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Voorwoord 
 

Welkom allerbeste leden, 
ouders, sympathisanten… 
Hier zijn we weer met jullie 
favoriete tweemaandelijkse 
blaadje!! Zet jullie maar 
schrap voor de 
wintereditie!! Hopelijk 
hebben jullie goed gegeten, 
gedronken, gefeest (in de 
mate van het mogelijke), 
maar vooral genoten bij de 
gezellige familiefeestjes!!! 
De heerlijke ijstaarten van 
Chiro Loon konden dan 
natuurlijk niet ontbreken bij 
dat diner. Hierbij nog eens 
dank vanuit de leiding voor 
de massale steun van jullie 
om een ijstaart bij ons te 
kopen!! Hierbij mogen wij 
natuurlijk ook niet vergeten 
om jullie een gelukkig 
nieuwjaar te wensen. 
Hopelijk wordt dit jaar een 
jaar vol liefde, geluk, vele 
momenten die jullie nooit 
zullen vergeten, goede 
gezondheid en natuurlijk 
een jaar zonder corona of 
toch zo min mogelijk. 
 

 
 
 
 
Want ja we dachten dat we 
dit achter ons konden laten 
in 2021, maar dit zal jammer 
genoeg niet zo zijn. Maar dit 
betekent niet dat 2022 geen 
top jaar zal worden!!!  
Wat kijk ik al uit naar 
ledenweekenden, Plox en 
BIVAKKKKKK!!  
Voor de leiding zal er even 
een korte pauze zijn, want 
zij zitten namelijk in de 
examens!! Ze zullen dan ook 
hard moeten leren om geen 
herexamens te hebben 
zodat ze nog meer van kamp 
kunnen genieten. MAAR 
niet getreurd, dit betekent 
niet dat de Chiro een lange 
pauze zal nemen. We 
worden namelijk bijgestaan 
door onze fantastische 
oudleiding en Aspi’s!! En 
hierna zal jullie leiding 
dubbel en dik terug klaar 
staan voor jullie.  
Tot dan!!! 
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Mededeling van algemeen nut 
 

Winter is coming (~ John Snow) 

Ja ja, je hoort ons al van ver aankomen: DE DAGEN WORDEN KORTER EN DE NACHTEN WORDEN LANGER! 

Al sinds oktober verkondigen we dit wekelijks op de chiro aan onze leden omdat het ooooh zoooo super 

belangrijk is dat iedereen die te voet of vooral met de fiets naar de chiro komt super goed verlicht moet 

zijn! Zorg er allemaal voor dat jullie voor- en achterlichten werken voordat je naar de chiro komt en neem 

je favoriete fluohesje mee. Ben je je hesje vergeten? Geen probleem! Leen er even eentje van de chiro       

Stay safe & stay verlicht!!! 

Zorg er natuurlijk ook voor dat je je kleed naargelang het weer want door corona moeten we 

binnenruimtes zoveel mogelijk vermijden.  

Ledenweekends 

Ze zijn terug, onze befaamde ledenweekends!!! Indien de coronamaatregel-goden ons gunstig gezind 

blijven, zullen wij dit jaar opnieuw op weekend kunnen gaan (YESSSSSSSSSSS)!  

Wanneer? Een weekend in februari, maart, april of mei van vrijdagavond tot zondagmiddag  

Wie? Alle afdelingen natuurlijk 

Specifieker info? Deze zal de leiding van elke afdeling nog communiceren naar leden en ouders 

Dus houdt zeker de chirograef, whatsapp- of messengergroepjes… enzovoort in de gaten zodat je deze 

ultieme chiro-ervaring niet mist! 

Examens→ geen chiro    → kinderen met te veel energie→ paniek→ zie hier: de ideale oplossing  

De vakantie is bijna voorbij en dat betekent: Examens voor de leiding (*snif snif) en dus geen chiro.  

U heeft juist een vakantie achter te rug en al uw bezigheidstherapie-activiteiten al uit de kast gehaald. Je 

verveelt je te pletter en weet niet wat te doen op deze lege zondagen. Wat nuuuuuu???? 

Wel hier zijn onze tips en tricks om een inhoudsloze zondag te vullen met wat plezier: 

• Ga een keertje schaatsen! Ook op zondag is de schaatsbaan in Hasselt open dus kan je al je energie 

hier kwijt 

• Nodig je vrienden uit op de chiroweide voor een ultimate snowball battle!  

(Natuurlijk moet het dan wel eerst gesneeuwd hebben…) 

• Haal dat boek uit je boekenkast dat je nog altijd niet hebt gelezen en begin er aan!  

Geen goed boek? Niet getreurd! Op de chirosite van Chiro Loon vindt je alle chirograefen van 2017 

tot nu terug -> oneindig veel leesplezier!  

• Strek de beentjes in de Loonse velden met een heuse wandeltocht 

• Nodig je vrienden en vriendinnetjes uit om een bordspel te spelen 

• … 

Verkleedkleren gezocht 

De chirokelder moest hoognodig nog eens opgeruimd worden en daarom heeft de leiding de handen bij 

elkaar gestoken en de stal eens goed uitgemest! Oude en versleten ballen, speelgoed, hoeden… maar 

vooral verkleedkleren moesten de deur uit. Hierdoor is onze verkleedklerenkoffer flink vermagerd en we 

willen deze graag terug opvullen met nieuwe verkleedkleren.  

Dus heb jij een kledingstuk: dat je niet meer draagt + in een maat voor volwassenen/tieners + dat een 

leuke bijdrage aan onze verkleedklerenkoffer is→ aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!  
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Allerliefste chirograeflezers 

Alhoewel deze chirograef misschien net te laat in de brievenbus valt, 

Willen we jullie toch nog allemaal een vrolijke kerst en een gelukkige nieuwjaar wensen! 

Moge al jullie kerstwensen werkelijkheid worden en al jullie voornemens meer dan één week 

overleven! 

In deze tijd van sfeer en gezelligheid willen wij graag een warm hart toedragen en klaarstaan 

voor iedereen die het nodig heeft!  

Lots of love van iedereen in de leidingsploeg en van onze VeeBee 
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Wat hebben we gedaan? 
Spaghettifeest: 7 november 

Jammer genoeg konden we geen spaghetti doen samen met onze familie en vrienden, maar niet getreurd: 

uitstel is geen afstel! 

Herontdekkingsweekend: 14 november 

Elk jaar gaat de leiding samen een weekend weg, om opnieuw de leiding te herontdekken.  We 

herontdekken dan onze nieuwe leiding, onze beetje oudere leiding en ook soms onszelf. Zo kunnen we als 

leidingsploeg dubbel zo sterk aan het nieuwe chirojaar beginnen. 

Ijstaartenverkoop: 20 november 

Ook dit jaar hebben we massaal doorheen Borgloon gefietst, 

gestapt en gezaagd om onze ijstaarten te verkopen. Ik wil iedereen 

(nog) eens bedanken die een ijstaartje hebben gekocht of 

meegeholpen hebben om van deur tot deur te gaan. 

De SINT: 5 december 

Ja ook dit jaar kwam deze oude man terug van nooit weggeweest. 

Waarom? Voor alle lieve kinderen in onze chiro natuurlijk. En ook 

dit jaar zijn er geen stoute kinderen! (volgens de Sint) Maar de 

leiding weet net iets beter denk ik ☺ 

 

Wat gaan we nog doen? 
BLOK: DECEMBER-JANUARI 

Omwille van de examens is het soms moeilijk om voor de leden chiro te kunnen geven door een 

leidingstekort. Graag verwijs ik jullie door naar onze kalender achteraan om de precieze data te 

raadplegen. 

Speciale activiteit!: 9 januari 

Op 9 januari zullen we onze jaarlijkse speciale activiteit in de sporthal laten doorgaan (indien dit mag met 

de huidige coronamaatregelen natuurlijk!). Dus vergeet zeker dan jullie sportschoentjes niet mee te 

nemen! Wij zullen jullie op de hoogte houden hierover        

Aspidagen: 16, 23 januari 

Wegens de blok, gaan de aspiranten ons helpen om de chiro rollende te houden en zo kunnen zij ook een 

beetje proeven van het leidingschap.  

Leidingsweekend: 25-27 februari 

Het weekend van 25 tot 27 februari zal het een weekje geen chiro zijn      De leiding zal al beginnen het 

met voorbereiden van Bivak zodat jullie een super tof kamp hebben!  
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Sloebergraef  
Lieve sloebertjes, heuglijk nieuws! De puzzel is bijna compleet: Lucas is bijna terug en komt ons team 

eindelijk vervolledigen. Hij heeft maar één klein probleempje. Na een half jaar in Zuid-Frankrijk zijn zijn 

ogen zodanig aangetast door de zon, dat hij de weg naar de Chiro niet meer weet! Helpen jullie hem de 

weg naar Walstraat 2 te vinden? Dan zorgt hij dat onze chirozondagen nóg fijner worden met zijn 

handelsmerken sport, competitiviteit en het occasionele welgeplaatste mopje. 

Veel succes!! Wij rekenen op jullie! 

Veel liefs van Tuur, Robbe, Lucas en Han!! 
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P.S.: hier al een klein voorsmaakje van grapjes waaraan je je kan verwachten: 

 

  

 

- Weet jij waar bananen groeien? 

(- Aan een bananenboom?) 

- Zie je, ik wist dat ik het aan een aap moest vragen! 

Het is klein, oranje, hangt in een boom en roept “Ik ben 

een appelsien! Ik ben een appelsien!” Wat is het? 

- Een mandarijntje met een dikke nek. 

Het is groen het komt snel van een berg af. 

- Een skiwi! 

Het is wit en het ontploft. 

- Een boemkool! 
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Speelclubgraef 
SUP SUP speelclubbers!! 

Ondertussen is het Kerstmis en nieuwjaar geweest. Hopelijk hebben jullie dit goed gevierd 
met lekker eten en veel pakjes!!  

Voor degene die hun papieren vliegtuigje-skills van de ‘Mens erger je niet’-zondag willen 
aanscherpen en een vliegtuig willen maken dat even goed vliegt als dat van Jan;  hier een 
korte maar heel goede handleiding van hoe je je papier best plooit om het suuuper ver te 
laten vliegen. Ook als je er niet was die zondag kan je dit nog steeds doen, het is niet zo 
moeilijk als dat het lijkt!! 
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*BONUSSSS* 

Voor degene die liever iets anders van papier maken. Hier vind je de uitleg over het vouwen 
van een 1,2,3,4 … hoedje van papier :))  
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Rakwigraef 
 

Rakwiscoop 

Hoihoi liefste Rakwies, 

De kerstboom staat, de keuken ruikt naar koekjes, lichtjes in de straten, warme choco, onder een 

dekentje in de zetel. Heerlijk die kerstvakantie!!! Maar ook het jaar 2022 is nabij. 

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Iedereen heeft zeker wel al eens van goede voornemens gehoord voor het 

nieuwe jaar: dingen die je wil veranderen in het nieuwe jaar en waarvoor je gaat wensen en werken. 

Omdat dit natuurlijk niet de gemakkelijkste taak is, willen wij als leiding jullie heel graag hiermee 

helpen.  

Op een mooie avond zijn we namelijk met  zijn drieën buiten rond een tafel gaan zitten en hebben we 

aandachtig de sterren bestudeert en in onze magische chirotoekomstvoorspelbol gekeken. Wat zouden 

we voor jouw voorspelt hebben? Wat brengt jouw het jaar 2022? 

 

 

 

 

Watermannen zijn vaak iets stiller maar zodra ze zich 

op hun gemak voelen bloeien ze helemaal open. In 

2022 zullen ze zich dan ook helemaal smijten in het 

Chirojaar en de beste rakwi die ze kunnen zijn in zich 

naar boven halen.  

 

 

 

 

W 

Vissen kunnen niet verdrinken!! En ook deze rakwies 

kunnen in 2022 alles aan en houden hun kop zelfs in de 

moeilijkste situaties boven water. Jullie zoeken steeds de 

perfecte oplossing bij een moeilijk spelletje en geen 

enkele opdracht is te zwaar of te moeilijk.  

2022 voorspelt een goed jaar te worden voor onze 

rammen volgens onze sterdeskundige Waggie. We zien 

goede punten op school en een voorbeeldig Chiro lid. 

Ook je ouders zullen blij zijn als je af en toe eens in het 

huis helpt en na een vuile namiddag je vuile kleren mooi 

opruimt.   
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Kreeften hebben scherpe klauwen, die ze nogal eens 

graag inzetten als het hen niet bevalt. Kreeften zijn zeer 

sterke en openhartige Chiroleden en komen graag op 

voor de groep als er iets mis gaat of vals gespeeld wordt 

bij een spelletje. Blijf zeker zoals je bent in 2022!!! 

Maagden verjaren altijd aan het begin van het nieuwe 

Chirojaar en daarmee ook het nieuwe schooljaar. In 2022 

komt misschien het middelbaar er al aan of ben je de 

oudste van de school. Geniet dus nog maar wat en kom 

vaak genoeg naar de Chiro. Want maagden rakwies zijn 

een van de tofste leden die er zijn.  

Onze weegschaal rakwies zijn soms nog niet helemaal in 

evenwicht. Probeer goed school en Chiro te combineren 

zodat je in 2022 geen enkele toffe namiddag moet 

missen.  

Leeuw, de koning van het dierenrijk, zeer 

zelfverzekerd en gaat helemaal openbloeien in het 

jaar 2022 maar blijf zeker met je voetjes op de grond. 

Eventueel dicht bij bivak verjaren heeft niet altijd zijn 

voordelen. Extra afwasje als cadeautje misschien 😉  

Een tweeling is niet voor niks met twee. In het jaar 2022 

ga je namelijk veel nieuwe toffe vrienden maken.  We 

zien een echte Chiromens in jouw die de groep goed 

samenhoudt. Blijf zeker en vast vaak komen want je 

maakt de zondag namiddag 10000 keer leuker.  

Onze rakwi stieren kunnen af en toe wel eens koppig zijn. 

Als hun een spelletje niet aanstaat zullen ze dan ook 

minder gemotiveerd zijn om mee te spelen. Maar we zijn 

gerust want zodra jullie het leuk vinden (dus eigenlijk 

elke zondag door de coole leiding) zijn ze helemaal mee 

met het spel en gaan ze voor de winst. 2022 wordt een 

jaar vol overwinningen maar laat je kop niet hangen als 

je verliest.  
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Schorpioenen zijn Chiro leden geboren in de herfst, bijna 

winter en die betekend MODDERRRR!!! Vuil worden 

vinden schorpioenen namelijk niet erg en zitten na een 

leuke zondag namiddag dan ook graag op een handdoek 

in de auto. Een echte ravotter die elke keer 100% geeft. 

Dat zal in 2022 ook niet veranderen, ter frustratie van 

eventueel ouders die de was moeten doen.   

Boogschutters hebben pijl en boog en zullen volgens 

onze magische chirotoekomstvoorspelbol de ware 

liefde in 2022 vinden. Misschien wel iemand op de 

Chiro en anders dat liefje zeker meebrengen 😉 

Liefste steenbokken als eerst of als laatst verjaren 

heeft zijn voor een nadelen. Lekker in de 

kerstvakantie maar misschien iets minder cadeautjes 

door de feestdagen. Daarom willen we als leiding heel 

lief zijn en ervoor zorgen dat je in 2022 niet te veel 

afwas op kamp zult krijgen.  
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Titograef 
 

YESSSSS hier zijn we weer met de allernieuwste chirograef!! 
Hoe leuk moet het zijn om nog eens van ons te horen nu jullie ons al zo lang niet meer hebben 
gezien/zullen zien? Aahja voordat we het vergeten: allemaal een zalige kerst en gelukkige nieuwjaar 
gewenst enzo! Hopelijk genieten jullie van de vakantie en hebben jullie al goed veel kerstdiners binnen 
gechapt.  
 
Zoals jullie al weten zijn de winnaars van de vorige chirograef challenge bekend, namelijk: Charlie, Morgan 
en Jill! Hun geweldige baksels waren werkelijk om de vingers van af te likken en ze worden daarom 
verkozen tot tijdelijke masterchefs van de tito’s. Aangezien we niet hadden verwacht dat we 3 winnaars 
gingen hebben, moeten we nog even een kleine aanpassing doen en een nieuw cadeau voorzien, maar het 
zal jullie bezorgd worden / is misschien al ondertussen aan jullie bezorgd!  
Laten we even de algemene tussenstand eens op een rijtje zetten: 
 

1. Charlie, Morgan en Jill 
2. Lennert en Alexander 
3. Vince, Bas en Anouck  
4. Lucas en Siska 

 
De eersten krijgen het meeste punten. De mensen die niet deelnamen kunnen uiteraard geen punten 
krijgen. Maar nu is het dus tijd voor een nieuwe challenge. Jullie krijgen heel januari en februari de tijd om 
een eigen RAP LIED te schrijven en een originele videoclip ervoor te maken. Dus haal jullie pen en papier 
maar boven, het liedje mag over alles gaan maar moet minstens 8 zinnen lang zijn (langer is ofc nog beter)! 
Voor de rest mogen jullie alles doen wat jullie willen met de video (bv backupdancers enzo zou keicool 
zijn). We zijn benieuwd naar het resultaat! 
 

Even geleden hebben we ook samen met jullie op een supertoffe geweldige zondagnamiddag even onze 
hoofden bijeen gestoken om de meest verbazingwekkende, fenomenale, sublieme, magnifieke, 
fantastische en ronduit geweldige strip te schrijven!  
We discussieerden of het moest gaan over een bromance, ridders, de sims (was heel cool geweest joh), 
Harry Potter… Zoveel inspiratie, maar zo weinig tijd!  
Dus daarom moesten we gewoon gaan voor de drie leukste opties waardoor we kwamen tot de: “Zombie-
Apocalyps detective superhelden strip” WWWOOOWWWWWWW 
Voor iedereen die er niet was: geniet van het schitterende script en de illustraties 
Voor iedereen die er wel was: geniet van het schitterende script en de illustraties 
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Auteurs: Vince, Morgan, Jill, Lucas, Lennert, Charlie, Anouk, Eva, Marlies, Maanoe, Emile 
Cast: 

• Morgan als superheldin met rode pet 
• Jill als superheldin met groene pet 
• Vince als zombie met rieten hoed met rode band 
• Lucas als zombie met pikachu pak 
• Lennert als zombie met fluohesje en fietshelm 
• Charlie als burger/zombie met strohoed en juttenzakkleed 
• Eva als zombie met outfit van een non 
• Maanoe als zombie met een motorhelm 
• Emile als zombie met een zak over zijn hoofd 
• Anouk als hoofd detective met vergrootglas 
• Marlies als neven detective zonder vergrootglas 

Illustraties: Marlies 
CGI: Maanoe 
Kleding: verkleedkoffer Chiro Loon 
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en slotte om ons 2-maandelijks krantje af te sluiten willen we jullie graag uitnodigen voor 
*trommergeroffel*: HET TITOWEEKEND!!!!!!!  

Jaja, met een beetje geluk mogen we binnenkort op weekend gaan. 
 
Wanneer? 18 tot 20 februari (SCHRIJF DIT OP IN JULLIE AGENDA!!!) 
Waar? Dat mogen jullie nog niet weten! 
Waarom? Omdat het super nice is 
Wie? Iedereen, want we verplichten jullie allemaal om te komen! 
 
Jullie zullen verwacht worden om op vrijdagavond 18 februari verkleed naar de lokalen te komen en zullen 
zondagmiddag 20 februari terug veilig naar huis worden gebracht.  
De exacte uren, een “HELP wat moet ik mijn koffer steken?”-lijstje, het verkleedthema enzovoort, zullen 
we later nog aan jullie doorgeven!  
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Ketigraef 
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JOUW MISSIE START HIER 

Dit weekend bij Defensie is een unieke ervaring. Je weekend valt niet te vergelijken met eerdere 

weekends in het burgermilieu. Bij ons staat teamwork altijd centraal. Vanaf je eerste jaren bij de Chiro 

maak je vrienden voor het leven: collega's die altijd voor je klaar staan, met dezelfde zin voor 

avontuur. 

Na je opleiding kan je deelnemen aan het bivak en oefeningen tijdens de zondagen voor in het 

werkveld. Daarbij kom je met je team voor grote uitdagingen te staan in vaak moeilijke 

omstandigheden. Je band met de collega's wordt hierdoor steeds hechter. 

Een weekend bij Defensie is meer dan gewoon een weekend. Je hebt altijd iets om over te vertellen, 

thuis en aan je vrienden. 

Dit weekend zal plaatsvinden van 18 februari 2022 tot 20 februari 2022. 

Bij deelname: neem de volgende info goed door en twijfel niet om contact op te nemen met ons 

als je toch nog vragen hebt. 

Datum en tijd Vertrek: vrijdag 3/04 19:30 aan de Chiro lokalen 

Terug: zondag 5/04 13:00 aan de Chiro lokalen 

Vervoer Taxi’s en bussen kosten veel centjes, vraag daarom 

aan jullie ouders wie zou willen rijden heen en terug. 

Laat dit weten aan ons! 

Locatie STRIKT GEHEIM 

Kledij ● Vertrek: zorg voor een gepaste leger 

outfit en schoeisel 
● Neem ook kleren mee die vuil mogen 

worden of eventueel reserve kleren 
● CHIRO KLEREN BESTE KLEREN 

Extra’s die ik 

zeker moet 

meenemen!!!! 

● Propere onderbroek 
● Toiletgerief 
● Slaapzak/kussen 
● Veldbed 
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Wat laat ik 

THUIS 
● Elektronische apparaten (TABLET, TV, 

I-POD…) 
● Alcoholische dranken 
● Verdovende of peppende middelen 

(tenzij medisch gebruik en 

toestemming van de ouders) 
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Welke kadetten overleven dit kamp? 
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Aspigraef 
WAHAHAHAHAHAHA 2022, het jaar der aspi’s. Allereerst willen we jullie een gelukkig nieuwjaar en beste 

wensen toewensen (formele dingen die we standaard moeten doen op familiefeest jwz). Nu nieuwjaar is 

geweest en ge uw examenverdriet hebt kunnen weg feesten of nog moed hebt moeten indrinken voor de 

examens in januari is het tijd om naar het volgende festijn uit te kijken. Welk festijn is dit hoor ik jullie 

denken? Dat is niets minder dan ons LEGENDARISCH WEEKEND! Wel dit is nog wel even uitkijken maar we 

hebben al wat in petto voor dat we effectief vertrekken. 

De volgende paar opdrachten zullen als punten tellen, je kan de opdrachten doorsturen tot en met 11 

maart (één week voor ons weekend). Degene die voor het weekend de meeste opdrachten kan voltooien 

krijgt op weekend een zeer speciale prijs en mag op kamp 1x de afwas skippen. Wie geen enkele opdracht 

doorstuurt kan het op weekend wat minder leuk verwachten ;). Dit is een voorbereiding naar aanleiding 

van ons epische weekend dus neem het zeker serieus.  

 

1. De eerste opdracht is simpel maar hangt af van smaak. Op de site RAVE.DJ kun je via 
youtube/spotify/soundcloud 2 of meerdere liedjes uitkiezen en de site maakt voor je dan een 
“mashup”. We willen graag horen wat jullie preferabele muziekgenres zijn. Stuur je mashup naar 
Daan door en als je vragen hebt over hoe de site werkt mag je hem gerust sturen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Voor de tweede opdracht moet je niet veel doen, je moet gewoon een originele naam bedenken 
voor een klám myndband. We weten allemaal dat jullie er van houden! Niets zo leuk om samen te 
kijken met vrienden dan een klám myndband. Zorg gewoon niet dat je een verslaving krijgt zoals 
Cedric dan is het niet meer fijn en kunnen je punten eronder lijden, of nog erger je liefdes leven! 
Zouden er klám myndband zijn over aardappels? 
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3. De derde opdracht kan je je eigen leven kosten. Er zijn mensen voordien doorgedraaid door dit spel 
maar jullie zijn mentaal hopelijk capabel om dit niet te doen xd. Ga naar flaap.io en probeer een 
score van 150 te behalen, elke 100 punten bovenop de 150 worden beloond met een extra punt. 
Het lijkt moeilijk maar is het totaal niet, Boo haalde op zijn eerste keer 742 punten, hij is dan ook 
van de superieure kant van de wereld. 
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4. De laatste opdracht rooft iets meer tijd, maar we hebben het volste vertrouwen in jullie allemaal. 
Iedereen kan koken als hij wilt maar het is nergens zo simpel als in Minecraft. We zouden graag 
jullie kookkunst zien aan de hand van een gerecht uit Minecraft! Gelieve geen koe te gaan slachten 
om daarna in je furnace steak te maken xx. Je mag je gerecht meenemen naar de Chiro en wij zullen 
dan proeven van je lekkernij! 

 

 

 

 

 

We hopen dat jullie wat hebben bijgeleerd na deze ervaring van pijn, liefde en humor, wij kijken alvast uit 

naar 18 maart! We willen degen die nog examens hebben in januari super veel succes wensen, weet dat er 

na regen zonneschijn komt! We duimen voor jullie en houden van jullie allemaal!! (Buiten Samson die is 

niet lief voor Laura) 

 

XXXXXXX 

Michelle, Laura, Boo, Daan 
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Interview 
 

Heeyyla mensen van Chiro Loon, eindelijk tijd voor de interview-sectie waar jullie zoooooooo laaaaaaaang 

op hebben moeten wachten!! 

Maar dit is geen gewoon interview! Niet één persoon, niet twee personen, ook niet tien personen, maar 80 

personen zijn geïnterviewd deze keer!!! Hoe kan dat? Awel, heel wat chirozondagen geleden is de leiding 

rond geweest met enquêtes en hebben we jullie ondervraagd. In andere woorden, we hebben heel Chiro 

Loon geïnterviewd! We vroegen wat jullie favoriete Chiro lied, kleur, kamp maaltijd, eten voor je naar de 

Chiro gaat en frisdrank was; en jullie hebben geantwoord. 

Dit zijn de resultaten over heel de Chiro: 
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We zullen eens de afdelingen overlopen beginnend met de Sloebers.  

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat niet veel sloebers Chiroliedjes kennen     !!! MAAR degene die 

wel liedjes kennen, vonden heel vaak ‘wij zijn de Chiro’ hun favoriete liedje. 

Hun lievelingskleuren waren heel verspreid, bijna iedereen koos een andere kleur. Zijn er zelfs zoveel 

kleuren?? 

Wat de sloebers het liefst spelen is… *trommelgeroffel* ‘KIEKEBOE’ en ‘verstoppertje’!!! Wat een 

verassing. 

Wanneer we vroegen wat hun favo maaltijd was op kamp, konden er niet veel een antwoord op geven 

aangezien sommigen nog niet op kamp zijn geweest. Maar geen zorgen, jullie tijd komt nog!  

Wat ze het liefst eten voor ze naar de Chiro vertrekken is ook heel verscheiden, ze eten allemaal iets 

anders. Wat ze het liefst als frisdrank drinken aan de andere hand is niet zo verscheiden: de meeste 

drinken graag ‘COLA’. 

 

 

De speelclubbers kennen al wat meer liedjes, hun favoriete lied was het ‘bivaklied’!! Zij kijken echt al uit 

om naar bivak te gaan zie ik! 

Maar hun favoriete kleur was paars, misschien zijn het toch nog sloebers? Neen! Want zij spelen graag 

‘tackelspel’! En soms ook nog wat ‘kiekeboe’… 

Zij konden al beter antwoord geven over wat hun favoriete maaltijd op kamp is dan de sloebers. De 

speelclubbers eten op kamp graag: ‘spaghetti’ en ‘kebab’! Maar ook wanneer zij naar de Chiro vertrekken, 

eten ze eerst ‘spaghetti’. Wat houden de speelclubbers toch zoveel van spaghetti. Tenslotte drinken ze het 

liefst ‘fanta’! 

 

 

Bij de rakwi’s is ‘A chika boom’ HET favoriete liedje op de Chiro! 

Hun favoriete kleur is vreemd genoeg ‘geel’. Dat is vreemd? Willen de rakwi’s ook een afdeling terug gaan? 

Heel veel van hen vond ‘kiekeboe’ hun favoriete spel, net zoals de sloebertjes. 

Als favoriete maaltijd op kamp was het nogal verscheiden, maar het meerendeel koos voor ‘kebab’. Maar 

als zich klaarmaken om naar de chirozondag te gaan, eten de meesten gewoonweg ‘boterhammen’. 

Toen we vroegen wat graag hadden als frisdrank, waren de antwoorden zo verschillend! We konden er 

maar geen verbanden uit leggen. 

 

Sloebers 

Speelclub 

Rakwi 
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Heel veel tito’s hadden geen favoriete chiro lied, dat is vreemd, zingen ze dan nooit mee?? Hier gaan we 

volgende zangstonde toch goed op letten!  

Als favoriete kleur hadden de meeste tito’s ‘blauw’ geantwoord! Jongens toch, verkeerde kleur, dat moet 

rood zijn! 

Wat ze wel heel graag spelen op de Chiro is: ‘één-minuutspel’ en ‘stadsspel’ Wat zijn ze toch ruig en 

avontuurlijk! 

Bij het eten op kamp waren er drie favorieten: ‘spaghetti’, ‘worst met saus en puree’ en ‘gehakt á la 

Femke’. Maar wat ze graag eten voor ze naar de Chiro gaan, daar was geen eenduidig antwoord over. Over 

frisdrank wel en dat was ‘Ice tea’. 

 

 

De keti’s zingen graag het ‘ballenlied’, zij hebben pas ballen! Maar hadden in het algemeen, niet echt een 

favoriete kleur… 

Wat ze wel graag spelen is ‘één-minuutspel’ en ‘chicken nugget’. Hoe spelen ze graag chicken nugget??? 

Jullie zijn bijna volwassen seg. 

Graag eten ze ‘Mexicano’ op kamp, zij kunnen goed tegen pikant! Voor ze naar de chirozondag gaan, eten 

ze vanalles: frieten, sandwiches, kebab, croque, tonijnsalade, puree, pistolet, eitjes, brunch,… zo 

gevarieerd allemaal. 

Tenslotte drinken ze graag ‘Ice tea’! 

 

 

Last but not least de aspi’s. Onze aspi’s zingen graag het ‘ochtendlied’ en ‘brand in mokum’. Ik hoop dat ze 

dan op kamp heel mooi en luid zullen meezingen bij het ochtendlied (en natuurlijk ook avondlied want dat 

is ook heel mooi)! 

Maar bij hun favoriete kleur is er een grote tweestrijd tussen de kleuren ‘blauw’ en ‘groen’. We 

concluderen dat er geen enkele afdeling is dat zijn eigen kleur representeert… 

Zij spelen graag ‘dobbelen’ en ‘baren’. Wat dobbelen is mogen ze mij toch eens komen uitleggen want dat 

is iets nieuws, nog nooit van gehoord. 

Op kamp eten ze heel graag ‘kebab’ en ‘worst met puree en saus’. Dat zijn toch twee veelvoorkomende 

favorieten hoor. 

Voor ze naar de chirozondag gaan eten de meesten nog snel een ‘broodje’ en drinken ze graag ‘sprite’! 

 

 

 

Tito 

Keti 

Aspi 
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Wacht eens even, wat is dit?? 

We zijn nog een grafiek vergeten!! 

Wat zien we nu opeens? Wanneer er gevraagd werd wie de knapste leiding was, antwoordde het 

merendeel op ‘Maanoe’! Wauw hoe geweldig, en dit is zeker waar want, je weet wat ze zeggen, cijfers 

liegen niet! 
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Spelletjes 
 
Sudoku: Vul alle cijfers van 1 tot en met 9 in in het raster. Elk cijfer mag maar één keer in elke rij, elke 
kolom en elk vierkant voorkomen. Succes! 
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Kleurplaat: kleur deze tekening zo mooi mogelijk in en geef hem af aan je leiding als laat kerstcadeautje, ze 

gaan er zeker heel erg blij mee zijn!       
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Woordzoeker: zoek de verschillende chirowoorden in deze woordzoeker! 
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Dag Evenement Uur opmerking  
 

 

9 jan CHIRO 14u00-17u30 Sporthal  

16 jan Aspi-dag 14u00-17u30 Lokalen  

23 jan Aspi-dag 14u00-17u30 Lokalen 

30 jan CHIRO 14u00-17u30 Lokalen  
 

6 feb CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 

13 feb CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 

20 feb CHIRO 14u00-17u30 Lokalen  

25-27 feb 
  

LEIDINGSWEEKEND / GEEN CHIRO  

    

    

    

    

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  
Kerstmis*Nieuwjaar*super leuke feestje* mmmmmm weer lekker goed 
gegeten*ijstaart van chiro loon*2022*nieuw jaar*gelukkige 
nieuwjaar*kusjes van jullie kapoentjes de leiding*examens gedaan voor de 
leden*examens voor de leiding* STRESSS* allemaal een kaarsje branden 
voor de leiding*daarna terug super veel chiro*JOEPIEEEEEE*wij missen 
jullie*tot binnenkort   
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  

 

 

 


