
            P.806064 

 

 
 

 
België-Belgique 

P.B. 
3840 Borgloon 

        12/3210 

Chirokrant oktober-november 2022    

VU: Jelle Willems, Stationstraat 27A, 3840 Borgloon   AFGIFTEKANTOOR: 3840 BORGLOON 
e-mail: info@chiroloon.be 

 
Voorwoord 
 

  
Hallooooo beste Chirovrienden, 
zowel oud als nieuw, allen 
welkom!!! Hier is hem dan 
weer, de EERSTE Chirograef van 
dit jaar! Jaja dit is hem dan. Een 
eerste Chirograef wil ook 
zeggen dat het nieuwe 
Chirojaar weer is begonnen, 
Hoezee! Maar als je Chirojaar 
zegt weten we ook wel dat het 
al september is. Iedereen moest 
dus terug richting de 
schoolbanken, ohhhh :((((. Zo 
konden jullie wel al jullie 
vriendjes en vriendinnetjes  
terugzien na die lange en vooral 
hete zomervakantie. Hopelijk 
zitten jullie al terug goed in 
jullie ritme en hebben jullie de 
eerste maand school wat 
overleefd, want dat is toch niet 
min zo hele dagen opletten. 
Gelukkig was er daarom 
startdag op 25 september als 
lichtpuntje in de duisternis. 
Deze fantastische dag heeft 
jullie allen hopelijk wat 
opgefleurd en verwelkomd bij 
de Chiro. Zo weten jullie ook 
dat vanaf deze dag de Chiro 
weer paraat zal staan om jullie 
zondagen weer op te gaan 
vullen met hyper veel plezier en 
toffe spelletjes! En dat weer 
voor een heel jaar!! Op deze 
dag kwamen jullie ook te weten  

 
 
 
 
 

wie jullie nieuwe leiding is, 
welke aspi’s leiding werden 
en welke leiding stopten :((. 
Jullie zullen wel tevreden zijn 
want het zijn stuk voor stuk 
top leiders! In deze 
Chirograef staan dan ook 
eens mooi alle leiding 
voorgesteld. Op deze manier 
kunnen jullie nog wat leuke 
weetjes ,zoals bijvoorbeeld 
hun grootste droom, te 
weten komen. De Chirograef 
is wel wat korter dan 
gewoonlijk ajjjj, dit komt 
omdat deze versie vooral 
bedoeld is voor de 
leidingsvoorstelling…. maar 
dat wil niet zeggen dat hij 
minder is! Maar maak u geen 
zorgen een dikker versie 
volgt binnen enkele 
maanden, dit zal net iets 
voor de kerst periode zijn!! 
In de volgende versie zullen 
weer voor iedere groep een 
paar pagina’s staan, 
helemaal door jullie eigen 
leiding gemaakt, dus weer 
iets om naar uit te kijken !!! 
Maar nu eerst deze, dus voor 
zij die nieuwsgierig zijn 
blader maar verder en voor 
zij die niet curieus zijn doe 
het ook maar! 
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Belangrijke mededelingen  
 

Chiropull 

 Onze chiro heeft zijn eigen unieke chiropulls. Deze zijn heilig en zeer belangrijk op kamp. Het onderscheidt 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. Daarnaast hebben we ook een mooi assortiment aan tweedehands-pullen. Deze kan 

je kopen voor €10. Let op: voor andere chiromerchandise (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 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 tijdens een chiro activiteit. Vergeet bij betaling 

zeker de naam en groep van je kind niet te vermelden. Doe dit zo snel mogelijk!!! Het rekeningnummer is BE61 7353 

0611 5517 

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 zoveel tijd 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 chirograefs van de laatste jaren, foto’s van kamp en nog veel meer. Ook hier zal de 

agenda op te vinden zijn. Haast je zeker naar daar als je vragen hebt. Link: www.chiroloon.be  

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.  

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 kwijtraken 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. 

 4) Het wordt binnenkort terug sneller donker. Daarom willen we iedereen aansporen om ervoor te zorgen dat je 

fietsverlichting in orde is en om fluohesjes aan te doen! 

http://www.chiroloon.be/
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Wat hebben we gedaan? 
 

Startdag en startdagviering: 25 september  

Op zondag 25 september is het nieuwe chirojaar weer officieel van start gegaan! We begonnen de dag met de 

viering in de kerk, waar we samen zongen, naar de toneeltjes van de leiding keken en luisterden naar de verhalen die 

verteld werden.  

Vervolgens kwam startdag zelf; we speelden een groot spel in het thema van ‘boeren en boerinnen’, waarbij 

iedereen terechtkwam in de groep voor het komende jaar (behalve de leiding natuurlijk). Dan kwam het meest 

geanticipeerde moment; de bekendmaking van de nieuwe leidingsploeg! De leiding lag als dieren op de grond, 

wachtend totdat ze gevoed werden. De kleur van hun voedsel bepaalde de groep waarvoor ze dit jaar leiding zouden 

staan! Tot slot moesten we ook jammer genoeg afscheid nemen van 8 topleiding; we gaan jullie missen!! Zij worden 

echter wel opgevolgd door 8 nieuwe en enthousiaste leiding.  

 

Dag van de jeugdbeweging: 21 oktober 

Onze dag! Hopelijk is iedereen op vrijdag 21 oktober in Chiro-uniform naar school gegaan. Daarna waren we welkom 

aan het Brigittijnenklooster bij Nieuwland voor gratis hotdogs! Hmm wat hebben die gesmaakt! Voor de oudere 

leden en leiding was het die avond ook Nacht van de Jeugdbeweging, en wat hebben we ons ook daar geamuseerd! 

 

Wat gaan we nog doen? 
 

Spaghettifeest: 6 november 

Het is weer zover, ons jaarlijkse spaghettifeest zal doorgaan op zondag 6 november! Wat houdt dit in? Wel, je kan 

heerlijke spaghetti komen eten met je ouders, broers, zussen, oma, opa, neven, nichten, vrienden, vriendinnen; 

noem maar op! Hiermee steun je bovendien onze Chiro en de VeeZetWee, dus zeker komen! Belangrijk; het is die 

zondag dan ook geen Chiro, dus je moet je geen zorgen maken dat je iets zou missen!! 
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Herontdekkingsweekend: 11-13 november 

Op herontdekkingsweekend is het de bedoeling dat de nieuwe leidingsploeg elkaar, zoals de naam al weggeeft, 

‘herontdekt’. We trekken er dat weekend op uit met als doel elkaar beter te leren kennen en het chirojaar meteen 

goed te starten! Hierdoor zal de Chiro op 13 november helaas ook niet kunnen doorgaan     … Maar niet getreurd, 

de week daarop staan we weer vol enthousiasme klaar voor jullie!! 

Ijstaarenverkoop: 19 november 

WOOOW! IJSTAARTEN?? YEAHHH!!! Op zaterdag 19 november gaan we wederom voorbij iedere deur in Borgloon 

om ijstaarten te verkopen, het ideale dessert voor een kerst- of nieuwjaarsdiner! Maar de leiding kan dit niet alleen, 

WE NEED YOUR HELP!! Alle tito’s, keti’s en aspi’s worden om 9u ’s ochtends aan de lokalen verwacht! Vergeet zeker 

niet om jullie fiets, warme kleren, handschoenen en een goed humeur mee te nemen, dan maken we er samen iets 

superleuks van! 

 

 

Special guest: 4 december 

Tot slot krijgt de Chiro op zondag 4 december hoog bezoek! Misschien kunnen jullie al raden wie het is, en anders 

zullen jullie nog even vol ongeduld moeten wachten. Alvast wat goede raad; als je je nog niet zo heel goed hebt 

gedragen de afgelopen tijd, dan breng je daar best zo snel mogelijk wat verandering in! Deze ‘special guest’ en zijn 

entourage hebben het namelijk niet zo op stoute kinderen…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chiro Loon                - 5 -   

Leidingvoorstelling 2022-2023 
Sloeberleiding 

Louis Meesen: Sportacus  
Louis Meesen oftewel Sportacus is dit jaar voor het eerste jaar leiding en heeft dit jaar de jongste 
groep, de sloebertjes! Hij is altijd goedlachs en is ook altijd positief ingesteld. Je kan deze jongen 
niet boos krijgen en zit altijd boordevol super coole ideeën en voorbereidingen. Je vraagt je 
misschien af waarom hij Sportacus is? Wel Louis heeft namelijk veel sportieve hobby’s, denk 
aan lopen, voetballen en zwemmen! Wil je dus ooit eens verliezen met een loopwedstrijdje? 
Twijfel dan niet om er eens achter te vragen op een Chirozondag of als je hem ergens tegen kom 
in Borgloon. Naast al deze sportieve trekjes heeft Louis ook nog een intellectuele kant, hij leest 
namelijk graag boeken over alles en nog wat. Dacht je dat het niet gezonder kon? Wel dat kan 
dus wel! Louis is ook nog eens vegetarisch en eet dus geen vlees, dat zouden we allemaal eens 
moeten proberen! Louis is momenteel 19 jaar en is geboren op 31 december 2003. Studeert 
geneeskunde in Leuven en is dus door de week niet in Borgloon want hij zit daar op kot. Wil je 
graag weten wat zijn grootste droom is? Een van de mooiste die er is: een schone, mooie, 
respectvolle wereld!  

 

Laura Leten: Captain Marvel  

Dit is Laura of ook wel Captain Marvel. Ze is nu al 21 jaar wowow. Deze superheld is voor haar 

gekozen omdat ze op alle vlakken een heldin is. Ze is bijvoorbeeld heel gemotiveerd, gelijk 

Captain Marvel dat ook is om mensen in nood te helpen met haar superkrachten. Ik denk zelfs 

dat ze beter is dan Captain Marvel, want ik denk niet dat zij er in zou slagen om de sloebers zo 

goed in toom te houden hahah… Verder zijn haar hobby’s tennis en CHIRO!! Als heldin Laura dan 

ook es droomt, dan droomt ze wel over het samen oud worden met al haar vriendjes en 

vriendinnetjes en een groot deel van de wereld gezien te hebben.   

 

Daan Ghijsens: Captain America  

Wanneer Daan Ghijsens zich niet inzet voor de Chiro, houdt hij zich bezig met muziek te 

mengen achter de draaitafel op grote evenementen. Als event management student is hij 

tevens heel vertrouwd met het vak. Op een leeftijd van 21 jaar gaat Daan nu zijn vierde 

leidingsjaar in. Bovendien heeft hij ook een jongere zus Noor, die zich sinds dit jaar heeft 

aangesloten bij de leidingsploeg. Als Daan een superheld zou zijn, zou hij Captain America zijn. 

Dit blijkt vooral uit zijn geliefdheid bij het volk en zijn altruïstische instelling. Altijd bereid om 

anderen voorop te plaatsen. Daan’s grootste droom is om ooit op de mainstage van 

Tomorrowland te draaien, waarvoor hij al zeer goed op weg is.  

 

Oliver Claikens: Mega Toby 

Oli is een kersverse leiding die meteen in een geweldig leidingsteam werd gesmeten naast Louis 

M, Daan en Laura. Oli kunnen we het beste vergelijken met superheld Mega Toby. Mega Toby is 

jullie allemaal wel bekend van de serie Mega Mindy. Net zoals Mega Toby heeft Oli een heel 

klein hartje en is hij super zorgzaam. Daarom is hij een perfecte leiding voor de sloebertjes. Oli 

is 18 jaar oud en verjaart op 20 september. Hij studeert handelsingenieur aan de universiteit 

van Leuven. Hij heeft niet alleen Chiro als hobby maar hij doe ook aan karaté. Oli is de broer 

van leider Milo en tito Charlie. Ook de beste superhelden hebben dromen. Superheld Oli heeft 

als grootste droom om alle delen van de wereld gezien te hebben.  
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Speelclubleiding 

Ids Ghijsens: Brandweerman Sam  

Ids begint dit jaar aan zijn 4de jaar leiding, hij heeft er dus al heel wat ervaring opzitten. 

Hij studeert verpleegkunde in Hasselt. Dus met alle pijntjes groot of klein moet je bij Ids 

zijn. Ids is 21 jaar oud en is geboren op 3 juli 2001. Chiro is een grote bezigheid van Ids 

maar in zijn vrije uren is hij nog vrijwilliger bij de brandweer. Daarom kunnen we Ids 

tuurlijk het beste vergelijken met brandweerman Sam. Zijn allergrootste droom is om ooit 

van brandweerman zijn beroep te kunnen maken. 

 

Thomas Ghekiere: Hulk 

Thomas is dit jaar nieuw in de leidingsploeg en kreeg direct de leukste groep van allemaal, 

namelijk de speelclubbers. Hij is 18 jaar oud en studeert economie moderne talen aan VIIO 

Borgloon. Als je Thomas zou moeten linken aan een superheld, dan zou dit zeker aan de Hulk 

zijn om twee redenen: ten eerste doet hij aan fitness in zijn vrije tijd en is dus zeer sterk, en ten 

tweede is hij net gelijk de Hulk enorm groot. Thomas heeft een zus, Anneleen,  een hond en een 

kat. Zijn grootste droom is om na het middelbaar verder te kunnen studeren aan de universiteit. 

 

 

 

Julie Baeckelmans: Black Widow  

Julie Baeckelmans, 19 jaar oud. Zij heeft één broer genaamd Jonathan en één 

zus die Sophie noemt, haar heb je ongetwijfeld al eens gezien bij de aspi’s. 

Tijdens de week studeert Julie in Leuven voor tandarts. Moest er in de 

zomervakantie eens geen chiro zijn, dan kan je Julie tegenkomen op allerlei 

andere kampen. Ze is namelijk hoofdanimator bij Sporta. Moest je Julie 

vergelijken met een superheld dan zou je aan niemand anders kunnen denken 

dan aan Black Widow. Ze kan namelijk even goed vechten! Jaja met haar wil je 

geen ruzie…Wat Julie en Black Widow ook nog gemeen hebben is het 

geschreeuw, je kan hen namelijk al van ver horen. Als teken van waarschuwing. Julie haar grootste droom is om ooit 

10 talen te kunnen spreken! Momenteel zit ze aan 5 dus nog 5 te gaan! You go girl!  

 

Tom Lhoëst: MegaMind  

Tom begint dit jaar aan zijn eerste jaar leiding. Maar wees gerust met zijn super groot brein kan hij 

naast zijn zware studies van burgerlijk ingenieur ook nog zijn volle inzet tonen voor de Chiro. Tom 

is dan ook het beste te vergelijken met superheld MEGAMIND, die steeds op geweldige ideeën 

komt, enorm coole ingenieuze dingen kan bouwen en stiekem toch wel een groot hartje heeft. 

Tom is de broer van rakwi Sasha en aspi Nora. Hij is 19 jaar oud en verbrengt zijn meeste tijd in 

Leuven achter zijn boeken. Later wil hij dan ook een enormmm groot bouwproject kunnen 

realiseren. Met zijn superhelden skills zal hij dan ook zeker de Speelclubs een fantastisch jaar 

kunnen geven.  
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Rakwileiding 

Milo Claikens: Spider Man  

Met zijn snelle moves, knappe looks en ultra snelle reflexen kunnen we Milo het beste 

vergelijken met de superheld Spider Man. Milo begint dit jaar aan zijn tweede jaar 

leiding en hij is er helemaal klaar voor om samen met Mathijs, Jonah en Tuur er een 

fantastisch jaar van te maken. Milo studeert handelsingenieur aan de KU Leuven en hij 

zit momenteel in zijn tweede jaar bachelor. 21 juni is de verjaardag van Milo en hij 

heeft nu een leeftijd van 19 jaar. Onze superheld Milo staat niet alleen op zondag klaar 

voor zijn leden maar naast de Chiro doet hij ook nog een andere hobby, namelijk 

karaté. Zijn allergrootste droom is om een voorbeeld te zijn voor iemand net zoals 

Spider Man dat voor zovelen is.  

 
Tuur Wilmots: Batman 

Tuur kunnen we vergelijken met Batman, net zoals Batman is hij zeer sterk en is hij vooral ‘s nachts 

actief, dit jaar zal hij de Rakwi’s versterken met alle truckjes die hij bij heeft. Met zijn Batmobiel 

rijdt hij iedere dag naar Diepenbeek, om daar marketing te studeren. Daarnaast speelt hij in zijn 

vrije tijd nog baseball bij de sharks in Tongeren. Uiteindelijk is zijn droom om geen kopzorgen meer 

te hebben en de rest van zijn leven te doen wat hij graag doet. Tot slot is Tuur zeer gemotiveerd 

om er een geweldig jaar van te maken, samen mat de rest van de leidingsploeg. 

 

Jonah Fastré: Mario  

Jonah is een van de nieuwe aanwinsten in de leidingsploeg van Chiro Loon. Hij is 19 jaar oud 

en geboren op 19 maart 2003. Voor de meeste mensen is hij niet nieuw want Jonah zit 

namelijk al 7 jaar op de Chiro. Deze jongen gaat samen met Mathijs, Milo en Tuur er een 

fantastisch jaar van maken voor de rakwi’s. Als we Jonah zouden moeten vergelijken met een 

superheld dan zou het wel Super Mario zijn. Net zoals Super Mario is Jonah heel grappig, en 

zal hij altijd er zijn voor zijn vrienden. Naast de Chiro heeft Jonah nog een andere sportieve 

hobby, namelijk mountainbiken. Hij studeert industrieel ingenieur aan de Universiteit van 

Hasselt. De allergrootste droom van onze superheld Jonah is om in Whistler (Canada) te gaan 

mountainbiken.  

Mathijs Vandueren : Hawkeye  

Als je goed kijkt, kun je in Mathijs een Hawkeye zien. Waarom? Hoewel Hawkeye vaak 

onderschat wordt en er door haters gezegd wordt dat hij geen echte superkracht heeft, 

speelt hij toch altijd een cruciale rol en is hij steeds alert, scherpzinnig en goedlachs. Denk 

maar aan de twee meest recente Avengers-films. Zonder Hawkeye hadden de Avengers 

nooit alle ‘infinity stones’ kunnen bemachtigen en Thanos kunnen verslaan. Net zoals 

Hawkeye, is Mathijs ook onmisbaar voor ons. Hij is ondertussen 19 jaar en studeert rechten 

aan de UHasselt. Hij heeft een oudere broer, Lucas, en een jongere broer genaamd Vincent, 

die jullie misschien kennen van de aspi’s. Naast Chiro, waar hij nu aan zijn eerste jaar als 

leiding is begonnen, heeft Mathijs ook erg lang voetbal gespeeld, en heeft hij vervolgens 

baseball opgenomen. Als de echte sportman die hij is, is hij ook een grote fan van de NBA, 

en zijn droom is dan ook om ooit eens een wedstrijd in het echt mee te maken. Samen met zijn mede-leiding van de 

rakwi’s is hij klaar om er een spetterend jaar van te maken! 
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Titoleiding 

Noor Ghijsens: Mega Mindy  

Is het een vliegtuig, is het een vogel, nee dat is het niet, het is mega Noor die je elke 

zondag op de Chiro ziet. Noor is dit jaar aan haar eerste jaar leiding begonnen. Samen met 

Cedric, Marjolein en Robbe is Noor er helemaal klaar voor om er een onvergetelijk jaar van 

te maken. Ze is dit jaar ook begonnen aan haar lerarenopleiding secundair onderwijs met 

onderwijsbeleid Nederland en geschiedenis. Noor is niet de enigste Ghijsens die onze 

leidingsploeg versterkt, ze heeft ook nog een oudere broer Daan. Noor haar hobby’s zijn 

volleybal en CHIRO!!! Haar grootste droom is om net gelijk Mega Mindy te kunnen 

teleporteren zodat ze in no time heel de wereld kan rondreizen. 

Marjolein Soeffers: She Hulk  

Eén van de twee vrouwelijke tito leidsters is Marjolein Soeffers! Marjolein heeft een gigantische 

hart voor de Chiro. Ze heeft al 8 jaar ervaring in de Chiro en dit jaar staat ze voor haar 4de jaar 

leiding! Marjolein studeert industrieel ingenieur bouwkunde aan de Universiteit van Hasselt. Thuis 

is ze de jongste van 2 zussen. Als we Marjolein vergelijken met een superheld denken we meteen 

aan She Hulk! She Hulk heeft gigantisch veel kracht net zoals Marjolein! Marjolein is dan ook even 

intelligent als She Hulk. Onze lieve Marjolein haar grootste droom is om later geen financiële 

zorgen te hebben en gelukkig te kunnen leven. Marjolein gaat er zoals alle andere jaren, een 

knallend jaar van maken!  

 

Robbe Jacobs: The Flash  

Robbe is 18 jaar en is nu al tweedejaars leiding. Hij verjaard op 16 november dus niet 

vergeten! Hij heeft 1 broer Seppe hij zit ondertussen al bij de Aspi’s en 1 zus Marie zij zit bij 

de Tito’s. Robbe studeert industrieel ingenieur elektro mechanica in Leuven. In zijn vrije tijd 

kan je hem terugvinden op het tennisveld en uiteraard op de Chiro. Zijn allergrootste droom 

is om zo veel mogelijk te kunnen reizen en de hele wereld te zien. Als we Robbe met een 

superheld zouden moeten vergelijken zou hij toch wel The Flash zijn. Niet enkel is hij razend 

snel maar ook zeer actief. Daarom zal je hem altijd zien meespelen met zijn leden. 

 

Cédric Jamart: Thor  

Cedric is dit jaar zijn eerste jaar leiding begonnen. Deze superheld is een doorzetter, een 

beetje ijdel en natuurlijk ook super sterk net zoals onze Cedric. Ook heeft Thor een hamer en 

toevallig kan Cedric wel heel goed piketten inslaan…Cedric studeert argo- en biotechnologie in 

het mooie Geel. Naast de Chiro kan je hem ook terugvinden in de fitness om zijn spieren 

allemaal te onderhouden. Op familiaal vlak heeft Cedric één grote broer en sinds dit jaar één 

grote chirofamilie. Zijn allergrootste droom is daarom ook oud worden omringt met al zijn 

vrienden. Nog een klein weetje over Cedric, hij is jarig op 25 maart.  
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Ketileiding 

Donaat Sauwens: Baby Groot  

Donaat is 21 jaar oud en een van zijn grootste hobby’s is chiro, hij zit dan ook al in zijn 

vierde jaar leiding. Daarnaast werkt hij ook veel in de tuin als student zelfstandige. Hij is 

afgestudeerd in agrobiotechnologie met de afstudeerrichting tuinaanleg. Nu is hij verder 

aan het gaan met een educatieve bachelor secundair onderwijs. Als je hem moest linken 

aan een superheld zou dat Baby Groot zijn, die deel uitmaakt van de Guardians of the 

Galaxy. Dit omdat Donaat niets liever doet dan in de tuin werken, en hij voelt zich nergens 

anders meer thuis dan tussen de andere sterke bomen en planten, net zoals Baby Groot. 

 

Korneel Sauwens: Wolverine  

Korneel is ondertussen aan zijn vijfde jaar als leiding bezig. Dit brengt zijn totaal aantal jaar 

in de Chiro op 17. Omdat hij er al zo lang in zit en ook al 2 jaar de oudste van de bende is, 

zou men soms wel eens denken dat hij een beetje onsterfelijk is geworden binnen de Chiro. 

De superheld die hier het best bij past is uiteraard Wolverine (veelvraat). Nog 2 

gelijkenissen met dit beest zijn dat ze geen enkele uitdaging uit de weg gaan en ook veel 

kunnen eten. Zo is Korneel zijn grootste droom om een hele pizza in 2 min. op te eten. 

Naast de Chiro studeert hij verpleegkunde in Hasselt en op zaterdagen en in de vakantie 

houdt hij zich bezig met het onderhoud in verschillende Loonse tuinen en in omstreken. Als 

laatste speelt hij in zijn vrije tijd het liefst een potje dobbelen met zijn Chiro vrienden. 

 

Ruben Wagemans: Lucky Luc  

Ruben Wagemans is een jongeman van 20 jaar en woont in Gutschoven (Heers). Hij is 

een Chiroleider in hart en nieren. Ruben is 12 jaar lid geweest en hij begint nu aan zijn 

3de jaar als leiding en dit aan niemand minder dan de keti’s. Tijdens zijn resterende 

vrije uren is hij een lange afstandsloper bij de ADD in Kortessem. Ruben studeert 

industriële ingenieur in Diepenbeek. Ook heeft hij nog 1 zus Sara ook wel door de 

meeste gekend want ze is namelijk ook leiding geweest van Chiro Loon. Ruben is het 

beste te vergelijken met Lucky Luc hij is namelijk sneller dan zijn schaduw. Zijn 

grootste droom is dan natuurlijk ook een marathon lopen samen met Eluid Kipchoge 

om zijn wereldrecord te verbeteren. 

 

Emile Picard: Dash   

Emile is geboren te Kerniel op 28 april 2033 en is 19 jaar oud. Hij heeft twee broers waarvan 

één op de Chiro (Louis Picard, leider). Hij is al 12 jaar actief binnen Chiro Loon waarvan twee 

jaar als leiding. Buiten de Chiro spreekt hij graag af met zijn vrienden (ook meestal vrienden van 

de Chiro). Hij studeert momenteel de bacheloropleiding elektromechanica. Net zoals Dash (film 

mister Incredibles) is Emile de middelste van de familie. Dash en Emile hebben allebei dezelfde 

eigenschappen: behendigheid, kracht, snelheid en grappig zijn. Zijn allergrootste droom is een 

zak party snacks waar geen einde aan komt.  

 

 

 



Chiro Loon                - 10 -   

Aspileiding 

Jan Maes: Deadpool 

Jan Maes is een leider, niet zomaar een leider, dit jaar heeft Jan gekozen om leider van de aspi’s te 

worden samen met Maanoe en Louis. Het jaar ervoor was hij Speelclub leider en het jaar daarvoor 

was hij Rakwi leider. Zijn hobby’s zijn natuurlijk Chiro!!, soms padellen en soms eens met vrienden 

uitgaan. Dit kan hij heel goed combineren met zijn studies Elektromechanica aan de UCLL in 

Diepenbeek (JOBBENBEEK!!!). Ook heeft Jan een grotere broer die sommigen van jullie wel gaan 

kennen. Al gehoord van Bram Maes? Nee? Kan goed zijn want hij is al oud. Ook nog heeft hij een 

oudere zus genaamd Lena. Mensen vergelijken Jan wel eens met Deadpool. Je kunt alles op hem 

smijten en toch blijft Jan energie hebben en doorzetten. Ook haalt Jan heel vaak streekjes uit en 

maakt hij veel grapjes, net zoals Deadpool. Zijn allergrootste droom is om in Leuven te studeren, hij 

vindt het heel jammer dat zijn vrienden in Leuven studeren, hij is daar echt jaloers op. Daarom doet 

Jan er alles aan om volgend jaar in Leuven te zitten! 

 

Maanoe Neven: Iron Man 

20 jarige Maanoe is voor de meesten niet onbekend. Jullie kennen hem  misschien via zijn broers 

Dede en Boo (oudleider). Maar de meesten zullen hem kennen als mag enthousiaste chiro leider 

die overigens dit jaar ook groepsleider geworden is. Dit betekent dus dat iedereen hem nog veel 

meer gaat horen dan nu al was. Maar naast chiro heeft deze jongen ook nog een verrassende 

andere hobby…motto's! Dus wanneer je iemand langs de weg ziet staan met motorproblemen, 

kijk eens wie het is…ik gok op Maanoe. Maanoe is ook een burgerlijk ingenieur en hij is 

ongelofelijk graag bezig met zijn handen. Om te zeggen dat het een handige jongen is, is een 

onderschatting van zijn kwaliteiten. Daarom is er maar één rechtvaardige vergelijking en dat is 

met Iron Man. Ik zou er niet van verschieten moest Maanoe op een dag zijn motor langs de kant 

laat staan en verder vliegen. Elon Musk wordt door velen gezien als degene waarover dit gezegd moet worden, maar 

Maanoe is van een ander kaliber. Hij is onze Iron Man van Heers! Verder heeft Maanoe ook vele dromen. Maar zijn 

grootste droom is om het beste jaar ooit aan zijn Aspi’s te geven en een niet normaal goede groepsleider te zijn!  

 

Louis Picard: Antman 

Louis P is een zeer grote man op de Chiro. Hij is niet alleen een heel goede leiding , maar naast 

dat ook een super enthousiaste, lieve, gemotiveerde, knappe, hoofd…leiding. Hij zit al aan zijn 

4de jaar leiding. Dit jaar heeft hij samen met Maanoe en Jan de Aspi’s. Hij heeft ook twee 

jongere broers die heel erg naar hem opkijken. Naast de Chiro studeert Louis ook nog eens. Hij 

studeert aan de KUL burgerlijk ingenieur. Daar zit hij samen met andere leiding op kot. Louis zijn 

grootste droom is zijn eigen gezelschapsspelletje te kunnen maken en op de markt te zetten. Ik 

heb veel kunnen vertellen over Louis en zou nog zoveel meer kunnen vertellen. Als ik hem zou 

moeten beschrijven als een superheld dan zou ik hem Antman noemen. Hij zal u altijd opvangen 

als er iets scheelt en zorgt er ook voor dat we er altijd bovenop geraken.  
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Veebee 

Jelle Willems: Doctor Strange  

Jelle Willems was de afgelopen 5 jaar onze geweldige VeeBee en we mogen dan ook 

van geluk spreken dat hij met volle goesting zijn contract verlengt heeft. Jelle is zowat 

onze Docter Strange. Het lijkt alsof hij de superkrachten van een grootmeester in de 

magie heeft wanneer hij alle info of wat we exact nodig hebben tevoorschijn kan 

toveren. Toch leeft hij net als Doctor Strange deels in een andere dimensie namelijk de 

volwassenenwereld.  

Jelle zijn 3 kinderen (speelclubbers Sfie, Tito Giese en Keti Krijn) zijn enthousiaste leden 

en ook zijn geweldige vrouw Ann draagt haar steentje bij voor de Chiro. Misschien is 

het leuk om te weten dat deze tovenaar je steeds met je laptop kan helpen bij zijn 

bedrijf WIKON Computers. Niet te missen door de rode camionette.  
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Dag Evenement Uur opmerking  
 

 

30 oktober  Chiro 14u-17u30 Lokalen  

6 november  SPAGHETTIFEEST 11u30-13u30 
 
17u30-20u00 

De Linde  

6 november  GEEN CHIRO / / 

13 november   GEEN CHIRO / / 

19 november   IJSTAARTEN- 
VERKOOP 

9u00-… Lokalen-FIETS-
tito’s, keti’s en 
apsi’s 

20 november Chiro  14u-17u30 Lokalen 

27 november Chiro 14u-17u30 Lokalen 

4 december Chiro 14u-17u30 Lokalen 

10-11 
december 

Chiro  ZAT: 9u30-15u00 
ZON: 11u30-14u00 

 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  
**De eerste chirograef van het nieuwe chirojaar**HOE leuk was startdag 
wel niet*jullie hebben gelukkig alle dieren kunnen redden*een zijn jullie 
een beetje blij met jullie nieuwe leiding*dikke merci aan de leiding die 
gestopt is* jullie waren gewelddig*nieuw jaarthema*CHIROHERO’S*dit jaar 
gaat weer een geweldig jaar worden*veel leuke 
activiteiten*SPAGHETTIFEEST*lekkere spaghetti komen eten in De 
Linde*MMMMMMM*maar we mogen natuurlijk ook niet onze lekkere 
ijstaarten vergeten*tot de volgende keer bij Telex** 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  

 
 
Zet ook deze datums al in je agenda 
BIVAK 2022-2023: 21 juli tot 31 juli 
BIVAK 2023-2024: 21 juli tot 31 juli 
 
 

 

 


