULCHEN CHRISTIAAN VERGAUWEN 
Geboortedatum:28/07/1999  

Adres: WEG NAAR HEKS 12 BORGLOON 3840 

Telefoonnummer: 0495 195 661 

Studeerrichting Economie in Canada 

Rijksregisternummer: 99.07.28-428.84 
VRAGENLIJST 

1. JOUW BESTE CHIROHERRINERING 

Dansen met hele leiding tot een koet in de nacht 

2. NUMMER 1 OP JOUW BUCKETLIST 

Noorderlicht zien 

3. UW BESTE EIGENSCHAP 

Sociaal zijn 

4. UW SLECHTSTE EIGENSCHAP 

Ongeduldig zijn 

5. IETS WAT GE HEEL GRAAG ZOU WILLEN KUNNEN, MAAR NIET KUNT 

Mooi kunnen schilderen en tekenen 

6. GROOTSTE ANGST 

Geen kinderen kunnen krijgen 

7. GROOTSE CRUSH DIE GE  NOOIT ZULT KRIJGEN (BEKEND PERSOON) 

Theo James 

8. BESTE ETEN OP KAMP 

Gekakt à la femke 

 

DILLEMA’S 

Nooit meer festivals of nooit meer vettige chirofuifke’s? 

leiding of 3de jaar aspi? 

Tamme of actieve zondag? 

 
 

 



Chiro Loon ~ 23 ~  

Spelletjes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raadsels:  

 Wat moet je breken voor je het kunt gebruiken? 

 Als je dit in een vol vat bier doet, is het leeg.. 

 Hoe groeten pausen elkaar? 

 Wat gaat de hele wereld rond maar blijft altijd in een hoekje? 

 Welke sprinkhaan springt er hoger dan de Eiffeltoren? 

 
 
 
 
 
 



Chiro Loon ~ 24 ~  
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Dag Evenement Uur Opmerking 

27 oktober Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

3 november SPAGHETTIFEEST 11u30-13u00 

17u30-20u30 
!De Linde Borgloon! 

3 november GEEN CHIRO / / 

10 november Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

16 november IJSTAARTENVERKOOP 9u00-… Lokalen- FIETS- 

tito’s, keti’s en aspi’s 

17 november Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

24 november PRAATCAFE 11u30-13u30 Lokalen 

24 november Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

29 november-1 

december 

HERONTDEKKINGSWEEKEND / / 

1 december GEEN CHIRO / / 

8 december Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

14-15 

december 

AFHAAL IJSTAARTEN ZAT:9u30-

15u00 

ZON:11u30-

14u00 

Lokalen – 

Bestellingstrook 

niet vergeten 

15 december Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

22 december Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

29 december Geen Chiro / / 

5 Januari Geen Chiro / / 

 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 
**Eerste chirograef van dit werkjaar**YEAAAHH** dit jaar zal de chirograef nog van een 
niveautje hoger zijn**hopelijk met een paar minder spel- en grammaticale fouten**we 
doen ons best**zijn jullie eigenlijk content met jullie nieuwe frisse leiding?**ik vind in 
ieder geval dat het er zeer goed uitziet**ik heb nog een vraagje**wie leest dit geweldige 
stukje eigenlijk?**we gaan dit jaar opzoek naar de persoon die de chirograef volledig 
uitleest**het lid of leiding die mij (L.J) als eerste de zin’ ik lees altijd de Telex altijd’ kan 
zeggen**krijgt van mij een schitterende prijs**deallll**hopelijk krijgt de Telex dan meer 
appreciatie** 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  

 
 
Zet ook deze datums al in je agenda 
 
BIVAK 2020: 21 juli tot 31 juli 
BIVAK 2021: 11 juli tot 21 juli 


	Voorwoord

