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Voorwoord 
 
  

Beste beste beste leden en 
ouders, welkom terug op 
onze chirograef! Hopelijk 
hebben jullie een 
superleuke fijne vakantie 
gehad. Jazeker toch? 
Uiteraard want Chiro Loon is 
op kamp geweest en er zijn 
ontzettend veel foto’s 
gemaakt. Misschien iets te 
veel aspifoto’s, maar over 
het  algemeen nog steeds 
veel. En wat zou een Chiro 
Loon kamp zijn zonder onze 
kokkies! Ik ben ze nog 
steeds dankbaar. Ik kan het 
niet genoeg zeggen. Maar 
na elk kamp komt er ook 
een startdag, wie oh wie 
gaat de nieuwe 
leidingsploeg zijn? Welke 
aspi’s gaan gekozen 
worden? Hij/zij/they? Wie 
gaat weg? Wie blijft er nog 
een jaar? 

 
 
 
 
 
 

De spanning is niet meer te 
houden, IK MOET HET 
WETEN! Ondertussen 
hebben veel leiding ook 
herexamens gehad 
(boooeeeh) en tegelijkertijd 
ook krinkel (yoepiieee). Om 
de 4 jaar komt zo een 
opportuniteit van eigenlijk 
één van de meest chiro-rijke 
ervaringen die er bestaan. 
Dus als jij in de toekomst de 
mogelijkheid hebt om mee 
te gaan, doe het zeker! Voor 
de personen die 
herexamens hebben: 
hopelijk lukt het ooit, als 
medewerker of VB? Om dit 
te missen is super jammer. 
Dus tot startdag! Ik hoop 
dat iedereen komt, dat jullie 
nog graag naar de chiro 
gaan en dat jullie nog een 
super leuke tijd hebben. 

 

 

INHOUDSTAFEL 
 
2) Wat hebben we gedaan? 
2) Wat gaan we nog doen? 
3) Startdag 
4) Recept 
6) Sloeber 
8) Speelclub 
12) Rakwi 
14) Tito 
22) Keti 
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36) Kalender 
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Wat hebben we gedaan? 
 

Bloemetjesverkoop: 11 juli 

Terug van weggeweest: de Bloemetjesverkoop!!! Op deze prachteditie konden alle Chiro-sympathisanten een lotje 

kopen om zo een prachtig bloemetje te winnen bij het standje van Chiro Loon op de avondmarkt. Heel erg bedankt 

aan iedereen die samen met ons bloemetjes is komen verkopen, en natuurlijk ook bedankt aan iedereen die een 

bloemetje heeft gekocht!  

Bivak: 21-31 juli 

Het zal waarschijnlijk nog een paar keer worden aangehaald in deze chirograef, maar natuurlijk zijn wij ook op BIVAK 

geweest! 10 dagen lang speelden we samen spelletjes, aten we samen aan tafel en maakten we samen 

herinneringen voor het leven! Hopelijk zien we jullie volgend jaar allemaal opnieuw (ps: bekijk zeker de kalender om 

de datums van de komende 2 jaren Bivak te weten).  

Afterparty: 31 juli 

Na een vermoeiend en voldoening gevend Bivak, konden jullie het Bivak samen met ons afsluiten in jeugdhuis ’T 

Biejke. Hier kon iedereen terecht voor een gezellige babbel en een drankje. Alhoewel iedereen zeker slaap kon 

gebruiken na zo’n geweldig Bivak, wou natuurlijk niemand deze afterparty missen! 

 

Wat gaan we nog doen? 
 

Startdag & startdagviering: 25 september 

Het nieuwe chirojaar gaat weer bijna van start en dat betekent natuurlijk dat STARTDAG er aan komt! Wil jij je 

opnieuw inschrijven of wil jij nog meer vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de chiro, dan kan dit allemaal op 

startdag. Dus zorg dat je er zeker bij bent!  (meer informatie over startdag vind je iets verder in de Chirograef) 

Dag van de jeugdbeweging: 21 oktober 2022 

Op deze dag laten we aan iedereen zien dat wij bij de beste jeugdbeweging van het land horen, dus trek je 

chirokleren aan en ga zo naar school en/of naar de sportclub, muziekles … Hopelijk kunnen we dan ook weer met zijn 

allen samenkomen die dag om dit te vieren. 
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Startdag 
 

Staan jullie ook al te poppelen in jullie schoenen om weer een nieuw chirojaar tegemoet te gaan? Zijn jullie ook 

benieuwd wie jullie nieuwe leiding zal zijn, of welke nieuwe leiding erbij komt, of welke leiding misschien stopt? 

Hebben jullie zin om weer nieuwe vrienden en vriendinnetjes voor het leven te maken? Wel super goed nieuws dan 

want onze STARTDAG staat weer voor de deur!  

Neem zeker al je vriendjes, vriendinnetjes, buren, leden van je sportclub …. mee naar de chiro om zo de grootste 

vriendschappen te creëren, want CHIROVRIENEN, ECHTE VRIENDEN. Op startdag kan iedereen zich (opnieuw) 

inschrijven om zo weer een fantastisch jaar tegemoet te gaan!!  

Wat is belangrijk om te weten: 

• ZONDAG 25 SEPTEMBER 

• WALSTRAAT 2, BORGLOON 

• INSCHRIJVINGEN: 13u30-14u00 

• ACTIVITEITEN: 14u00-18u00 

• PRIJS:  

inschrijvingsgeld en verzekering voor het HELE JAAR = 25 EURO 

➔ LET OP: ENKEL MET BANKKAART BETALEN!!  
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Recept  
 

Hallooo allemaal! Volgend jaar zullen sommige Aspi’s hun vleugels uitslaan en verhuizen naar kot. Dit is natuurlijk 

een hele verandering, daarom wil ik hun al op weg helpen. Vandaag ga ik jullie een van mijn favoriete maaltijden 

voorstellen, genaamd Kot Wraps! Kunnen jullie niet wachten om verder te studeren en misschien op kot te eten? 

Begin dan maar met kilo’s pasta pesto en diepvries lasagne te hamsteren en zeg het lekker eten van jouw ouders 

maar vaarwel. Natuurlijk eten de meeste studenten andere dingen (tenzij jouw naam Jan Maes is) en daarom stel ik 

mijn kot wraps voor. Heel gemakkelijk te maken en te personaliseren. 

Dit is mijn recept voor twee heel hongerige studenten: 

(Ps. voor de echte kot ervaring moet je exact deze producten kopen, of ze vervangen door de goedkoopste 

producten die je in de winkel kunt vinden) 

Ten eerste heb je je fundament nodig: de wraps zelf 

 

Ten tweede heb je een basis nodig, anders gaan je wraps niet genoeg vullen. Ik verkies meestal rijst, BEANS of linzen! 

(125 g rijst of zo een hele blik bonen) 

 

Dan moet je maar aanvullen met groenten zoals: tomaat, komkommer, rode ajuin, paprika of avocado. 
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En ik weet dat veel veggie’s dit lezen dus jullie mogen er zelf voor kiezen of je daar gehakt bij doet of niet. 

Ik heb trouwens laatst vegan gehaktballen geprobeerd en ik vond het niet slecht: 

 

Ik kon wel proeven dat het een vleesvervanger was. De vegetarische slager is wel een duurder merk maar ik heb dit 

gekozen omdat het in promotie was. 

Aah en bijna vergeten! Bij wraps hoort er een lekker sausje bij zoals looksaus of cocktail! 

Ik ben vergeten om foto’s van het eindresultaat te maken maar zo moet het er ergens uit zien tijdens het proces! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smakelijk! 
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Sloebergraef  
 

Liefste sloebsloebs  

Hopelijk hebben jullie allemaal goed kunnen uitrusten na kamp en hebben jullie nog van de vakantie kunnen 

genieten. Jammer genoeg is het nu terug tijd om naar school te gaan, maar wees niet getreurd , dit betekend ook dat 

er terug elke zondag Chiro zal zijn :)  

Binnen een paar weken moeten we helaas afscheid van elkaar nemen :(, en gaan sommige van jullie de 

speelclubbers vergezellen, en gaan jullie allemaal nieuwe leiding krijgen. Maar eerst gaan we nog een paar 

onvergetelijke zondagen beleven!  Ik hoop dat jullie het allemaal een heel fijn jaar vonden, wij hebben er alleszins 

heel hard van genoten. DIKKE LIEFDE VAN JULLIE FAVORIETE LEIDING!!  

Om terug te blikken op de mooie herinneringen die we dit jaar hebben gemaakt, hebben we een kleine opdracht 

voor jullie. De opdracht: maak een prachtige tekening van een moment dat jij heel leuk vond of een tekening van de 

sloebertjes die een spelletjes spelen, van de chirowei, van jezelf,…. Zolang het maar iets met Chiro te maken heeft. 

Wij hebben alvast een paar foto’s gezocht van heel toffe momenten voor wat inspiratie. 
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Maak hier een tekening van jullie leukste Chiro herinnering, zodat we die nog in het sloeberlokaal kunnen ophangen. 

Groetjes Lucas, Tuur, Han en Robbe  
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Speelclubgraef 
 

Liefste speelclubbers 

Het jaar zit er weer bijna op, en het is weer belachelijk snel gegaan allemaal. Voor kamp geldt hetzelfde, opeens was 

het 31 juli en moesten we allemaal weer naar huis. Maar niet getreurd, want hier is nog een megaleuke laatste 

Chirograef en we hebben nog 2 zondagen om samen door te brengen. Wij waren eens door de foto’s van dit jaar aan 

het bladeren en zagen zoveel leuke dingen, dat we besloten hebben om onze favoriete momentjes van dit jaar 

hieronder op te sommen. Ze staan in geen specifieke volgorde, het zijn gewoon dingen die ons nog een tijdje gaan 

bijblijven! 

 

Pompoensoep met de sloebers 

Dit zit misschien voor de meesten al wat verder in jullie geheugen, vermits dit in november van vorig jaar was. Maar 

dit was de eerste keer dat we soep maakten, met de sloebers weliswaar. Hij was niet perfect gelukt, als zeggen we 

het zelf, maar met genoeg peper erin was zo een warm goedje wel aangenaam in de keel op een gezellige, koude 

herfstdag. 

                   

 

Pannenkoeken na honkbal 

Ergens in maart hebben we jullie leren honkballen, en tot onze grote verrassing hebben enkele speelclubbers zich 

ontpopt tot echt MLB-sterren. We waren onder de indruk van jullie kwaliteiten op het veld, maar dat had 

waarschijnlijk iets te maken met het feit dat hoe beter jullie speelden, hoe meer ingrediënten voor pannenkoeken 

jullie verdienden. 
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Recht op recht 

Dit is nog van een iets recentere zondag, voor de eerste keer recht op recht door de woeste wildernis en bebouwing 

van Borgloon. We begonnen door de woonkamer en tuin van een vriendelijke mevrouw, vervolgens door de wei met 

koeien, over een beek, door de netels, onder de bomen van de boomgaard door, langs een identieke kopie van Jan 

(zie middelste foto), door de bloemenvelden, over en onder de prikkeldraad en nog veel meer. Met behulp van jullie 

charmes als brave en onschuldige jongens en meisjes, kregen we ook wat lekkers mee van mensen waar we gingen 

aanbellen. Een avontuurlijke zondag als je ‘t ons vraagt! 

 

 

Speelclubweekend!! 

Dan hebben we natuurlijk ons speelclubweekend! Hier waren jullie ook talrijk aanwezig, verkleed in de mooiste 

kostuums op vrijdagavond. Wat waren jullie hier toch weer creatief in! Hetgene dat het meeste in de smaak viel bij 

jullie aan deze locatie was toch wel zeer opvallend, namelijk de toog in de zaal! Hier waren jullie niet weg te krijgen, 

vooral Sfie, die maar water achterover bleef kiepen. Overdag hebben we veel spelletjes gespeeld en konden jullie de 

leiding helaas niet verslaan in een voetbalmatch hehe. ‘s Avonds hadden we ook een iets specialere quiz, gemaakt 

door Jan; of jullie veel hebben bijgeleerd daarvan weten we niet, maar jullie kennis over onderbroeken is er alleszins 

wel op vooruit gegaan! We sloten af met een feestje, en dan moesten we zondag jammer genoeg alweer naar huis.. 
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Netelsoep 

Op tweedaagse zijn we teruggegaan naar onze roots. Geen zwembad of speeltuin voor ons, maar gewoon een kaart 

en heel wat goesting om eropuit te trekken. Na een stukje wandelen kwamen we bij een mooi plekje langs een rivier. 

We kozen een plekje uit en de taken werden verdeeld; sommigen gingen werken aan het kamp, anderen hielden zich 

bezig met de materialen voor onze vestiging, hout voor het vuur of netels verzamelen voor de soep. Nadat we een 

vuurtje hadden gemaakt, konden we beginnen aan de overheerlijke netelsoep. Het kamp zag er ook goed uit! 

Uiteindelijk zijn we op de terugweg wel nog even langs de frituur gepasseerd, een klein beetje luxe mocht ook wel! 
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Kruisiging van Jezus 

Op kamp hebben we ons een dag ingeleefd in de Christelijke gebruiken. Iedereen moest aan de hand van spelletjes 

proberen zo een hoog mogelijke functie in de Katholieke gemeenschap te bemachtigen. Met als einddoel om paus te 

worden! DIt werd begeleid door Maria, Jozef, Judas en Jezus. Deze laatste werd op het einde gekruisigd en terug 

herboren. 

 

 

Dit waren maar enkele van de vele leuke momentjes die we met jullie beleefd hebben. Als jullie nog favorietje 

momenten hebben, laat het dan zeker weten op een van de zondagen die we nog hebben!!  

 

Veel liefs 

Ine, Louis, Jan en Milo 
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Rakwigraef 
 

Allerliefste schattekes van pattatekes  

Hopelijk gaan jullie niet te hard wenen als jullie nu te weten komen dat dit de laatste Chirograef zal zijn van jullie 

favoriete leiding. Want het is geen geheim dat het chiro werkjaar op zijn einde komt. *Ween Ween*  

Maar wees gerust tot startdag zijn jullie nog niet van ons af. Muhahahahah 

Hopelijk hebben jullie van ons super awesome amazing geweldig zot kamp genoten en een toffe vakantie gehad.  

Dan is het nu ook tijd om weer in het echte saai leven terug te keren en naar SCHOOL te gaan. Wat een 

nachtmerrie!!! 

Omdat wij jullie rakwis nu wel goed kennen en weten dat jullie wel wat hulp kunnen gebruiken, willen we dan ook 

een paar awsome tips geven om de schoolbanken te overleven en de toffe tijd op kamp niet te vergeten.  

 

Tip 1 en meteen de belangrijkste!!  
Kom elke zondag naar de Chiro om de school stress te verminderen en je leven leuker te maken.  

 

Tip 2: 
Zing elke dag het ochtend en avondlied om in de kampsfeer te blijven en deze zeker niet te verleren.  

 

Tip 3:  

Knip deze awsome foto uit van je favoriete leiding en hang deze boven je bed.  
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Tip 4:  

Om een goede indruk achter te laten bij de leerkrachten hou je best je schoenen aan. We weten dat na 10 dagen 

Bivak voor velen dit een probleem kan zijn maar geloof ons die stinkvoeten gaan je enkel minder laten concentreren 

tijdens de toetsen.  

 

Tip 5:  

Scheetjes laten mag maar doe dit niet te hard.  

 

Tip 6: 

Zoek nieuwe vriendjes, doe een babbeltje en breng ze misschien zelfs mee naar de Chiro. Want niks is leuker dan 

met kei veel nieuwe vriendjes knallen op een zondag.  

 

Tip 7:  

Maak je huiswerk op tijd. Want je mama en papa gaan je niet naar de chiro laten komen als het nog niet af is en dat 

wil niemand natuurlijk.  

 

Tip 8:  

Zorg ervoor dat je boeken niet zo vaak verloren gaan als een chiropull. 

 

Tip 9:  

Blijf gewoon je zotte en leuke zelf!!! 
 

 

 

 

Groetjes van jullie leiding  

Korrie, Waggie en Juju 
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Titograef 
 
Gegroet allerliefste tito’s! 
Helaas is het al zover! Het einde is nabij! Jullie zullen bijna zonder ons verder moeten (*iedereen 
begint spontaan te wenen door alleen al de gedachte dat je andere leiding dan ons zal hebben). 
 

Afgelopen jaar hebben we veel gespeeld, gelachen, spelletjes gewonnen en verloren, geroddeld, 
gesmasht en gepast… 

Een groot deel van deze herinneringen hebben wij op camera vastgelegd, dus laten we even 
terugblikken op een mooi jaar! We beginnen met enkele onvergetelijke zondagen… 

 

 
 
 
Weten jullie nog toen we een super 
geweldige strip hadden gemaakt? Omdat we 
het niet eens raakten over de verhaallijn zijn 
we maar gegaan voor een “Zombie-
Apocalyps-detective-superhelden-strip”!  

 

 
 
 
 
 
Door de grote “SquidGame hype” konden wij het ook niet laten om een squidgame namiddag te 
doen. We speelden de spelletjes uit de serie na in het echt en maakten op het einde lekkere 
dalgona coockies.  
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Weten jullie nog toen we omgekeerde stoelendans deden en jullie met zoveel mogelijk op één 
stoel moesten geraken?  
 

 
 

Natuurlijk kan je niet bij chiro loon zitten zonder het doorkijkkerkje minstens 1X per jaar te 
bezoeken! Daarom gingen wij ook maar deze overhypte plaats bezoeken tijdens één van onze 
avondchiro’s…  
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Maanoe als bad boy en Krijn als zijn prinsesje, prachtig 
gewoon!   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Misschien hebben we het volgende dit jaar iets te 
weinig gedaan, maar natuurlijk kon een stadsspel 
ook niet ontbreken in onze fotocollage. Dit 
stadsspel was de bron van een groot deel van de 
foto’s die we gebruikten op jullie pokemonkaartjes 
op kamp! 
 

 

 

 

Ook hebben jullie leren fuiven door ons, hopelijk hebben jullie onze lessen goed opgevolgd en 
hebben jullie er deze zomer gebruik van gemaakt! 

 

 
 

We mogen ook Sint-Hubertus niet vergeten. We gingen lekker schaatsen en kregen een hapje en 
drankje van onze meters van Kroinjel. 
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Daarnaast mogen we ook het super coole “titoweekend” niet vergeten!  
We deden een teambuilding waarvan sommige nog nachtmerries aan over houden (weten jullie 
het oversteken met slechts enkele lichaamsdelen nog?). We hebben ook de wandelende spin 
proberen te maken (zie foto). Het enige wat echt nog ontbreekt is een foto van onze PIRAMIDE. 
Op één of andere manier hebben we na 1 jaar nog altijd geen piramide kunnen maken, we zijn 
zwaar teleurgesteld in jullie!  
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Tenslotte komen we aan “Le moment suprème” van het jaar, de 10 dagen die niemand wil missen: 
BIVAK BEVERST 2022!! 
Het begon allemaal op het speelhof in Borgloon…  
 

 
 

Eens aangekomen op de kampplaats waren de jongens zeer druk bezig met proberen niets te 
doen tijdens het uitladen van de tenten. Neenee just kidding, jullie hebben heel goed geholpen ;)

 
 

We gaan verder met het opbouwen van de wastafels. Dit zag er zo uit:  
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Er kwam ook een snel optreden van de enige echte Ed Sheeran:  
 

 
Na zijn korte carrière als zanger van romantische liedjes besloot hij het ‘rappersmilieu’ in te gaan. 
Binnenkort komt zijn eerste single met Eminem uit.  
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Nu alles recht stond, was het tijd voor spelplezier. De grote 
MinecraftDag hoorde te eindigen in een dikke battle tussen 
de Enderdragon en deze 2 ridders, maar de battle werd nog 
even uitgesteld:  

 

 

 
 
 
 
De D&D dag kan natuurlijk ook niet ontbreken uit 
deze collage! Jullie probeerden AntiLoon te redden. 
Het Madelijne monster werd verslagen, Jo en zijn 
kinderen op gruwelijke wijze geneutraliseerd, DJ 
Desal helpen een zomerhit maken om hem daarna te 
moeten doden, een valstrik in het ‘Ondoorkijkkerkje’ 
ontmantelt, Lucas verliefd gemaakt in Veggie Cote en 
nog veel meer 
Helaas is AntiLoon nog steeds niet volledig gered, we 
hadden net niet genoeg tijd…  
Wie o wie gingen we in het einde tegenkomen… 

 

 

We deden ook leuke avondactiviteiten zoals de grote titoquiz, casinoavond met deze prachtposter 
als prijs hoofdprijs, zeepjes maken, D&D proberen uit te spelen (wat nog altijd niet was gelukt), 
een kampvuurtje met marshmellows en tenslotte natuurlijk kampvuur!  
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Met het kampvuur sloten we weer een prachtig kamp helaas af!  
 

 
 

Dikke merci voor het geweldige jaar tito’s! Vergeet deze foto’s zeker niet uit te knippen en boven 
jullie bed te hangen!  
 

Groetjes Eva, Maanoe, Emiel en Marlies 
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Ketigraef 
 

Back to school 

Het nieuwe schooljaar is ondertussen al enkele dagen begonnen. Hieronder hebben wij leuke horoscopen voorzien 

hoe jullie schooljaar eruit zal zien… 

 

 MAAGD 

Dit is JOUW schooljaar! Je punten schieten de lucht in. En die knappe medestudent waar 

je al jaren over droomt en waarvan iedereen spontaan begint te kwijlen als hij/zij voorbij 

paradeert… Er is potentieel!!! Zorg dat je na de les enkele ‘vragen’ klaar hebt en gooi al je 

charmes in de strijd. Hij/zij zal snel bezwijken! Maar pas op, Maagd, zorg dat er geen 

gevoelens aan de pas komen!  

 

TIP: ‘An apple a day keeps the dokter away’ en als je hard genoeg gooit, ook nog andere 

mensen.  

  

 WEEGSCHAAL 

Jij wordt de nieuwe leider van de klas! Dat heeft zo z’n voordelen: je kan mensen commanderen je voeten te 

masseren, huiswerk te maken, tomaten te schillen of zilver te poetsen. ZOrg er wel voor dat je je onderdanen ook te 

vrede houdt door af en toe ze eens een shout out op Instagram te geven. Of nog beter: maak een tiktok met hun als 

bedankje! Anders komen ze misschien in opstand en beginnen ze te betogen op de 

speelplaats…  

 

TIP: Pastel is de kleur van dit seizoen. Zorg dat je helemaal mee bent met de mode en koop 

ALLES in deze kleur. Mappen, onderbroeken, tissues, huisdier, kamerplanten…  
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 SCHORPIOEN 

Dit schooljaar zit jij altijd achteraan in de klas met je hoofd op de bank (en op slechte dagen met je hele lichaam). Zo 

werkt nu éénmaal het studentenleven… Niet te veel tijd in school steken, maar geniet ook van het leven rondom die 

stomme school! Dit wordt het jaar van inzichten en vooral van zeer weinig huiswerk. Doe aan coworken en maak al 

je taken samen met iemand of doe alsof je samenwerkt en laat de andere het maken.  

 

TIP: Kook pasta eerst voor je het opeet. We verplichten je niet, maar het smaakt toch opvallend beter al heeft 

iedereen zijn eigen smaak.  

 

 

 BOOGSCHUTTER 

Op kamp heb je inspiratie gehaald bij Emile zijn booty. Het is misschien best om toch 

eens te gaan kijken in de sportschool ook al stinkt het daar naar mensen die veel te 

veel moeite doen om er goed uit te zien. Zet je erover… Jouw jaar zal draaien rond 

squats, calorieën tellen en alle mogelijke diëten volgen die er zijn. Maar het is het 

allemaal waard!!! Jij wordt een echt machien  

 

TIP: Als je WC-papier uitwast, kan je het gerust nog een keertje gebruiken 

 

 

 STEENBOK 

Het gaat hard klinken, maar iemand moet je het zeggen: Stop maar met studeren, heel 

veel gaat er toch niet van komen. Niet wenen, de sterren hebben namelijk iets groots 

voor jou in petto. In jouw toekomst zien we kip-curry, véél kip-curry, een heel gebouw vol 

kip-curry, zeg maar een kip-curry-fabriek. Jaja, jij gaat de business in en kip-curry is HET 

gat in de markt. We zien het groots voor jou, de kip-curry handel maakt van jou de 8ste 

rijkste Belg in Andorra!  

 

TIP: Bespaar op je busabonnement en ga met de fiets!  
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 WATERMAN 

Aai, aaaai, aaaai, hoe kan zoiets gebeuren? Je ontwikkelt watervrees. Je kan niet meer drinken en je niet meer 

wassen. Ieder nadeel heeft zijn voordeel: jij in je eentje boost de aandelen van Fristi met 400% omdat dit je 

vervanger wordt voor water. Ook ben je een gewild onderzoeksobject voor de wetenschap als eerste persoon in 

bestaan van de mensheid die voor 75% uit Fisti bestaat?! 

 

TIP: De nieuwe Dove body wash maakt je huid zijdezacht, nu voor maar 7,99 euro in uw 

dichtstbijzijnde kruidvat. (No proma!!!)  

 

 VISSEN 

Oeps, vissen. Ook geen geluk voor jullie dit schooljaar. De allereerste schooldag struikelde je over je eigen elleboog 

en viel je zomaar de trappen naar beneden. Alle eerstejaars hebben dit natuurlijk ook gezien. En zo werd je 

uitgelachen… Alsof dat nog niet genoeg was, breek je ook je gehoorbeentje en je kon al 

zo slecht luisteren! Geen getreur, arme vis, nog maar 365 dagen voor je een nieuwe 

eerste indruk kan maken.  

 

TIP: Begin al met je af te drogen terwijl je nog aan het douchen bent.  

 

 

 RAM 

WOOOOOOOOW, jouw toekomst shines bright like a diamond OMG!!! Letterlijk, want bij het uitdoen van het 

onkruid in de tuin, stoot je op een schatkistje vol diamanten… WHAAAAT?!?! Nu kan je al je leerkrachten omkopen 

voor goede punten. Gelukzak! Vanaf nu alleen nog school als het uitkomt en voor de rest genieten van het 

miljardeirsleven! 

 

TIP: De beste manier om je aan iemand nieuw voor te stellen is via voetmassages.  
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 STIER 

Dit jaar komt je grote geheim uit. Je dubbelleven van de normale student overdag en 

de tiktokster in de avond kan niet langer verborgen gehouden blijven. Gelukkig zijn je 

fans heel begripvol en je carrière krijgt er zelfs een enorme opzwieper van. Het 

hoogtepunt van het jaar is toch als je een optreden mag doen voor één van de prinsen 

van België en hij je daarna poeslief vraagt of hij je mag vergezellen naar je bal.  

 

TIP: Als je als voetganger aan een rood licht staat te wachten, moet je zo veel mogelijk 

op het oversteekknopje duwen, het wordt sws sneller groen. Hetzelfde voor liften… 

 

 

 

 TWEELING 

Tweeling! Tweeling? Een tweeling, hoor je dan niet met twee te zijn? Dat dacht de kosmos er 

ook van en daarom hebben ze het zoeken van jouw soulmate als hun topprioriteit gezet? Na 

vele jaren zwoegen hebben ze er eentje kunnen vinden. Maar dat gaat allemaal 

niet zomaar, ze willen ook iets in de plaats. Voordat jij je soulmate mag ontmoeten, zal je elke dag voor 

een maand om precies 15:23 een kopjerol moeten doen. Succes en vergeet ons niet uit te nodigen op 

de bruiloft!  

 

TIP: Als je een motivatiebrief of CV schrijft voor een studentenjob, zorg er dan zeker voor dat je veel uitroeptekens 

gebruikt zodat ze doorhebben hoe enthousiast je bent!!!!  

 

 KREEFT 

 

Kreeftjes, dat zijn delicatessen, maar er moet wel voorzichtig mee 

omgegaan worden. En dat heeft de zeevruchtenindustrie dus niet door, 

dus dit jaar zet jij je in voor de rechten van de schaal- en schelpdieren, jij 

HELD(IN)! Laat je niet doen door de grote boze meneren van de grote 

boze bedrijven!!!!!!!! 

 

TIP: Stop in je kluisje een leerkrachtenoutfit, zodat je altijd ongemerkt een 

boodschapje kan gaan doen in de veel properdere lerarentoiletten.  
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LEEUW 

Bel maar snel naar Ariël om te vragen of er nog een plaatsje vrij is in de 

onderwaterschool, want dit jaar transformeer jij wonderbaarlijk. Op 19 september om 

precies te zijn… In een zeemeermin(man)! Problematisch voor een katachtige zoals jij, 

Leeuw. Maar wij geloven in je, alles zal wel op zijn vinnetjes terecht komen. Probeer wel 

geen vissen onder je medeleerlingen op te eten, dan moet je misschien nablijven. 

 

TIP: Nu je ouder wordt is het misschien tijd om die oude teddyberen uit je bed te halen. 

Maar geen stress, je moet ze niet weggooien! Je kan ze hergebruiken als rugzak, 

pennenzak, brooddoos of schoenen  
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Aspigraef 
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Spelletjes 
 

Hoi hoi beste leden. Helaas is de vakantie weer voorbij, maar we weten allemaal dat die eerste weken in school toch 

nog niet veel gebeurd! Om de verveling tijdens de les tegen te gaan hebben wij de ideale oplossing: neem de 

chirograef mee naar school en vul de spelletjes pagina in. Veel plezier!  
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Zoek de 10 verschillen: 

 



Chiro Loon                - 33 -   
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Vul de tekstballonnetjes in: 
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Dag Evenement Uur opmerking  
 

 

4 september  Chiro 14u-17u30 Lokalen  

11 september  GEEN CHIRO / / 

18 september  Chiro 14u-17u30 Lokalen 

25 september   Startdagmis 10.30u-… Kerk Borgloon 
met chiropull 

25 september   Startdag 13:30-18:00 Lokalen  

2 oktober Chiro  14u-17u30 Lokalen 

9 oktober Chiro 14u-17u30 Lokalen 

16 oktober Chiro 14u-17u30 Lokalen 

23 oktober Chiro 14u-17u30 Lokalen 

30 oktober Chiro 14u-17u30 Lokalen  

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  
**De laatste chirograef van dit chirojaar**wat gaat de tijd toch snel**wat 
een mooi kamp hebben we weer gehad**super mooi weer**weer 
fantastisch gegeten dankzij onze top kokkies**de mast was eentje om ‘U’ 
tegen te zeggen**Sherk en Donkey**elke dag blije gezichtjes zien**lucas en 
jan smorgens met een tasje koffie**wat mis ik het toch**MAAAAAAR**het 
nieuwe chirojaar staat al weer klaar met ontelbaar veel 
chirozondagen**nieuwe leiding**SPANNENDDDDD**  
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  

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

 


