
  

Chiro Loon  ~ 1 ~ 

 
 

Voorwoord 
 
Laat het GRAS maar groeien, 
laat het GRAS maar groeien 
neeeee ik rijd het nooit meer 
af! En ineens is het weer lente. 
De schoonste tijd van het jaar, 
niet te warm, niet te koud. 
Ideaal  Chiroweer! Zo zweten 
en verbranden in de zomer is 
ook maar niks he. Nu ja in de 
zomer hebben we wel 
natuurlijk Chirokamp, DE 
climax van het jaar. Maar in de 
lente kan je ook al een 
voorproefje doen van kamp 
hoor: ondertussen is iedereen 
op weekend geweest en heeft 
zijn/haar veldbedje al eens 
goed kunnen testen en 
kunnen checken of hun 
slaapzak wel nog dicht gaat. 
Mis jij het kampvuur van op 
kamp? Dan kan je toch 
gewoon naar Chipolaspi 
komen! wil jij nog eens goed 
eten? Uuuuhhmm aaaah ja 
CHIPOLASPI! En wil jij nog 
eens heel graag met de fiets 
op kamp? Dan zal je eerst die 
banden nog eens moeten op 
pompen en die kuiten trainen. 
En waar zou je dat in hemels 
naam kunnen doen? Maar  
natuurlijk!! Je kan gewoon 
mee doen met Chirorally! 
Denk jij dat je de snelste  
 
 

 
fietser van heel de Chiro bent? 
Bewijs jezelf! En niet te 
vergeten, PLOX WAS GE WEL 
DIG! Een dikke merci aan 
iedereen die naar de ledenfuif 
of Plox gekomen is en ook 
natuurlijk aan iedereen die 
geholpen heeft! Ik denk dat de 
lente niet veel beter wordt of 
er zou echt al chocolade uit de 
lucht moeten vallen… 
uuuuhhmmm wacht even, 
DAT DOET DE PAASHAAS!! 
Hebben jullie nog een paar 
paaseitjes over voor ons? Of 
zijn ze al lang gesmolten in dit 
prachtige weer? Het is 
misschien een beetje laat 
maar vrolijk Pasen iedereen!! 
Hier zitten we dan in het 
tuintje of op de pot of in de 
zetel en we beelden ons in 
hoe de lente er over 30 jaar er 
zal uitzien, kan het zelfs beter? 
Misschien is het dan wel altijd 
lente! Misschien staat er dan 
een gigantische glazen koepel 
over Borgloon en kunnen we 
het gewoon altijd lente 
houden! En dan kunnen we 
onderwater honkbal spelen 
want tegen dan kunnen 
ademen onderwater duhhh. 
Of we spelen vliegend 
tikkertje want we kunnen dan 
ook vliegen duhhh. Maar 
voorlopig zullen we mooi met  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de voetjes op de grond blijven 
en genieten van wat we 
hebben want het zijn niet 
meer veel chirozondagen… 
*publiek: ooooooohhhh* 
mahaaaaar dan is het wel 
weer kamp!!! *publiek: 
jeeeeeyyy* en gaan we nog 
meer waterspelletjes spelen!  
En zijn we nog meer bij onze 
vrienden! En zien we onze 
favoriete leiding elke dag! En 
nu, nu zal ik jullie laten 
genieten van dit heerlijke 
krantje want het is de moeite 
waard.  
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Wat hebben we gedaan? 

AFDEELINGSWEEKEND 
We hebben alweer heel wat fantastische chirozondagen achter de rug en er zullen er nog meer mooie 
volgend zeker met het voorspoedige weer. In de afgelopen periode hebben er ook alle  ledenweekends 
plaatsgevonden. Zo eens een heel weekend samen zijn met je afdeling dat is toch wel echt geniaal.  

SINT-HUBERTUS 
En wow hoe cool was Sint-Hubertus? Zwemmen met de chiro echt fantastisch gewoon. De wedstrijd tussen 
de verschillende beroepen: bakker, metaalwerker, opticien, wiskundige en de jager waar Sint- Hubertus 
patroonheilige van is, was immers enorm spannend. Uiteindelijk waren alle vakmensen van  Sint-Hubertus 
enorm dankbaar om het feit dat hij hen zo mooi had samengebracht.  

PLOX EN LEDENFUIF 
Hierlangs hebben we ook een fantastische ledenfuif en editie van PLOX achter de rug, met een mooie 
opkomst van zowel de jongere als de oudere afdelingen. De jongere afdelingen hebben hun innerlijke 
duiveltjes en engeltjes eens bovengehaald gedurende verschillende spelletjes om dan uiteindelijk volledig 
los te kunnen gaan op de “Free style”.  
 
 

Wat gaan we nog doen? 

CHIRORALLY (12 mei) 
Er staan nog heel wat evenementen te wachten die jullie zeker niet mogen missen! Om te beginnen zal er 
op 12 mei om 10u de Chiro Rally plaatsvinden. De inschrijving bedraag 3 euro. Een mooie activiteit voor 
alle leden en zelfs buitenstaande geïnteresseerden vanaf tito. Ben je niet vies van wat modder en hou je er 
ook van je eens echt te geven op de fiets Dan is dit het evenement voor jou, doorheen de dag zullen we 
korte tijdritjes doen over verschillende diverse etappes van de bergrit tot de echte sprint. Ben je niet zo 
een competitiebeest, maar hou je wel van sporten? Geen probleem, uiteindelijk blijft deelnemen 
belangrijker dan winnen en is echt iedereen welkom. ’S Middags wordt er eten voorzien en er zijn heel wat 
leuke prijzen te winnen, wat houdt je nog tegen? 

CHIPOLASPI (4 mei) 
4 mei is het weer zover de jaarlijkse Chipolaspi georganiseerd door onze aspi’s zal plaatsvinden. Hier kan je 
gezellig met het hele gezin BBQen. Het zonnetje aan de hemel, een lekkere brochette of kotelet met een 
goed slaatje erbij. Samen met allemaal toffe chiromensen genieten van de zomer wat wil je nog meer? 
Daarenboven is Chipolaspi erg belangrijk aangezien de inschrijvingen voor het fantastische Bivak op 
dezelfde moment zullen plaatsvinden aan de chirolokalen. De ideale combinatie om de zomer mooi in te 
zetten. 
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CHIRO BIJ CARNAVAL (5 mei) 
Omwille van het slechte weer is de carnavalstoet van Borlgoon uitgesteld . Deze zal nu doorgaan op 5 mei. 
Dat wisten jullie al vast wel,  wat jullie nog niet weten is dat de chiro zal doorgaan en we een ware 
chirocarnavalzondag zullen houden. We hopen jullie allemaal te zien in jullie meest feestelijke stemming. 

EXAMENS (19 mei – 23 juni) 
Het is tot onze grote spijt niet meer lang totdat de examens van start zullen gaan. Dit zal dan ook 
resulteren in heel wat zondagen zonder chiro.. De leiders zullen hard hun best doen om mooie resultaten 
te halen opdat ze alle tijd zullen hebben tijdens de zomer en dus tijdens ons fantastisch bivak.  
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Bivak inschrijvingen + Chipolaspi 

 
AANDACHT AANDACHT AANDACHT! 
 
Jullie hebben er onwaarschijnlijk al van gehoord. Zaterdag 4 mei organiseren de aspi’s van Chiro Loon weer 
hun prachtige aspibarbecue! Lekkere vleesekes en groentjes à volonté! Vergeet u dus zeker niet in te 
schrijven. Wij kunnen alvast niet wachten. 
 
Die avond zal je uw kind ook kunnen inschrijven voor het kamp. Daarom is het belangrijk dat je ook afkomt. 
Hoe eerder wij een aantal hebben, hoe eerder het eten kan besteld worden, hoe eerder wij hier een 
topkamp van kunnen maken. Net zoals vorig jaar doen we dit via onlineformulieren. Mocht je dus echt niet 
kunnen komen, zal je uw kind nog altijd online kunnen inschrijven. Maar vergeet niet! Je kind is pas 
ingeschreven zodra het kampgeld betaald is.  
Mochten er nog vragen zijn in verband met kamp, de chiro of andere zaken kan je die ook natuurlijk komen 
stellen. Wij staan altijd open voor een gesprek. 
 
Tot 4 mei!!!!! 
 

 
 
 
 



  

Chiro Loon  ~ 5 ~ 

Chiro voor iedereen 

Elke Chiro is opgericht en functioneert onder de visie van de drie Chirowaarden: Graag zien, 
Rechtvaardigheid en Innerlijkheid. Deze drie waarden vormen eveneens ons zingevend perspectief: 
samenwerken aan verbondenheid, respect hebben 
voor iemands kwetsbaarheid, jezelf niet versterken 
ten koste van zwakkeren, pesten en uitsluiten een 
halt toe roepen, intens leven en laten leven, 
beseffen dat je leeft en mag genieten en hulp 
bieden waar nodig. Rechtvaardigheid is beseffen 
dat iedereen evenveel waarde heeft en elke mens 
een hoopvolle toekomst geven; alle mensen laten 
meespelen in onze samenleving en hen geven wat 
ze daarvoor nodig hebben. 
 
Een Chirogroep is altijd heel gevarieerd. Zo vind je er leden van jong en oud en met verschillende 
levensopvattingen en culturen. Een nauwe samenwerking tussen de leden onderling en de leiding is wat 
Chiro zo een mooie ontmoetingsplek maakt. Helaas hebben niet alle ouders een even grote financiële 
draagvlak en hebben het soms moeilijker de hobby van hun kinderen te sponsoren. Dit zou voor niemand 
een struikelblok mogen zijn om hun kind niet op kamp te sturen. Daarom bieden wij financiële 
ondersteuning aan de mensen die er nood aan hebben. 
 
Chiro Nationaal heeft een paar jaar geleden de sectie ‘Iedereen mee op kamp’ opgericht. Verschillende 
Chiro’s kunnen zich hier inschrijven om kinderen mee op kamp te nemen die de weg naar de Chiro nog niet 
gevonden hebben doordat ze in een kwetsbare positie zitten. Onze Chiro gaat hier in mee, maar heeft 
hiervoor zelf het touw in handen genomen.  
 
Wij staan open voor elke ouder die even nood heeft aan een gesprek. Om de sereniteit hierbij te bewaren 
verwijzen we daarom door naar onze volwassen begeleider Jelle Willems. Hij is de man met het meeste 
levenservaring en de communicatiepersoon tussen ouders en leiding bij gevoelige onderwerpen. Spreek 
hem gerust aan en vraag voor meer uitleg. Zo proberen wij samen ervoor te zorgen dat elk kind toch mee 
op kamp kan.  
 

jelle@chiroloon.be | 0478/646125 | Stationsstraat 27A, Borgloon

mailto:jelle@chiroloon.be
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 ‘American cookies’ op zijn best 

Heb jij ook nog kilo’s chocolade eieren over die je van de paashaas hebt gekregen en die je maar niet op 
krijgt. Gooi ze niet weg, maar maak er gewoon American cookies van!!! Laat je ouders je eventueel helpen 
als je nog maar weinig bakervaring hebt. En laat zeker je leiding eens proeven van je heerlijk zelfgemaakte 
koekjes. 

Benodigdheden 
 2 kommen 

 Zeef 

 Mes 

 Mixer 

 2 koffielepels 

 Bakpapier 

Ingrediënten 
 165g bloem 

 ½ theelepel bakpoeder 

 Mespunt zout 

 125g zachte boter 

 100g  witte suiker 

 75g lichtbruine suiker 

 1 zakje vanillesuiker 

 1 groot ei 

 125 g fijngehakte pure chocolade 

Bereiding 
1. Verwarm de oven op 175 °C 

2. Bekleed de bakplaat met bakpapier 

3. Zeef de bloem met het bakpoeder en het zout boven de eerste kom 

4. Doe de zachte boter, witte suiker , vanillesuiker en lichtbruine suiker in de andere kom 

Klop dit mengsel tot een schuimig mengsel dat licht is van kleur 

5. Doe het ei erbij en blijf mixen tot het ei goed gemengd is 

Doe de bloem bij het botermengsel en schep het er luchtig door heen 

Roer ook de fijngehakte chocolade erdoor 

6. Neem met de 2 koffielepels telkens wat beslag uit de kom en leg de beslag bergjes op het bakpapier op de 

bakplaat. Maak 12 tot 14 koekjes en zorg dat de bergjes op ongeveer 7cm van elkaar liggen (anders lopen de 

koekjes over in elkaar, en dan wordt het 1 grote koek) 

7. Bak de koekjes in het midden van de oven in 10 tot 12 minuten, tot ze mooi bruin zijn. Neem ze uit de oven 

en laat ze 5 minuten afkoelen op de bakplaat. Laat ze daarna verder afkoelen op een rooster. 

Veel Succes 

SMAKELIJK
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Sloebergraef 

 
Dag liefste sloebertjes 
Hier zijn we terug met ons leuke chirokrantje. Laatste maanden waren heel actief, met toch het 
hoogtepunt ons superleuke weekend. Herinneren jullie nog het kippenspel? Herinneren jullie nog toen we 
zondagochtend verrast werden met de geboorte van onze kuikentjes kuifje en bruintje? Herinneren jullie 
nog toen onze kippenvriendjes ons nog eens kwamen bezoeken op een chirozondag waar we jullie 
opgeleid hebben tot echte tovenaars en heksen? Wel, tegenwoordig zijn deze kuikentjes geen echte 
kuikentjes meer. Ze zijn fors gegroeid bij Korneel zijn thuis. Kijk maar eens naar de foto’s hieronder! 

 
Omdat het toch de traditie is om een 
spelletjes in onze chirograef te zetten, gaan we daar deze keer zeker niet voor onderdoen! Nu jullie toch 
deze mooie foto's  hebben gezien van onze mooie kippen, kunnen jullie deze kippentekeningen inkleuren 
zodat wij herkennen dat het Kuifje en Bruintje zijn?  
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Kunnen jullie de 7 verschillen zien tussen volgende 2 kippenfotos???? 
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Helpen jullie mama kip haar kleintje te vinden? 

 
 
 
Veel liefs van jullie favoriete leiders: Korneel, Cedric, 
Koenraad en Toon! 
 



 

Speelclubgraef 

Aaaaah de zon is eindelijk terug! De bijen die zoemen en vogeltjes die fluiten. De ledenfuif net achter de 
rug en kamp dat maar meer en meer in zicht komt. De speelclubleiding heeft er alvast zin in (en we durven 
te wedden dat jullie dat ook hebben!). Daarom hebben we een klein invulverhaaltje gemaakt om te gokken 
wat er allemaal zal gebeuren op kamp! 
 
We kwamen aan op kamp en leider …………………… had zijn slaapzak vergeten. Gelukkig hadden ze nog een 
reserve gevonden. Het eerste avondmaal dat we gegeten hadden was ……………….. Alleen …………………. 
kreeg zijn bordje niet op en ………………… heeft heel de tafel nat gemaakt! Leider …………… moest het dan 
maar met zijn chiropull opkuisen. Die avond zongen we het avondlied met volle borst mee (buiten 
…………………. want die kent de tekst nog niet helemaal). De eerste avond had ik ook echt goed geslapen! 
……………….. ook want die snurkte héél luid. De tweede dag was ik al vrij vroeg wakker. Leider ………………. 
grommelde omdat we niet stil genoeg waren. Op de tweede dag van kamp zijn we …………….. gaan doen. 
Gelukkig had ik ………………….. aan want het weer was echt …………………………. De dagen vlogen echt voorbij 
en voor dat ik het wist was het al ……………….. Alleen jammer dat …………………… die dag gevallen was 
waardoor …………………… hem/haar moest dragen. Ten slotte zongen we …………………. aan het kampvuur en 
heb ik gebabbeld met …………………… Ik kan haast niet wachten tot het volgende kamp! 
Jullie super toffe leiding: Casper, Giel, Robin, Kobe 



 

Rakwigraef 

Bonjour beste rakkers en kwiks aka rakwi’s. Hopelijk hebben jullie een goede vakantie gehad. Wij wel in 
ieder geval. Een  paar Chirograefen geleden hebben we jullie bepaalde stellingen gegeven die jullie bij de 
juiste leiding moesten plaatsen. Zo konden jullie ons op een andere manier beter leren kennen. Nu gaan 
we nog een stapje verder. Wij geven jullie 8 kleine verhaaltjes over ons. Er zijn er 2 per leiding. Maar 1 
verhaal van iedere leiding is fake/leugen/niet waar. Het is aan jullie om te bepalen welke 4 verhalen niet 
waar zijn en welke 4 wel waar. Binnenkort zullen jullie de oplossing te weten komen. Veel succes.  
Jullie leiding: S.A.L.T 
Er zijn bepaalde dagen in het jaar dat ik enorm veel pech heb in mijn leven. Met name dat ik vaak 
onverwachts zeer ziek word of dat er iets zeer pijnlijk gebeurd. Zo ben ik toen ik klein was (7 jaar) 
aangevallen door een volwassen bok in een wei en heeft het 5 minuten geduurd voordat mijn papa mij is 
komen redden. De bok had me verschillende keren omver geduwd en gestampt. Ook heeft mijn voet al 
eens een  half uur geklemd gezeten tussen een deur van de bus. Een ander jaar heeft mijn oudere broer 
een schup op mijn vinger geslagen toen we een put aan het graven waren. Mijn vinger was gebroken en ik 
draag tot op de dag van vandaag nog steeds een litteken hiervan. 2 jaar geleden heb ik onverwachts een 
zware ontsteking gehad aan mijn sinussen (neus) waarbij ik een week in het ziekenhuis heb moeten 
verblijven en is vorig jaar de helft van mijn gezicht verlamd geweest… Waar of niet waar? 
 Toen ik in het 5de middelbaar zat, heb ik met school een rondreis gedaan in Italië. We trokken van de ene 
stad naar de andere. Zo zaten we ook op een bepaalde dag in Rome. We gingen in de avond via de metro 
naar een zeer bekende fontein in het centrum van de stad. We vertrokken vanaf het hotel met 70 jongeren 
richting het station en namen daar de metro. Op de metro ging ik naar het toilet omdat ik wist dat het nog 
even rijden was. Er stonden 2 mensen voor me aan te schuiven dus ik had al stress dat ik niet op tijd terug 
ging zijn.  En ja, toen ik uit het toilet kwam sloten de deuren en stond iedereen buiten op het perron 
zonder mij. Ik heb onmiddellijk gebeld naar de groep. De directeur nam over en zei hoe ik terug moest 
geraken. Maar door alle stress nam ik in het volgende station een foute metro waar ik niet van bewust 
was. Hierdoor heb ik 3 metro’s moeten nemen om terug te geraken en ben ik in totaal anderhalf uur alleen 
geweest. Daarna heb ik niets kunnen doen die avond en ben ik rechtstreeks naar het hotel moeten gaan.... 
Waar of niet waar? 
We waren in Disneyland toen ik 7 was samen met de hele familie en we stonden even stil aan de ingang 
van de receptie. Ik wilde mama en papa verschieten dus ik ging achter een muurtje staan en wachtte af... 
Na een kwartier wachten waren mama en papa nog steeds niet achter het muurtje uit gekomen en ik ging 
eens kijken, maar iedereen was weg. Dus daar stond ik helemaal alleen in Disneyland toen ik 7 was. Ik 
dacht "oke mama zei altijd, als ge iedereen kwijt zijt moet ge stil blijven staan.” En na 10 minuten te 
wachten op dat pleintje waren er nog steeds geen ouders te bespeuren... Ik kon 3 kanten op, terug naar 
het hotel, naar de receptie en naar de spelletjes hal. Maar van mama mochten we nooit naar de spelletjes 
hal dus wilde ik daar niet binnen gaan. Ik ben de receptie door gelopen en ik had schrik. Daarna ben ik 
gewoon terug gelopen, en recht de speelhal in gelopen.  Net toen ik me daar ook weer terug wilde draaien 
hoorde ik mama mijn naam roepen en heb ik haar terug gevonden…. Waar of niet waar? 
 
 
We waren in Plopsa co en er was een studio 100 stoet met Maya de bij, Samson en Gert, K3,... En ik was 
nog maar klein en dacht ook niet zo veel na. De stoet was bijna gedaan en op het einde liep Gert Verhulst. 
Dus ik was tussen de hekken door gelopen en naar Gert toe gelopen. Eerst had hij me niet gezien maar ik 
trok aan zijn broek en hij nam me op en vroeg mijn naam enzo. De TV was ook daar en ik ben samen met 
Gert Verhulst op tv geweest… Waar of niet waar? 
Een paar jaar geleden had ik eens een loop wedstrijd. Het was niet zo een mooie dag, want net voor mijn 
wedstrijd begon het heel hard te regenen. Waardoor de wedstrijd werd stilgelegd. Na een dik halfuur 
wachtten ging de wedstrijd toch verder. Toen ik klaar stond aan mijn startblokken, kwam er iemand van de 
jury met zijn paraplu boven mij staan, en bij alle anderen werd dit niet gedaan. Ik had dit ook niet door. 
Maar dan de wedstrijd zelf. Ik kroop in mijn startblokken, en normaal zeggen ze 'klaar', en dan schieten ze . 



 

En dan moogt ge vertrekken. Maar door de regen werkte de luidspreker op mijn startblok niet meer goed, 
waardoor ik de 'klaar' niet duidelijk had gehoord. En opeens klonk het startschot al. Omdat ik toen zo boos 
was. Heb ik zo hard gelopen dat ik die wedstrijd won…Waar of niet waar? 
Vorige zomer was ik eens in mijn dorp aan het lopen. Ik was ongeveer 3km van huis. Toen er plots een 
loslopende hond opdook. Zo een grote, enge hond. Met scherpe tanden. Ik heb zelf wel schrik van honden. 
Dus ik dacht van oh nee, dat die maar snel weggaat. Maar die bleef dus achter mij lopen. In een film had ik 
eens gezien dat je dan best in een boom klimt. Dus klom ik in de eerste boom waar ik in kon. Die hond die 
bleef toen onder die boom staan blaffen en ik wist echt niet meer wat doen. Toen vond ik niks beter dan 
mijn schoen uit te doen en naar die hond te gooien. Die hond was natuurlijk dolgelukkig en liep er mee 
weg. Ik klom uit de boom, maar toen besefte ik dat ik nu nog 3km terug moest met maar 1 schoen, want 
die hond zag ik niet meer terug. Da werd in ieder geval een heel lange 3km…Waar of niet waar? 
Op een zomeravond ging ik fietsen in het veld dichtbij mijn thuis. Dit deed ik wel vaker, het was een 
gewoonte geworden.. ik fietste de berg op. Daar zag ik een wit busje staan. (Het is belangrijk om te weten 
dat in die tijd witte busjes bekend waren om kindjes te ontvoeren). Ik fietste gewoon rustig door zonder 
dat er een probleem was. Ik wou terug naar beneden fietsen en ik zag het wit busje stoppen. Een redelijk 
struise man komt het busje uitgestapt en loopt naar me toe. Ik fiets vlug weg langs een ander baantje en ik 
zie het busje me volgen. Ik rijd een ander straatje in en het busje volgt me opnieuw. Na een tijdje ben ik 
gestopt aan een huis om te laten lijken of dat mijn huis is. Het busje rijdt gelukkig langs me door. De 
conclusie van het verhaal is dat ik veel geluk heb gehad en toch wel een beetje schrik had…Waar of niet 
waar? 
Ik was eens op reis in Barcelona. Toen ik in mijn hotel in de lift stond kwam er iemand bij in de lift. Ik was 
bezig op mijn gsm en hij liep tegen mij waardoor mijn gsm op de grond valt. Ik wil hem oprapen maar die 
persoon had hem al opgeraapt. Toen ik keek naar deze persoon zag ik dat het Thomas Vermaelen was. Hij 
gaf mijn gsm terug en verontschuldigde zich. Ik keek naar mijn gsm en die was volledig gebarsten. Hij bleef 
zich verontschuldigen en vroeg me of hij me iets mocht trakteren om het goed te maken. Ik zei dat dit oké 
en we gingen samen iets drinken in de bar van het hotel. Toen vertelde hij me dat hij in Barcelona was om 
een contract te ondertekenen. Maar zoals je me wel kent, ik ken niet veel van voetbal. Dus ik herkende 
hem niet.. 2 weken later zie ik hem op Tv spelen tegen Manchester United…Waar of niet waar? 



 

Poster 

Ooooohh we’re half way theeeereee WHOOOOAAW lemon and a pear!! Jaja deel 4 van DE poster! 
Aanschouw Louis zijn prachtige baardje, Steyn zijn vliegkunsten, Sara als de geniale Shuri, Casper als de 
man met de ijzeren arm: the winter soldier! En Korneel natuuuuuurlijk als the incredible Hulk! Fun fact: 
eigenlijk is de film van de Hulk gebaseerd op Korneel. 



 

 

Aspigraef 

Liefste aspi’s 
Het zijn drukke tijden voor jullie, eerst Plox met jullie hamburgerkraam, dan Chipolaspi. Omdat jullie 
drukdrukdruk zijn, hebben we niet al te veel tekst voor jullie voorzien you’re welcome.  
Inspiratie is misschien uit het weekend gehaald, misschien ook niet. Voor zij die twijfelen, kom maar mee 
op bivak. Dan kunt ge daarna alle twijfels de wereld uit uithelpen. 
GA SNEL VERDER xxx 

 
 

 
 



 

 
 



 

 

TITOGRAEF!!  

Lieve Tito’s!!  

 

In deze stukje chirograef is een heel belangrijke opdracht voor jullie. Hieronder het enige echte, oh zo 

bijzondere, unieke, speciale titolied: 

 

JULLIE MOETEN DIT VANBUITEN KENNEN VOOR KAMP, ELKE ZIN!! (JE KAN DE MELODIE ONLINE VINDEN). 

ZIJ DIE DIT HET BEST KUNNEN HALEN HIER KUN VOORDELEN UIT!!  

 

We zullen eens kijken hoe goed dit titolied past bij ons ;) Welk kenmerk past het best bij wie? 

 

Vermoeiend en zelden stil? Klaas, Astrid & Anke 

Actie reactie zoeken? Amaury & Seppe 

Vallen op? Kaat 

Ik roep? Klaas, Tom 

kletsen als de besten? Astrid, Anke 

Fel? cis, Ian, Senne 

Een roos (lief)?  Jenna, Sarah, Robin, Lisa, Nora, Jasmine 

Vlot?: Anke, Robin, Fee 

Discussiëren? Klaas, Kaat 

Juiste spirit? Camille, Chiara 

 

 We gaan ervoor: WIJ ALLEMAAL 

 

 

 

Wij zijn heel boeiend en vermoeiend,  

vallen mee maar zelden stil, 

al wie met ons mee wil trekken 

kan best weten wat hij wil 

We zoeken actie en reactie,  

vallen op, maar zelden uit,  

gaan ons eigen nieuwe wegje,  

ook al klinkt het fluitgeluid. 

Framboos, da's eerder roos 

vermiljoen, da's niet te doen, 

magenta en bordeaux 

scharlaken sowieso,  

superfluomegasjiek knal-fel-rood! 

We roepen krachtig, oppermachtig,  

trappen lol, en zelden na. 



 

Ligt de bal soms in ons kamp? 

Ik roep, ik sjot: dus ik besta. 

We fietsen fel doorheen het spel, 

trappen mee, maar er niet in. 

Afgeborsteld paraderen, 

daarin hebben we geen zin. 

We kunnen kletsen als de besten, 

draaien vierkant rond de pot. 

Samen voor iets moeten kiezen, 

loopt niet altijd even vlot. 

maar we proberen, discussiëren, 

draaien dol en toch niet door. 

Vindt de ploeg de juiste spirit, 

geen gedoe, we gaan ervoor. 

 

 

LIEFS 

LOVE YOU 

ALLERLEUKSTE TITOS 

 

TOT SNEL XXXXXX JULLIE LEIDING 

  



 

Ketigr aef  

Yooooow keti’s, alles flex? Ons jaar is nu al voorbij halverwege, en we hebben jullie al goed leren kennen 
doorheen het jaar. Wij, jullie favoriete ketileiding, hebben daarom eens samengezeten en al onze 
empirische waarnemingen over jullie met elkaar vergeleken. We denken te hebben ontdekt welk dier jullie 
het meest typeert. Nice he? Kijk zeker hier beneden eens naar u zelf en naar uw vrienden. Opmerkingen? 
Laat het weten op een zondag. Misschien dat we hieraan nog iets fiksen 
 
Doei he xxx 
 
Alice, Bram, Eliza, Steyn  
 
Milo  de Octopus 
Octopussen zijn enorm slim en leren makkelijk  nieuwe dingen aan, hetzelfde valt te zeggen over Milo. 
Tijdens quizvragen veegt hij met iedereen de vloer aan en wint hij met twee vingers in de neus. Ook blijkt 
hij een van de weinige keti’s te zijn die aan een hoog tempo sudoku’s kan oplossen. Net zoals kameleons 
kan een octopus zich aanpassen aan zijn omgeving. Wat weinig mensen weten is dat octopussen ook 
enorm sterk zijn en ze zouden zelfs een gevecht tegen een haai kunnen winnen. Nou, wij wisten het niet, 
net zoals we ook lang niet wisten dat Milo het kampioenschap karate heeft gewonnen. 
 
Noor VI het Katje 
Katten zijn eerder rustig en stil, maar laat je niet bedriegen want dit is totaal niet omdat ze verlegen zijn! 
Ze bekijken de rest graag van een afstandje en je kan ze beter gewoon hun gang laten gaan. Desondanks 
kan Noor ook goed aarden in een groep, net zoals jonge poesjes die niks liever doen dan te spelen met 
anderen. Over het algemeen zijn katten zeer lief en makkelijk in de omgang, maar ze laten zich zeker niet 
doen en als je ze lang genoeg stoort zijn ze zeker geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. 
 
Noor G het Geitje 
Op kinderboerderijen kunnen we altijd zien dat geitjes met iedereen overweg kunnen, van mensen tot 
kippen en schapen. Ze doen niets liever dan mekkeren, wat bij Noor in ons voordeel speelt aangezien ze 
altijd op de hoogte is van alle roddels. Geitjes kunnen ook wel eens koppig zijn en ook van Noor zullen we 
het wel horen als ze ergens niet mee eens is. Maar laten we eerlijk zijn, elke keer als we een geitje/Noor 
zien, moeten we spontaan glimlachen. 
 
Robbe de Pinguïn 
Pinguïns zijn zeer intelligent, wat niet veel mensen weten. Ze zullen hier ook nooit over opscheppen, dus ze 
kunnen wel eens verrassend uit de hoek komen. Ook zijn pinguïns enorm trouw en loyaal aan anderen 
eenmaal ze hun vaste groep hebben gekozen. Ze passen zich aan aan veel situaties, van grond tot in het 
water. Alleen vliegen gaat wat moeilijker en zo ver wij weten kan zelfs Robbe dit ook niet. 
 
Tom de Giraf 
Het is natuurlijk makkelijk om Tom met een giraf te vergelijken. Beide hebben ze hun gestalte mee en 
steken boven de anderen uit, wat hun enkele voordelen meegeeft. Maar het is niet alleen de lengte die we 
als overeenkomst zien. Net zoals de pinguïn hierboven, zijn ze loyaal aan de groep en zullen er alles doen 
om zo behulpzaam mogelijk te zijn. 
 
Alix de Pauw 
Hoewel uw achternaam ons efkes misleidde om het simpel te houden en u door uw achternaam te 
beschrijven als een haan, hebben we het iets verder gezocht. Kijk, dit vond ik op internet: De pauw is een 
prachtige vogel. Hij is erg nieuwsgierig en heeft een goed geheugen. De pauw is lawaaierig en je herkent 
hem vanop afstand aan zijn roep. Hij is erg hartstochtelijk. Deze opgewekte pronker is trots en leidt een 



 

regelmatig leven in kleine families. Even: hoe hard klopt deze dierlijke beschrijving voor u? prachtig, 
nieuwsgierig, lawaaierig, herkent men vanop afstand aan zijn geroep, opgewekt, trots… over de capaciteit 
van uw geheugen en uw regelmatigheid in het leven weet ik dan wel niks, maar hey, al die andere 
eigenschappen leunen toch kort aan bij u karakter, niet?  
 

Cedric de Olifant 
‘De Olifant is het grootste en zwaarste landdier. Hij leeft in kudden waar het recht van de sterkste geldt. 
Een Olifant is tam, gewillig, leergierig, hardwerkend, behulpzaam, intelligent en waakzaam. Hij is niet 
agressief, behalve als je hem kwaad doet. De Olifant is sterk en heeft goed ontwikkelde zintuigen. Hij 
maakt expressieve bewegingen met zijn slurf. Een Olifant is zachtmoedig, geduldig en heeft een goed 
geheugen.’ Wejooow: tam, behulpzaam en waakzaam = Cedric toch? Laten we even die intelligentie 

negeren dan ….. 😉 ook vond ik het zinnetje ‘hij is niet agressief, behalve als je hem kwaad doet’ bij u 
passen… want van u zijn we ook wel gewoon dat het allemaal wel oké is tot er eens iets fout loopt, dan 
horen we hem zeker met zijn agressieve praatjes!  
 
Emile de Das 
‘De Das leeft in zijn hol, dat hij goed onderhoudt. Dit grote hol gaat vaak ook meerdere generaties mee. Hij 
leeft intens samen met zijn familieleden en is zorgzaam voor zijn familie. De Das wil boven alles zijn 
zelfstandigheid bewaren. Hij beweegt traag en behoedzaam. Bij gevaar trekt de Das zich terug’ Raad eens 
waarom dit zo goed bij u past? Hier alvast  waarom wij dachten dat dit paste:  
TAM: ja sorry geen uitleg nodig denk ik….  
LEEFT IN ZIJN HOL: ja Emile gij ook, en ge komt er misschien ieeets te weinig uit. Het zou ons deugd doen 
moest ge elke zondag er uit komen !!  
ZELFSTANDIGHEID BEWAREN: niets zo tof als te mogen kiezen wat ge doet toch, of gewoon al mag het niet 

toch doen waar ge zin in hebt? 😉  
 
Kenneth de Geit 
De geit is onrustig, levendig en speels. Hij is nieuwsgierig en onderzoekend. Laten we voor u Kenneth als 
meest aanwezige eigenschappen speels en onrustig onthouden. Dat ge niet, of zeg maar nooit, stilstaat is 
daar het levendige bewijs van. Van speelsheid was uw dansje op weekend dan weer het ultieme bewijs. En 
ook, een geit is toch ook wel soms onhandig.. Heb je al eens gekeken hoe stijf en inefficiënt zij lopen? Gij 

zijt toch ook soms onhandig of lummelig, niet? Ik vond een geit alleszins wel passend 😊  
 
Stef de Havik 
Stef is een persoon die te vergelijken valt met een Havik. Hij kan zich concentreren wanneer hij iets moet 
doen en let goed op hoe hij een opdracht moet uitvoeren. Ook is hij krachtig en behoudt het overzicht in 
verschillende situaties. 
 
Thomas de Cavia 
Thomas kan gezien worden als een cavia hij is een zeer rustig persoon die zacht is voor andere mensen en 
warmte met zich meebrengt. Hij zal ook altijd lief zijn voor anderen.  
 
Tuur de Eekhoorn 
Tuur is een echte eekhoorn. Een eekhoorn heeft een sociaal gevoel en is ook wel goed te vertrouwen. Ook 
zijn ze zeer opmerkzaam maar toch nog altijd speels. Hier is Tuur dan ook echt hetzelfde in. 
 
Yelvin de Koala 
Yelvin kan rust brengen. Hij is niet opvliegend en zal ook altijd zorgzaam omgaan met zijn medemens. Wat 
ook een goeie eigenschap van hem is, is verdraagzaam zijn. Deze eigenschappen zijn dan ook te vergelijken 
met die van de koala. 
 
 



 

Jonah het Konijn 
Een konijn is stil, lief en zeer aaibaar. De ideale beschrijving dus voor Jonah. Hij is bijna altijd aanwezig op 
de Chiro en kan dus beschreven worden als een trouw lid en een goeie vriend. Sowieso heeft hij alvast 
ergens in de Chiro weide een goed holleke gegraven om zijn nachten in door te brengen zodra hij leiding 
wordt. Zie maar dat hij geen vrouwkeskonijn vindt op de Chiro waarmee hij kan babykonijntjes kan maken 

😉. In ieder geval, mocht je ooit down zijn, ga eens naar Jonah en je voelt u al een pak beter. 
 
Louis het Stokstaartje 
Op uiterlijk afgaande, zou je denken dat hij beschreven kan worden voor leeuw. Toch kiezen wij eerder 
voor een stokstaartje, HAKUNA MATATA. Net zoals deze dieren, is hij altijd goedlachs. Na enig overleg zijn 
wij overeengekomen dat we Louis nog nooit kwaad gezien hebben. Integendeel, altijd is hij aan het 
dansen, springen of Tuur aan het neerhalen. Timo, het bekendste stokstaartje ter wereld, zou hem meteen 
zien als broeder en maar al te graag zijn kevers aan Louis geven. Stokstaartjes zijn ook echte kuddedieren 
die zeer nauw samenwerken. Ook Louis is zo een teamspeler die alles voor zijn familie en vrienden zou 
doen. Hopen dat Lola hem gauw kan fiksen dus.  
 
Lukas de Dolfijn 
Ja hoor, je zou het niet verwachten, maar Lukas heeft echt de karakteristieken van een dolfijn. Sinds dit 
jaar terug aangesloten bij de Chiro, en al meteen de Alfa van de groep! Net zoals dolfijnen is hij echt heel 
sociaal aangelegd. Geen schrik dus om gesprekken met vreemden aan te gaan (en al zeker niet als het 
meisjes zijn). Wat een heel opvallende gelijkenis is, is dat hij zeer veel geluid kan produceren, maar zodra 
het nodig is, toch goed luistert naar zijn leidinggevende (ik denk dat zijn vriendin dat wel kan beamen). 
Perfect, toch? Wat hem ook heel hard siert is dat hij net zoals een dolfijn zo lief kan zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan het moment dat hij op het ketiweekend helemaal alleen alles zo mooi had opgeruimd. Ja maatje, blijf 
zeker zoals je bent. Britt zal wel blij zijn dat ze u heeft kunnen strikken.  
 
John 
ERROR 404: No data found 



 

 

Spelletjes 

 

Zoek de leiding! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Maak een meme van onderstaande afbeeldingen! Schrijf er 

een grappig boven- en onderschrift bij: 
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Wist je dat … ? 

Als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen schreeuwt, produceer je genoeg geluidsgolven om een tas koffie op 

te warmen. (Dat is precies toch niet echt de moeite waard.) 

Als je aan één stuk winden laat, gedurende 6 jaar en 9 maanden, produceer je genoeg gas, voor de energie voor een 

atoombom. (Ah, dat is al beter.) 

Het orgasme bij een varken duurt 30 minuten. (In mijn volgend leven wil ik een varken zijn.) 

Je verbruikt 150 calorieën per uur door met je hoofd tegen de muur te bonken. (Ik kan dat van het varken nog altijd 

niet geloven.) 

Een mier kan 50 keer zijn gewicht opheffen, 30 keer zijn gewicht slepen en valt altijd op zijn rechterkant als hij 

vergiftigd is. (Ik kan dat van het varken nog steeds niet geloven, hoe hebben ze die statistieken genomen?) 

Een kakkerlak kan 9 dagen leven zonder zijn hoofd, voordat hij van de honger sterft. (Walgelijk!) 

Het mannetje van een bidsprinkhaan kan niet copuleren terwijl zijn hoofd nog aan zijn lichaam vastzit. Het vrouwtje 

begint de seks door het hoofd van het mannetje af te rukken. (Schat, ik ben thuis, aaaaaaaaahhh!) 

Bepaalde leeuwen seksen tot 50 keer per dag. (In mijn volgend leven wil ik toch nog een varken zijn...kwaliteit gaat 

boven kwantiteit.) 

Vlinders proeven met hun voeten. (Beurk! Dat wou ik niet echt weten.) 

Een vlo 350 keer zijn lichaamslengte ver kan springen. Vergelijk bij een mens, dan zou ik over 7 voetbalvelden 

kunnen springen. (30 minuten, dat is toch niet te geloven! En waarom een varken?) 

Olifanten zijn de enige dieren, die niet kunnen springen. (Maar goed ook.) 

De urine van een kat, reflecteert onder een "black light". (Dat wou ik ook niet echt weten.) 

Het oog van een struisvogel is groter dan zijn hersenen. (Ik ken zo mensen, voor dat van de varkens weet ik nog niet.) 

Een zeester heeft geen hersenen. (Zo ken ik ook mensen.) 

De poolberen zijn linkshandig. (Wie had dat gedacht? Hoe hebben ze dat ontdek? Hebben ze hen een potlood 

gegeven?) 



 

De mensen en de dolfijnen (dus daarom lachtte Flipper altijd) zijn de enige wezens die seksen voor het plezier. (En 

het varken?) Na dit gelezen te hebben, kan ik maar 1 ding zeggen...als u vrouw u een varken noemt is dat een groot 

compliment. 

Het onmogelijk is om aan uw elleboog te likken. 

Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken. 

Het hart van een crevette zich in zijn kop bevindt. 

Bij het bestuderen van meer dan 20.000 struisvogel gedurende de laatste 80 jaar, er geen enkele geval is vastgesteld 

dat een struisvogel zijn kop in het zand stak. 

Een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken. 

Meer dan 50% van de wereldbevolking nooit een telefoonoproep gedaan of ontvangen heeft. 

Ratten en paarden niet kunnen overgeven. 

Te hard niezen kan resulteren in een gebroken rib. Pogen het niezen te onderdrukken aanleiding kan geven tot een 

hersen- of halsbloeding met de dood tot gevolg. Als je je ogen poogt open te sperren bij het niezen deze de oogholtes 

kunnen verlaten. 

Ratten zich zo snel voortplanten dat ze in 18 maanden 1 miljoen nakomelingen kunnen hebben. 

Er in elke aflevering van de Amerikaanse televisiereeks SEINFELD er ergens een superman in voorkomt. 

De aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers. 

35% van de mensen die een contactadvertentie plaatsen in de krant om een partner te vinden reeds gehuwd zijn. 

Wereldwijd, 23% van de defecten aan fotokopietoestellen te wijten zijn aan mensen die hun achterwerk probeerden te 

kopiëren. 

Gedurende de gemiddelde levensduur een slapend persoon ongeveer 70 insecten en 10 spinnen inslikt. 

Het merendeel van de rode lippenstiften visschubben bevatten. 

Net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is. 

95% van de mensen die dit lezen, gepoogd hebben hun elleboog te likken.



 

Raadseltjes 

1. Wat wordt natter, naarmate het meer droogt? 

 

2. Wat gaat omhoog als de regen naar beneden komt? 

 

3. Kan en man trouwen met de zus van zijn weduwe? 

 

4. Sommige maanden hebben 30 dagen, sommige 31. Hoeveel maanden hebben er 28? 

 

5. Een boer heeft 17 schapen. Er gaan er 9 dood. Hoeveel heeft hij er dan nog? 

 

6. Wat behoort jou toe, maar gebruikt iemand anders vaker? 

 

7. Wat gaat de wereld rond, maat blijft in een hoek? 

 

8. Geef me lucht en ik leef, geef me water en ik sterf, wat ben ik? 

 

9. Wat kan lopen maar niet wandelen? 

 

10. Een man woont in een rode bungalow, met rode meubels, rode tapijten en rode gordijnen. Welke kleur heeft 

de trap? 

 

11. Er is een baby geboren in Afrika, heeft hij dan gele tanden of witte tanden? 

 

 

1. Een handdoek 

2. Een paraplu 

3. Nee, want als zijn vrouw weduwe is, is hij dood 

4. Alle maanden hebben er minimaal 28 

5. Nog steeds 17, waarvan 9 dode. 

6. Je naam 

7. Een postzegel 

8. Vuur 

9. Een neus 

10. In een bungalow zijn geen trappen. 

11. Een pasgeboren baby heeft geen tanden 

 

 



 

 

 
 
 

Dag Evenement Uur Opmerking 

Zondag 28 april CHIRO 14u00-17u30  

Zaterdag 4 mei 
BIVAKINSCHRIJVING 
CHIPOLASPI 

18u-20u00 
18u-… 

 
BBQ t.v.v ASPI’S 

Zondag 5 mei CHIRO BIJ CARNAVAL 14u00-17u30  

Zondag 12 mei CHIRO 14u00-17u30  

Zondag 12 mei CHIRORALLY 10u00-17u30 

ENKEL TITO-KETI-
ASPI+FIETS (Sloebers en 
speelclub hebben 
gewoon chiro) 

Zondag 19 mei GEEN CHIRO /  

Zondag 26 mei GEEN CHIRO /  

Zondag 2 juni GEEN CHIRO /  

Zondag 9 juni GEEN CHIRO /  

Zondag 16 juni GEEN CHIRO /  

Zondag 23 juni GEEN CHIRO /  

Zondag 30 juni CHIRO 14u00-17u30  

Vrijdag 5 juli Release Festival 20u00-04u00 Manshoven 1 

Zaterdag 6 juli Release Festival 15u00-04u00 Manshoven 1 

Zondag 7 juli GEEN CHIRO /  

Zondag 14 juli CHIRO 14u00-17u30  

 K
O

EN
R

A
A

D
 

TO
O

N
 

 

 

K
O

R
N

EEL 

C
ED

R
IC

 

 

 

G
IEL 

C
A

SP
E

R
 

 

 

R
O

B
IN

 

K
O

B
E S 

 

 

TO
O

N
 

B
 

SA
R

A
 

 

 

A
R

N
E 

LO
U

IS  

 

 

TIJL 

H
ÉlÈN

E 

 

 

EM
M

A
 

M
A

R
G

O
T 

 

 

A
LIC

E 

B
R

A
M

 

 

 

STEY
N

 

ELIZA
 

 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 
Halloooo**Halloooo**WHOOPWHOOOP**Plox was weer zo goed**goed 
gedanst**goed gechanst**meegebruld**hard gelachen**beste amusement 
van het hele jaar*volgend jaar zeker nog eens komen**nu kunnen we rusten 
en genieten van het mooie zomerse weer dat er eindelijk aankomt** puur 
genieten**met vrienden en vriendinetjes**of mama en papa**samen buiten 
spelen**s’avonds rijkelijk uit eten met de familie**en stillaan ook beginnen 
uitkijken naar de beste 10 dagen van het jaar**BIVAKKKKKK**het aftellen 
kan al beginnen** allee* ik begin toch** zeker naar de chiro blijven 
komen**het zijn er niet zoo veel meer**maar er zijn ook nog vele andere 
leuke activiteiten** zoals chirorally** laat zien dat je de beste bent op de 
fiets en win vele prijzen**Zeker komen!!!!**het is maar weer eens  tijd om 
afscheid te nemen**byeee byyeee**tot de volgende 
keer**loveeeeyoualllll** 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 
 


