
 
 

Voorwoord 
Hela chirovriendjes! Hier is hij 

dan eindelijk: de eerste 

chirograef van het chirojaar 

2020-2021! Ons eigenste 

maandblaadje voor en door 

chiro loon.  

Het chirojaar is ondertussen al 

even van start gegaan, maar 

dat moet ik jullie niet meer 

vertellen; wie herinnert zich 

onze onvergetelijke startdag 

immers niet? Die geweldige 

spelletjes, heksen met hun 

soep, die fantastische 

leidingsploegen, hele 

afdelingen die een gat in de 

lucht sprongen eenmaal ze 

wisten wie hun leiding dit jaar 

zou zijn… Jaja, jullie hebben 

geluk dit jaar, iedereen, 

zonder uitzonderingen. Dit 

jaar belooft er een te worden 

vol spetterende zondagen, 

Sint-Huub, de jaarlijkse 

chirorally, de gezelligste 

barbecue van het jaar, elk jaar: 

chipolaspi! En laten we bivak 

niet vergeten, het hoogtepunt 

van het jaar!! 10 dagen zonder 

ouders, vol spelletjes, gehakt à 

la Femke, Braziliaanse cross, 

dropping, trektocht, 

kampvuur… 

Ma bon, ik loop al te ver 

vooruit. Het jaar is immers pas 

uit de startblokken geschoten, 

en hoe! Wat een 

prachtvoorbereidingen zijn er 

al gemaakt seg! Het staat als 

een paal boven water: jullie 

zijn met je gat in de boter 

gevallen! Hopelijk zijn jullie 

even enthousiast als wij, maar 

dat kan moeilijk anders, 

aangezien Chiro een van de 

weinige dingen is waaraan we 

ons kunnen vasthouden in 

deze saaie tijden van thuis 

zitten en slecht nieuws te 

blijven vernemen. Zeg nu zelf, 

wat is er leuker dan een 

namiddag stoeien op de 

chiroweide met je vriendjes na 

al die tijd binnen te hebben 

gezeten en huiswerk te 

hebben gemaakt? Chiro houdt 

ons gezond, toch? Jullie 

houden zich tot nu toe heel 

goed aan de ons opgelegde 

maatregelen. Bedankt 

daarvoor, en blijf dat 

alsjeblieft doen! Want helaas, 

helaas, helaas… het is nog niet 

gedaan. We zijn de 

coronatoestanden allemaal 

beu, ieder van ons heeft er 

genoeg van. De maatregelen 

blijven maar strenger worden. 

MAAR als iedereen zich eraan 

houdt, kunnen we naar de 

chiro blijven gaan! 

YEAHHHH!!!  
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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 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 chirograefs 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 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. 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 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. 
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Wat hebben we gedaan? 

Startdag: 27 september 
Ook dit jaar was het weer een goede, maar toch een heel andere, editie van onze startdag!  
We hebben heel veel nieuwe leden gezien en er zijn ook 6 nieuwe leiding! De heksen hebben ervoor 
gezorgd dat elke groep weer nieuwe leiding heeft.  
Had jij verwacht wie je leiding werd? Of ben je nog steeds in shock? 
 
23 oktober: dag van de jeugdbeweging  
De enige dag van het jaar dat je met je chirokledij naar school/werk moet gaan, was toch echt wel op dag 
van de jeugdbeweging. Met welke andere jeugdbewegingen hebben jullie zang-battles gedaan op de 
speelplaats, of was Chiro Loon in de grote meerderheid en konden jullie de anderen niet horen. Door de 
coronaregels konden we jammer genoeg niet samenkomen op het evenement van de jeugddienst en zo 
lekkere frietjes eten. Maar dat wordt nog gecompenseerd door de jeugddienst, op een zondag ! 
 

Wat gaan we nog doen? 

IJstaartenverkoop: 14 november 
Ook dit leuke event kunnen we niet gewoon laten doorgaan. Dit jaar zullen we niet bij ieder huis aanbellen, 
maar we willen wel iedereen bereiken door over heel Borgloon briefjes gaan in te steken. Op deze briefjes 
gaat dan alle info staan over hoe je een ijstaart kan bestellen en wanneer je deze moet komen afhalen. 
Alleen met de leiding gaat dit natuurlijk veel te lang duren, daarom kunnen de tito’s, keti’s en aspi’s die 
toch niets beter te doen hebben ons komen helpen. Deze 3 groepen worden 14 november om 9u aan de 
lokalen verwacht met een fiets. We hopen zo tegen de middag klaar te zijn, er zal dit jaar wel geen 
middagmaaltijd voor de helpers worden voorzien. Meer info op www.chiroloon.be/ijs 
 
Speciaal bezoek: 6 december 
6 december een speciale dag voor alle kinderen, zal dit jaar nog specialer worden om dat we op de chiro 
ook hoog bezoek gaan krijgen!!! 
 
IJstaarten afhaal: 19 december 
Uiteraard heb je naar jaarlijkse gewoonte een heerlijke ijstaart besteld van Chiro Loon. Wel vergeet ze dan 
natuurlijk niet af te halen ;-) Dit kan op 19 december aan de Chirolokalen. 
 

Wat gaan we (nog) niet doen? 

Bitterballenboef  
Door de nieuwe regels en de sluiting van de horeca, kunnen de aspi’s 
jammer genoeg deze editie van hun bitterballenboef nog niet laten 
doorgaan.  
 
 
Spaghettifeest 
Het jaarlijkse Spaghettifeest van de VeeZetWee Jeugdinfrastructuur in samenwerking met Chiro Loon ging 
dit jaar een spaghetti-afhaal-feest zijn. Maar helaas gaat ook deze niet door. Wil je meer weten over 
VeeZetWee Jeugdinfrastructuur ? Kijk dan eens op hun website, www.veezetwee.be 
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Leidingvoorstelling 

 

Ja ja, een nieuw onvoorspelbaar jaar is weer van start gegaan. We zijn nu al ongeveer een maand bezig en 
ondertussen zullen jullie elkaar al wel wat kennen, maar kennen jullie je leiding al? Hieronder gaan we ze 
kort even voorstellen. Dit jaar gaan we ze voorstellen aan de hand van fruit en groenten soorten. 
 
SLOEBERS: 
Louis Jackers: APPEL 
Beginnen doen we natuurlijk met de sloeber leiding. Als eerste hebben we de enige 
echte Louis Jackers. We kunnen Louis het beste vergelijken met een appel. Een appel 
is een fruitje dat iedereen wel eens graag heeft en die er ook altijd zal zijn. Als 
hoofdleiding en natuurlijk ook als leiding staat Louis altijd klaar voor iedereen. Ook zal 
hij er altijd alles aandoen om de kinderen een suuuper leuke zondag te bezorgen. 
Louis is al 3 jaar leiding van deze mooie Chiro. Hij studeert chemie aan de Universiteit 
van Hasselt. Sloebers wees maar opgepast wat het gaat een spetterend jaar worden! 
 

Emma Vergauwen: WATERMELOEN 
De volgende sloeber leidster is Emma Vergauwen. Jullie kennen haar 
waarschijnlijk al want dit is het 4de jaar dat ze leiding is. Emma is net zoals een 
watermeloen. Zomers, energierijk en sterk. Heel vaak zullen jullie Emma zien 
rondspringen op de Chiro weide, want ze is natuurlijk heel energiek. Wanneer 
je naar haar kijkt zal je ook altijd een lach op je gezicht krijgen net zoals 
wanneer het zonnetje schijnt. Tussen haar twee mannelijke leiding moet ze 
natuurlijk wel haar mannetje kunnen staan, maar daar hebben we alle 
vertrouwen in! Dat is namelijk vorig jaar ook al gelukt! 

 

Arne Smeets: BANAAN 
 De heilige Drievuldigheid zou niet compleet zijn moest Arne Smeets er niet bij zijn. Arne 
studeert industrieel ingenieur aan de UHasselt. Dit is het vierde jaar dat hij het beste van 
zichzelf gaat geven op de Chiro van Loon. We kunnen Arne het beste vergelijken met een 
banaan. Het is een traditioneel fruit dat onmisbaar is in de geschiedenis van het fruit. Zo is 
Arne ook onmisbaar op onze chiro. Samen met Emma en Louis gaat hij er dit jaar weer 
tegen aan! Met al de fantastische spelletjes van hun gaat dat zeker lukken!! 
 

SPEELCLUB: 
Sara Wagemans: PASSIEVRUCHT 
Als er nu een fruitje is waar we Sara mee kunnen vergelijken is het wel een 
passievrucht. Ze zit al sinds sloeber bij Chiro loon en is nu derde jaar leiding, 
dus ze kent de Chiro door en door. We kunnen daarom zeker zeggen dat dit 
een echte passie is van haar. Naast de Chiro kan je haar ook terug vinden op de 
atletiekpiste. Ze zal er dus ook voor zorgen dat de speelclubbers zeker veel 
zullen sporten dit jaar. Naast al deze hobby’s studeert ze ook nog. Sara 
studeert namelijk industriële ingenieur aan de UHasselt. Haar motto is ‘elke 
chirozondag is de beste chirozondag’. 
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Laura Leten: FRAMBOOS 
Laura kunnen we dan weer vergelijken met een framboos. Net zoals een framboos 
is Laura ook zeer zachtaardig en lief, dit is zeker goed voor de speelclubbers. Naast 
deze lieve kant heeft Laura ook nog een slimme kant. Ze studeert namelijk Chemie 
aan de Uhasselt. De speelclubbers zullen dit jaar zeker veel bijleren en met een 
glimlach iedere zondag vertrekken. Hiernaast speelt Laura ook nog tennis. Als 
tweede jaar leiding zal ze ervoor zorgen dat er een onvergetelijk jaar aankomt 
voor de speelclubbers. 
 

Maanoe Neven: ANANAS  
Naast deze vrouwen moet er natuurlijk ook een sterke man staan. Dit is namelijk Maanoe 
Neven. Maanoe kunnen we omschrijven als zeer gedreven en enthousiast persoon. Hij is altijd 
super blij en dit wil hij ook overbrengen naar andere mensen. Speelclub staat op Maanoe zijn lijf 
geschreven, zijn broer (Boo) was namelijk vorig jaar ook leiding van de speelclub. Maanoe 
studeert burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Hij is eerste jaar leiding en is dan ook zeer 
gemotiveerd om er een fantastisch jaar met de speelclubbers van te maken. 

 

Eli Timmermans: AARDBEI 
De speelclubleiding zou niet volledig zijn zonder de vierde leiding, dit is namelijk Eli. 
Eli start als tweede jaar leiding. Eli eet heel graag aardbeien, dus er zou geen beter 
fruit zijn om haar mee te vergelijken. Ze is een zeer zorgzaam en engergiek persoon. 
Ze is er dan ook van overtuigd dat de speelclubbers zich geen zondag zullen 
vervelen. Eli studeert rechten aan de UHasselt. Ze is een gemotiveerde leiding die 
altijd zin heeft om met haar leden een geweldige zondag ervan te maken. 
 

RAKWI: 
Han Orij: BOON 
Net als Han is een boon lang, speciaal en supergezond! En op zijn best in het 
voorjaar! Wat een boon niet kan zoals Han, is super geniepig zijn en nee Han’s 
boontje komt niet altijd om zijn loontje! Soms een geintje uithalen bij de leden 
en de leiding is hij niet bang voor. Hij studeert geschiedenis in Leuven. Gaat hij 
braaf zijn omdat hij 1ste jaar leiding is of maakt hij snijbonen van u? 

 
Jan Maes: AUBERGINE 
Weet je wat langer, gezonder en dikker is dan een boon? Jan? Nee, een aubergine! 
Maar net zoals een aubergine is Jan een dikke goede leiding en een dikkere goede vriend. 
Hij zit door de week in Diepenbeek en studeert daar elektromechanica. Hij wil ook altijd 
meespelen en vergeet soms dat hij leiding is. Het is ook zijn 1ste jaar, maar je moet ook 
oppassen, hij wint ook graag en zal zich niet zomaar laten verliezen. Kan jij van hem 
winnen dit jaar? 

 

Marlies Stevens: AVOCADO 
Nog een 1ste jaar? Een avocado is zacht van de buitenkant, hard en pittig aan de 
binnenkant. Zo kun je ook het best Marlies beschrijven. Zorg maar dat je goed luistert 
naar haar of anders zorgt ze dat de toiletten witter zijn, dan dat we ze kregen! Ze 
studeert biomedische in de Universiteit Hasselt. Ook weet ze 1001 spelletjes die we 
kunnen spelen. Als we allemaal goed luisteren, hebben we ze allemaal gespeeld dit 
jaar. In haar vrije tijd doet Marlies ook nog aan boogschieten. 

Boo Neven: KOKOSNOOT 
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Net zoals een kokosnoot, komt Boo van het verre Oosten en lijkt een beetje anders dan al het ander fruit. 
Maar je moet hem niet onderschatten! Net zoals een kokosnoot is hij hard, gedreven en maak je hem 
moeilijk kapot. Hij studeert grafisch ontwerp in de PXL MAD. Als 2de jaar leiding weet Boo raad bij 
moeilijke kinderen, maar heeft toch liever wilde kapoenen, dan schrikscheetjes. 
 

TITO: 
Ine Pirard: KERS 

Ine is de enigste vrouwelijke leidster bij de tito’s, maar zij kan best wel haar mannetje 
staan. Ine ziet er lang buiten zeer lief uit (en is dat ook), maar ze is zeker ook een vrouw 
met pit. Daarom kunnen we haar het best vergelijken met een kers. Ine zit sinds de aspi’s 
bij de chiro en dit is haar eerste jaar als leidster. Ine studeert Europese studies in 
Maastricht waar ze door de week op kot zit. Ine woont in Heers en gaat soms joggen en 
bakt graag wafels. 

 
Ruben Wagemans: BROCCOLI 
Ruben is de laatste nieuwe leiding die we aan jullie willen voorstellen. Ruben zit al 
van bij de sloebers bij de chiro. Voor Ruben hebben we de broccoli uitgekozen. De 
broccoli is een groente die veel ijzer bevat en dat is nu net iets wat sporters veel 
nodig hebben. Ruben doet namelijk aan atletiek in Kortessem, maar ook thuis 
loopt hij nog enkele keren per week. Zo zou het dus wel eens kunnen dat je hem 
in Heers door de velden ziet crossen. Van modder en kou is hij dus zeker niet 
bang, dat is dus ook de perfecte combinatie voor een echte chiroleider. Ruben 
studeert voor industrieel ingenieur in Diepenbeek.  
 

Donaat Sauwens: TOMAAT 
Donaat begint aan zijn tweede jaar als leider en zijn 14e jaar in de chiro. Dat 
betekent dus dat hij ook al van sloeber bij de chiro zit. De groente die het 
beste bij Donaat past is de tomaat. De tomaat heeft namelijk veel zorg nodig 
en daar is Donaat de perfecte persoon voor omdat hij de studie richting agro 
en biotechnologie volgt met als optie tuinbouw en tuinaanleg. Deze richting 
volgt hij in Geel, waar hij dus ook op kot zit. In de weekenden kan je hem bij 
zijn thuis in Borgloon vinden. Of ergens in een tuin in de omgeving, want hij 
heeft samen met zijn broer Korneel ook nog een eigen tuinonderhoud bedrijf. 
Dus heeft jouw tuin (en zeker je tomaten) een onderhoud nodig, dan zit je bij 
Donaat aan het juiste adres. 

 
Kobe Sauwens: CHILIPEPER 
Nu zullen jullie misschien al denken ‘ah 2 broers als leiding van dezelfde groep’, 
maar nee hoor. Kobe en Donaat zijn neven van elkaar. Kobe is een chiro-man die 
van niks of niemand bang is, daarom hebben we voor Kobe de chilipeper 
voorzien. Kobe zou alles doen om te winnen en zelfs een chilipeper eten als hem 
dat maar dat ene puntje extra zou opleveren. Na 15 jaar chiro-ervaring, sinds 
sloeber bij de leden en nu zijn derde jaar als leider, weet Kobe zich volledig te 
smijten in een spel, dus tito’s jullie zijn gewaarschuwd als jullie van Kobe willen 
winnen gaan jullie jullie best mogen doen. Kobe studeert Informatica in Leuven en 
in zijn vrije tijd loopt Kobe graag. Hij speelt ook saxofoon en als we een fotograaf 

nodig hebben zal hij met plezier zijn camera meebrengen.  

KETI: 
Michelle Delaet: MANGO 
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Zoals algemeen geweten, heeft Michelle een voorliefde voor verre reizen naar exotische oorden. In die 
oorden treft zij exotische culturen, exotische planten en exotische dieren. Die exotische planten brengen 
vruchten voort en die zijn ook op hun beurt… exotisch. Een van die exotische vruchten van een exotische 
plant heet: de mango. Niet enkel dat, maar ook heeft Michelle een kleurrijk karakter en vaak is ze in een 
fleurige mood. Voor Michelle is dit haar 2e jaar als leidster. 
 

Daan Ghijsens: ANDIJVIE 
Een stamppot, hmm. Een stamppot met andijvie, HMMMMM… Meer uitleg is er niet 
nodig. Daan bevordert de groepssfeer in enorme mate. Niet 
seizoensgebonden, maar in zijn element in alle vier de seizoenen (niet die van 
Vivaldi welteverstaan!). Voor Daan is dit ook zijn 2e jaar als leider. 
 

Lucas Coenen: COURGETTE 
Denk eens aan Lucas… Wat komt er in je op? Inderdaad: lekker, gezond en gemakkelijk in de 
omgang. Matcht 100% met de veelzijdige courgette, die, gecombineerd met een grote 
verscheidenheid aan gerechten, een enorme meerwaarde is. Lucas is ook aan zijn 2e jaar als leider 
toe. 

 

Louis Picard: DRAKENVRUCHT 
Louis is haast de verpersoonlijking van een drakenvrucht (de vrucht van een cactus). 
Een zachte en zoete binnenkant die hem ondertussen onmisbaar maakte op de chiro. 
Deze aantrekkelijke binnenkant wordt echter naar de achtergrond geschoven door 
een angstaanjagende, bijna stoere buitenant. Laat je niet misleiden door die eerste 
indruk! Net zoals zijn medeleiding is dit ook Louis’ 2e jaar als leider 
 

ASPI: 
Eva Smeets: AJUIN 
Net zoals een ajuin heeft Eva vele lagen. Het duurt even voordat je haar echt leert kennen, 
maar haar kern is echt de moeite waard. Anders dan een ajuin zal ze je niet doen wenen, 
maar er altijd voor je te zijn als je haar nodig hebt. Verder studeert Eva handelsingenieur 
aan de Uhasselt (Diepenbeek). Haar hobby’s zijn joggen en Chiro. Ze was 12 jaar trouw lid 
en nu al 2 jaar trouw leiding. Haar favoriete spel is kiekeboe. Haar mooiste kamp-memorie 
zijn in het algemeen alle jaren aan tentmomentjes in de meisjestent. 
 

Marjolein Soeffers: CITROEN 
Marjolein is net zoals een citroen. En hier bedoel ik niet mee dat ze altijd een 
zuur gezicht heeft, integendeel. Maar wat bedoel ik dan wel? Een citroen zit 
vol vitamine C, en dat is natuurlijk goed tegen een verkoudheid of een griepje. 
En net zoals een citroen, heeft Marjolein een oplossing voor al jouw 
schrammetjes en blauwe plekken. Sinds haar Chiro-jaren is ze een ervaren 
‘kleine-wondjes’ dokter. Daarnaast is ze haar eigen trouwste patiënt.  
Marjolein studeert industriële wetenschappen aan de Uhasselt (Diepenbeek). 
Haar andere hobby is paardrijden. Ze was 4 jaar lid en nu al 2 jaar leiding. Haar 
favoriete spel is het klapspel. Haar mooiste kamp-memorie was toen een oud-
leiding (a.k.a. Toon Grommen) de meisjes tent probeerde af te luisteren, maar 
over een piket struikelde en zo werd betrapt. De gossips van die avond zijn zo 
toch geheim kunnen blijven. 

Ids Ghijsens: DRUIF 
Ids is zoals een druif. Maar niet zomaar een druif, neen hoor! Hij is de druif in de “De 
Côte de Nuits”, de beste wijn ter wereld. Hoe ouder hij wordt, hoe wijzer! Daarnaast 
is hij een bom vol energie in een klein omhulsel. Ids studeert verpleegkunde aan de 
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UCLL, Campus LiZa (Genk). Als hobby is hij vrijwilliger bij de brandweer. Momenteel behoedt hij ons enkel 
van wespennesten, maar later plant hij heldhaftig alle branden in Borgloon en omstreken te blussen. Hij is 
al 12 jaar lid en is nu voor zijn 2e jaar leiding. Zijn favoriete spel is powerbal. Ids’ mooiste kampherinnering 
is zijn 2-daagse in Antwerpen als Aspi. 
 
 

Korneel Sauwens: POMPELMOES 
Als je Korneel wilt vergelijken met een stukje fruit, is het zeker een 
pompelmoes. Langs de buitenkant denk je: is dat nu een appelsien? Maar 
als je dan de binnenkant ziet, ontdek je een heel andere wereld. Korneel is 
exact hetzelfde: langs de buitenkant een beer van een vent, maar langs de 
binnenkant een groot hart voor iedereen.  Korneel studeert verpleegkunde 
in Hasselt. Hij is zo toegewijd aan de Chiro dat hij geen andere hobby’s 
heeft. Alhoewel hij wel een kleine side-hobby heeft opgenomen op de 
Chiro: kaarten met kameraden. Korneel was 12 jaar lid en is nu al aan zijn 
derde jaar leiding bezig, daarbovenop is hij ook nog eens hoofdleiding! Zijn 
absoluut favoriete spel is uittrekkertje. Zijn leukste kamp-memorie is dat DJ 
dezell naar bivak 2019 en 2020 is gekomen en Korneel hoopt dat hij dit jaar ook komt! Hij kijkt verder 
enorm uit naar het nieuwe Chiro jaar en wil er iets mooi van maken! 
 
 
 
 

 
VEEBEE: 

Jelle Willems: (toffe) PEER 
Als laatste willen we jullie Jelle voorstellen. Jelle kunnen we het best vergelijken met 
een peer. Een peer kent iedereen en is ook vertrouwd bij iedereen. Jelle is onze 
volwassen begeleider. Zijn taak is ons te helpen met van alles en nog wat. Hij geeft 
ons ook advies als ervaren volwassene en ook als ouder. Helpen is iets waar Jelle van 
houdt, daarom is hij ook vrijwilliger bij de brandweer. Als Jelle niet op de chiro is of 
ergens een brand aan het blussen is, kan je hem nog altijd in zijn eigen computerzaak 
‘WIKON Computers’ terugvinden. Voor al je multimedia problemen kan je bij hem 
terecht. 
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Recept / interview 

Hebben jullie door die heerlijk fruitige (en groentige) leidingsvoorstelling ook zin gekregen in iets lekker? 
Wel dan is dit recept DE OPLOSSING voor jouw honger! Niet alleen is het zoet, niet alleen is het fruitig, 
maaaaar er is ook nog de cherry on top: crrrrummmbleeeeee!!! Deze lekkernij is een suikerbom en dus 

echt een aanrader om je dag mee te beginnen (beter dan een goeie tas koffie 😉). Daarnaast moet je 
slechts het “iets op tijd uit de oven halen”- kookniveau bereikt hebben om het recept te doen slagen. Bon 
appétit! 
 
Crumble met appel en rood fruit : 
 
Ingrediënten voor 12 personen 
• 450 gr bloem 
• 250 gr rietsuiker (≠ gewone suiker!!!) 
• 1 zak rood fruit naar keuze uit de diepvries (1 zak = 250 gr) 
• 2 eetlepels kaneel 
• 350 gr patisserie boter 
• 6 appels 
• 2 zakjes vanillesuiker 
• 100 gr griessuiker 
 
Bereiding: 
1. Doe de bloem en de rietsuiker in een kom. Snijd de koude boter in blokjes, voeg ze toe aan de kom. 

Meng met de hand of mix alles door elkaar tot een losse kruimelige structuur. Zet even opzij. 
 
2. Verwarm de oven voor op 180°C. 
 
3. Was intussen de appels en snij ze in blokjes. Doe de appelstukjes in een ruime kom en strooi er het 

kaneelpoeder bij. 
 
4. Voeg de vanillesuiker en het rood fruit toe aan de appels. Voeg de griessuiker ook toe en meng alles 

goed door elkaar. 
 
5. Doe het appel-fruit mengsel in een ovenschaal/ovenschaaltjes naar keuze en overstrooi royaal met 

de crumble. Bak +/- 30 minuten, tot de crumble goudbruin kleurt. 
 
6. Serveer warm en eventueel met een bolletje ijs. Smakelijk! 
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Sloebergraef 

 

Hallo beste Sloebertjes van 2020-2021, 

 
Hoe vinden jullie de chiro tot nu toe? Leuk? Spannend? Fantastisch? Het beste moment van de hele week? 

Want voor ons als nieuwe leiding is dit vast en zeker zo. Wij vinden jullie geweldig, en hebben super veel 

zin om dit jaar samen nog veel spelletjes te spelen en op groot avontuur te gaan! Hopelijk jullie ook! Maar 

1 probleempje, jullie weten nog niet zo veel over ons. Daarom is er dit coole krantje ‘de Chirograef’. Onder 

dit tekstje gaan wij onszelf voorstellen maar we verklappen nog niet alles. Het is aan jullie thuis om te 

raden wat bij welke leider of leidster hoort. Dit kan je doen door lijntjes te tekenen en de juiste dingen te 

verbinden met de juiste leiding. Jij mag natuurlijk jezelf ook voorstellen door in de lege vakjes te 

antwoorden. Je mag dit altijd op een chirozondag afgegeven, zodat we jou ook beter leren kennen.  

Super veel succes!!!!  

Jullie geweldig trio  

LEA 

 

 

 

Naam? Emma Vergauwen Arne Smeets Louis Jackers  

Foto ?????????????? ????????????? ???????????  

Bijnaam? Odemma spierbundel Jackers  

Ik ben jarig op? 28 juni, 1999 1 juni 1999 14 april 2000  

Broers of zussen? 2 zussen (Alice & 
Margot) 

2 zussen (Goele en 
Eva) 

2 broers (Cédric en 
Amaury) 

 

Lievelingskleur? Rood (kleur van de 
liefde hihi) 

Paars-blauw Paars, duuuuuhh  

Mijn huisdier? ????????????? ??????????? ???????????  

Mijn hobby’s Chiro CHIRO!! 
dingen maken 

Chiro, zwemmen, 
badminton 

 

Mijn lievelingseten? ????????????? ????????????? ???????????  

Mijn lievelingsspel? honkbal Kiekeboe Tennisbal tegen de 
muur 

 

Ik eet niet graag? Spinazie want mijn 
tanden knarsen 
daarvan 

Ik eet alles! Champignonnen (blerk)  

Later wil ik… 
worden? 

mama Machine maker Wetenschapper  

Ik ben verliefd op? Een keti-leider, jullie 
moeten raden wie  

Raad maar Zeg ik niet  

Louis Emma  Arne  



Chiro Loon  ~ 11 ~   
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Speelclubgraef 

Dag beste speelclubbers  

 

Wij kennen al een paar dingen over jullie maar weten jullie ook wie wij zijn? Om dit eventjes te testen 

hebben we een klein quizje gemaakt voor jullie! Veel plezier!!!  

 

 

Wie is de jongste leiding?  

 

A. Laura  

B. Eli  

C. Maanoe  

D. Sara  

 

Wat is de bijnaam van Eli?  

 

A. Elly smelly  

B. Alian  

C. Elly  

 

Wie is de kleinste leiding?  

 

A. Laura  

B. Eli  

C. Maanoe  

D. Sara  

 

Wie kan het beste lopen van de leiding? (tip : kijk naar de foto’s van de leiding) 

 

A. Laura  

B. Eli  

C. Maanoe  

D. Sara  

 

Welke leiding laat het meeste scheetjes? 

 

A. Laura 

B. Eli  

C. Maanoe 

D. Sara 

 

Welke leiding kan goed Tennis spelen? 

 

A. Laura 

B. Eli  

C. Maanoe 

D. Sara 
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Welke leiding studeert rechten?  

 

A. Laura  

B. Eli  

C. Maanoe  

D. Sara  

 

Welke leiding zit het langste op de chiro?  

 

A. Laura  

B. Eli  

C. Maanoe  

D. Sara  

 

Zet de juiste naam bij de juist foto (Laura, Eli, Maanoe of Sara)  

 

 

              
 

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

 

 

                       
 

……………………….        ………………………….        ……………………….    ……………………… 
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Rakwigraef 

Ahoi Rakwi’s  

Hier is de allereerste CHIROGRAEF van jullie nieuwe leiding (Yeaahhh)!! Wij kennen jullie natuurlijk al zeer 

goed (wij spioneren jullie HAHA). Maar jullie kennen ons nog niet zo goed. Daarom hebben wij onszelf 

hieronder even voorgesteld. Hopelijk zien wij jullie op de volgende Chirozondag!! 

Wij hebben er alvast zeer veel goesting in!  

Liefs jullie leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voornaam: Jan 

Naam: Maes 

Leeftijd: 17 

Hobby’s: Chiro 

Favoriete liedje: Suger – Crooked steps 

Studies: Elektromechanica 

Favoriete afdeling: Rakwiiiiii’s 

Favoriete spel: Hoger lager 

Wat verwacht je van het jaar? 

Ik weet met 10000% zeker dat het een super jaar gaat worden. Ik 
kijk er alvast naar uit! Hopelijk jullie ook! 

 
 

Voornaam: Marlies 

Naam: Steven 

Leeftijd: 18 

Hobby’s: Chiro en boogschieten 

Favoriete liedje: bohemain Rapsody - Queen 

Studies: Biomedische Wetenschappen 

Favoriete afdeling: RAKWI’S!!! 

Favoriete spel: 1 minuten spel 

Wat verwacht je van het jaar? 

Het gaat echt superleuk worden!! Ik heb er heel veel zin in om van 
dit jaar een fantastische jaar te maken samen met mijn 
medeleiding!! En natuurlijk ook met jullie! XXX 

 



Chiro Loon  ~ 15 ~   

Voornaam: Han 

Naam: Orij 

Leeftijd: 18 jaar 

Hobby’s: Gitaar spelen en Chiro uiteraard 

Favoriete liedje: Faith no more – midlife crisis 

Studies: Geschiedenis 

Favoriete afdeling: RAKWI’S 

Favoriete spel: Baren 

Wat verwacht je van het jaar? 

Beste rakwi’s, maak je borst maar nat! We gaan met z’n allen een 
ongezien jaar van maken!! 

 

Voornaam: Boo hili 

Naam: Neven 

Leeftijd: 20 Jaar???!!! 

Hobby’s: tekenen, verven, grappig zijn 

Favoriete liedje: 雪花飘飘北风啸啸 de echte vrienden weten wat 😉 

Studies: Grafisch ontwerp 

Favoriete afdeling: Speelcluuuubbb, maar misschien verander ik 
mijn mening 

Favoriete spel: Uittrekkertje 

Wat verwacht je van het jaar?  

Ik hoop iets makkelijkere leden, maar nog steeds even wild! 
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Titograef  

Goedemiddag/morgen/avond/namiddag/nacht… Tippers en Toppers we weten al dat de andere 

afdelingen niet aan jullie kunnen tippen en jullie dus de toppers zijn van alle afdelingen, maar wie 

weet het meest over de leiding? Dat gaan we vandaag eens onder de loep nemen met deze 

“KenJeJeLeidingQuiz”. Het is de bedoeling dat je de onderstaande vragen oplost en doorstuurt naar 

je leiding vóór vrijdag 6/11 om 23u59.  
 

1. Wat is de totale lengte van de 4 leiders samen? 

2. Wie zit er het langst op de chiro? 

3. Wie heeft zijn rijbewijs? 

4. Wie heeft zich ooit zelf een bloedneus gestoken met zijn vinger? 

5. Wie is ooit eens over een piket gevallen waardoor zijn scheenbeen genaaid is moeten worden? 

6. Wie heeft er ooit bij de scouts gezeten? 

7. Wie heeft vroeger allemaal op de atletiek gezeten? 

8. Wie heeft de grootste schoenmaat? 

9. Wie heeft er zich ooit gewassen in een pompbak op sloeberweekend? 

10. Wie heeft er niet op de VBS NIEUWLAND gezeten? 

11. Wie heeft er al 2 keer meegedaan aan een Belgische-kampioenschap? 

12. Wie zijn broer/zus heeft ooit over hem gereden met de fiets? 

13. Wie heeft zijn eigen bedrijf? 

 

Als een mooie herinnering van onze ongelofelijk mooie piramide nog een prachtige foto ervan. (Als 

je een echte Tito bent hang je deze boven je bed). 
 

Veeeelll kusjes en knuffels (op afstand) xoxoxoxooxoo !! 

Ruben, Donaat, Ine en Kobe 
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Ketigr aef  

Liefste Keti-schatjes 

We hebben nu al een paar zondagen samen beleefd, maar toch hebben we het gevoel dat we jullie nog niet 

helemaal kennen… daarom hebben we een paar vraagjes voor jullie. Vul deze in en neem ze mee naar de 

chiro (dit is deel van het spel)!!! 

Kusjes Mich, Lucky, Papi en Loulou 

 

 

1. Mijn naam is ………………………………………………………….. 

2. Mijn bijnaam is ………………………………………………………. 

3. Mijn lievelingsspel is ……………………………………………….. 

4. Mijn lievelings-kamp-menu is ………………………………… 

5. Mijn lievelingskleur………………………………………………… 

6. Ik haat …………………………………………………………………… 

7. Een goede eigenschap van mij……………………………………………………………………………… 

8. Een minder goede……………………………………………………………………………………………….. 

9. Mijn droom is ……………………………………………………………………………………………………… 

10. Grootste angst…………………………………………………………………………………………………….. 

11. Dit weten niet veel mensen van mij…………………………………………………………………….. 

12. Grootste blunder………………………………………………………………………………………………… 

13. Meest bezochte website……………………………………………………………………………………. 

14. Mijn lievelingsdrank…………………………………………………………………………………………… 

15. Het meest illegale wat ik ooit gedaan heb………………………………………………………………………. 

16. Mijn lievelingslied…………………………………………………………………………………………………………… 

17. Ik geef mijn geld het liefst uit aan………………………………………………………………………………….. 

18. Als ik de lotto zou winnen koop ik…………………………………………………………………………………. 

CHIROFOTO VAN MEZELF 
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19. Stel dat je een criminele vluchteling bent en je moest ergens anders een nieuw leven opstarten, hoe zou je 

dat doen? (Beschrijf: land, huis, gezinssituatie, werk, hobbies, looks) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Als je een geloof zou kunnen oprichten, wat zou je aanbidden? 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

21. Als ik mezelf in 1 woord zou moeten beschrijven ………………………………………………. 

22. Hoe zou jij een moord plegen zonder gepakt te worden en hoe zou je van het lichaam afraken? 

............................................................................................................................................................ 

23. Geloof je in liefde op het eerste gezicht?................................... 

24. Als ik een superheld zou zijn zou dit mijn kracht zijn…………………………………………………………………………… 

en dit zou mijn ‘logo’ zijn : 
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Aspigraef 

Beste aspi’s hier dan onze eerste Chirograef! OOH HEERLIJK! Zoals jullie weten is een aspi jaar 
een druk jaar met een BitterBallenBoef, Chipolaspi, leidingsweekend, leefweek, ledenweekend, 
bivak, tweedaagse, … . Door al deze activiteiten en de drukte hadden we bang dat jullie ons niet 
goed zouden leren kennen :( ! Maar ook hiervoor hebben we een oplossing! Jullie krijgen namelijk 
een opdracht van ons. De bedoeling is dat jullie op de vraag beantwoorden per leiding. Als jullie 
het antwoord denken te kennen kunnen jullie het onder onze foto noteren. We zouden zeggen 
super veel succes en laat de wildste gedachten los in je hoofd! Hou deze ingevulde lijst zeer goed 
bij dit kan door het jaar misschien nog wel eens van pas komen! 
 
Groeten en corona proofen kusjes van Scheva, Marjo, Sid en Korrie XXX 
 

 

 

 

    

Snoep of chips?     

Prop of vouw ik mijn toiletpapier?     

Wat is mijn lievelingsvoertuig?     

Korte broek of lange boek?     

Wat is mijn lievelingsgetal?     

Bergschoenen of sneakers?     

Kusjes of knuffels?     

Water of vuur?     

Wat is mijn schoenmaat     

Piercing of tattoos     

Café of restaurant     

Lievelingsgeur: Een goeie scheet of een 
luchtverfrisser? 

    

Roomijs of frisco?     
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Wat is mijn lievelingseten?     

Zweet reet of zweet voeten?     

Senior of patrouille tent?     

Slim of sexy?     

Ketchup of mayo?     

Diarree of buikpijn?     

Fiets of bus naar kampplaats?     

Marvel of DC?     

Favoriete merk maandverband?     

aantal wijsheidstanden?     

Aantal ex-relaties?     

Hartenjagen of troeven?     

Versus of Macqueen?     

Tinder of grindr?     

Jogging of chiro kleren?     
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Spelletjes 
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Moppen: 

Twee moeders praten over hun kind. Zegt de ene moeder: 'Mijn zoon kan zijn naam al zeggen.' Zegt de andere 

moeder: 'Mijn zoon kan zijn naam al schrijven.' 'Dat is nog niks', zegt een derde moeder: 'Mijn zoon kan zijn naam 

achterstevoren schrijven!? 'Hoe heet hij dan?' vragen de eerste twee moeders. Antwoordt de derde moeder: 'Bob!' 

 

Wat is groen en plakt aan de muur? 

Kermit de sticker 

 

Hoe noem je een koninklijke drol? 

Een majeschijt. 

 

Een vrouw loopt een kledingwinkel in en vraagt: 'Mag ik die jurk in de etalage passen?' Antwoordt de 

verkoper: 'Natuurlijk, maar we hebben ook pashokjes hoor! 

 

Adam en Eva liggen in het gras. Dan vraagt Eva aan Adam: 'Hou je wel van mij'? 

Adam draait met een zucht om en zegt: 'Natuurlijk, van wie anders!' 
 

Jan zegt tegen Piet: 'Volgens mij zit er iets in mijn schoen.' Piet antwoordt: 'Ja natuurlijk! Je voet zit er toch in!' 

 

Pietje komt bij de dokter en zegt: 'Dokter, mijn neus is verstopt!' 

'Dan ga je hem toch zoeken!' antwoordt de dokter. 

 

Wat is het toppunt van domheid? 

Bij de bakker klagen omdat er een gat in je donut zit! 
 

Er staan veertig vrouwen onder één paraplu, maar ze worden niet nat. Rara hoe kan dat?  

Het regent niet! 

 

HOE KOM JE AAN DE OVERKANT VAN EEN HELE LANGE RIVIER ALS JE NIET KUNT ZWEMMEN? 

OVER DE BRUG NATUURLIJK  

 

Wat heb je in december dat je niet hebt in een andere maand? 

De letter D  
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Dag Evenement Uur Opmerking 

1 november  Chiro 14u00 - 17u30 Lokalen 

8 november Chiro  14u00 - 17u30 Lokalen 

14 november IJstaartenverkoop  9u00-… Lokalen-FIETS-tito’s, keti’s 

en apsi’s 

15 november Chiro  14u00 - 17u30 Lokalen  

22 november Chiro  14u00 - 17u30 Lokalen 

29 november Chiro  14u00 - 17u30 Lokalen 

6 december Chiro 14u00 - 17u30 Lokalen (niet voor de tito’s, 

keti’s & aspi’s) 

13 december Chiro 14u00 - 17u30 Lokalen (niet voor de tito’s, 

keti’s & aspi’s) 

19 december IJstaarten afhalen Info volgt Niet vergeten af te halen ! 

20 december Chiro 14u00 - 17u30 Lokalen  

27 december  Geen chiro / / 

3 januari  Geen chiro / / 

Opgelet: al deze datums zijn onder voorbehoud! 

Controleer regelmatig je e-mail, de WhatsApp-

groepjes, Facebook, onze website, … voor 

verdere informatie! 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 
**Een nieuw chirojaar**JOEPIEEEE**nieuw jaarthema**onvoorspelbaar**nieuwe 

spetterende fantastische mooie leiding**nieuwe aspi’s in de leidingsploeg**Zijn jullie 

klaar voor een nieuw jaar vol plezier en leuke spelletjes? **Wij wel hoor!!!**Nieuwe 

vriendjessss maken, lachen, gieren, brullen**Wat vonden jullie van startdag?**WAT EEN 

TOP EDITIE**als heel het jaar zo gaat zijn dan gaat het FANTASICH worden**dit was het 

dan weer**tot de volgende chirograef  

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 
 
 
Zet ook deze datums al in je agenda 
BIVAK 2021: 11 juli tot 21 juli 
BIVAK 2022: 21 juli tot 31 juli 

 
 


