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Voorwoord 
Beste leden, beste ouders! 
Hier zijn we weer met onze 
eerste Chirograef van dit 
werkjaar. Voor de nieuwe 
leden zal dit ongetwijfeld iets 
nieuws zijn, maar zoals 
anderen het al gewoon zijn, 
zullen jullie om de twee 
maanden een Chirograef in 
jullie postbus ontvangen. Ons 
krantje is een informatiebron. 
Zo willen we alle leden én ook 
de ouders op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen 
die binnen Chiro Loon 
gebeuren. Zoals jullie weten is 
onze leidingsploeg vernieuwd. 
Enkelen zijn weggegaan, en 
enkelen zijn bijgekomen. Dat 
wil ook zeggen dat onze 
redactieploeg ietsjes anders is 
samengesteld. Hopelijk zullen 
we onze taak tot een goed 
eind volbrengen. Voila, de 
eerste oktober hadden we een 
startschot gegeven. Het was 
weer een succesvolle startdag. 
Het regende niet en iedereen 
was tevreden met de nieuwe, 
frisse leidingsploeg. En we 
mogen natuurlijk de 
startdagmis niet vergeten. De 
kerk zat vol! Al is het 
misschien een overdrijving… 
Bon, na deze zullen binnen 
enkele weken allerlei 
activiteiten ons bezighouden.  
 
 

 
 
 
Eerst zal de leiding op 
weekend gaan om de 
groepsdynamiek te 
versterken. Daarna mag je 
denken aan het 
spaghettifeest, de 
ijstaartenverkoop en we 
mogen het bezoek van de Sint 
niet vergeten. Alhoewel hij pas 
zal komen als ALLE kinderen 
braaf zijn geweest. Maar 
gelukkig beschouwen de 
administratiediensten van de 
Sint ons als een Chiro vol met 
“brave” kinders… Neem gerust 
de tijd. Zet je in de zetel. En 
begin, begin met het lezen van 
de krant. Vergeet zeker de 
belangrijke zaken niet te 
lezen. Ter ontspanning zullen 
de leden zich bezig houden 
met de afdelingstukjes en 
allerlei andere rubrieken. 
Dames en heren, veel 
leesplezier!  
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Wat hebben we gedaan? 

Na een formidabel kamp was het enkele weekjes rustig en konden we alleen maar aftellen tot september 
zich aan zou kondigen. Uiteraard niet om de school die dan terug begon, maar omdat we eindelijk weer 
naar de Chiro konden gaan op zondagen. Er waren nog enkele weken met de oude groep en oude leiding, 
tot het op 1 oktober tijd was voor startdag. Traditiegetrouw begon die dag met een mis in de kerk, waar 
we veel van jullie en jullie ouders konden terugzien. In de namiddag kwamen we allemaal samen aan de 
lokalen. Veel nieuwe gezichten, maar gelukkig ook veel gezichten die we al kenden. Wat een feest, er was 
cake, frisdrank, muziek, spelletjes en alles wat we nog konden wensen. Maar de kers op de taart was 
natuurlijk toen we de nieuwe leiding van elke groep leerden kennen! 
 

Wat gaan we nog doen? 

De komende weken staat er veel op het programma, dus pak je agenda er al maar bij! 

Allereerst gaat de leiding op herontdekkingsweekend van 27 tot 29 oktober. Want zoals jullie op startdag 

hebben kunnen zien, zijn er veel voormalige aspi’s leiding geworden. Natuurlijk zijn we superblij met 

Margot, Toon B., Emma, Arne, Steyn, Hannah en Robin, maar we willen ze graag nóg beter leren kennen. 

Het spijtige nieuws is dat het die zondag  dan ook geen Chiro zal zijn. 

Nog meer spijtig nieuws, want de zondag daarna, 5 oktober om precies te zijn, zal er ook geen Chiro 

gehouden worden. Kan je je leiding zo lang niet missen? Geen probleem, want die dag is het namelijk 

spaghettifeest. Heb jij al altijd gewild dat Alice jou een spaghetti komt opdienen, Casper die je een cola 

brengt of Ramin die je tafel komt afruimen? Wel, dan is dit de kans van je leven. Jullie zijn allemaal van 

harte welkom om lekker te komen smullen, zowel ’s middags als ’s avonds (of beide, voor de liefhebbers). 

Op 11 november hebben we een nieuwe activiteit, namelijk: het praatcafé. Uitzonderlijk is het deze keer 

niet voor de leden, maar de ouders. Ja jullie! Om iedereen te leren kennen organiseren wij deze 

namiddag/avond om kennis te maken met de leiding van jullie kids met een hapje en fris pintje erbij. We 

hopen veel van jullie te ontmoeten! 

De week nadien is het op 18 november de jaarlijkse ijstaartenverkoop. Alle tito’s, keti’s en aspi’s gaan die 

dag rond van deur tot deur om inwoners van Loon hun ijstaart voor de feestdag te laten bestellen. Wees 

massaal aanwezig! 

Op 26 november, nemen we allemaal onze zwemspullen mee naar de chiro, want onze goede vriend Sint-

Huub heeft onze hulp nodig! Let op de uren van de chiro zijn dan ook anders. Om in het zwembad te raken, 

hebben we natuurlijk ook vervoer nodig, dus gelieve te laten weten of je komt en of je ouders voor vervoer 

kunnen zorgen! 

Ook hebben we vernomen dat op 3 december de Sint een bezoekje zal komen brengen. Dit is wel nog niet 

héél zeker, veel hangt er natuurlijk vanaf of iedereen wel flink is geweest. Maar zoals wij het nu zien, zal 

dat geen probleem zijn! En anders zijn er nog de zwarte pieten met hun roe… Maar ook met hun heerlijke 

letterkoekjes en ander lekkers. 
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Het woord van de groepsleiding 

Beste Leden en ouders (leden, laat dit zeker aan uw ouders lezen!!!!!! Dwing ze om dit te lezen, leg het 
open op het toilet, in plaats van je toets te laten tekenen laat je dit tekenen, in plaats van het nieuws of 
blokken te kijken laat je de mama en de papa dit lezen. 
 

Dit is hem dan, onze allereerste chirograef van dit chirowerkjaar! Voor de mensen die nieuw zijn: elk gezin 
krijgt om de twee maanden deze chirograef waarin wij belangrijke informatie en leuke dingen inzetten 
speciaal voor jullie. In deze rubriek staat heel veel nuttige informatie voor het verdere verloop van het jaar. 
Bij onze startdag hebben we achter jullie gegevens gevraagd en hebben jullie 13 euro moeten betalen. 
Waarom moest dat eigenlijk allemaal? Nu dat is heel simpel. De EU, jeweetwel, de Europese Unie heeft 
Europese privacyrichtlijnen uitgevaardigd die België moet uitwerken. Dit betekent dus ook dat wij deze 
richtlijnen moeten naleven. Hierbij delen wij u dus mee dat de gegevens die wij opgevraagd hebben enkel 
gebruikt worden voor de databank van de chiro en om jullie te kunnen verwittigen als dit nodig is. Mocht je 
nog vragen hierover hebben kan je meer informatie vinden op de site ‘chiro.be/ledenprivacy’. 
Met de 13 euro die we van jullie hebben gekregen, hebben we jullie kunnen verzekeren. Dus als er op de 
chiro iets gebeurt waarbij je kind gewond raakt, dan is hij verzekerd. Het is wel belangrijk dat het 
inschrijvingsgeld betaald wordt. Wie niet betaald is niet verzekerd!! 
 
Vele onder jullie hebben het misschien al gehoord, andere zullen misschien uit de lucht vallen. Vanaf dit 
jaar zal alles een beetje anders lopen dan vorig jaar. Nonk, alias David, zal dit jaar niet meer de VeeBee van 
onze chiro zijn. Hij en Vera hebben heel veel voor de chiro gedaan. Als de leiding vragen of problemen had 
waren ze er altijd voor ons. Dit hebben ze ook altijd met veel plezier gedaan. Daarom zouden we hun nog 
eens van harte willen bedanken voor alles wat ze gedaan hebben voor de chiro! 
Dit jaar gaan we op zoek naar een andere VeeBee voor onze chiro die de leiding helpt en advies geeft. Een 
nieuwe VeeBee vinden gebeurt niet van vandaag op morgen. We weten niet hoelang het nog duurt, maar 
we zullen er één vinden. Als jullie een vraag hebben kunnen jullie altijd een mail sturen of de hoofdleiding 
(Bram en An) aanspreken. 
 
Zondag 5 november is het spaghettifeest!! De leden hebben allemaal kaarten gekregen in de vorm van een 
uitnodiging. Dit is niet hetzelfde als de spaghettikaarten van de vorige jaren! Dit betekent dat je pas moet 
betalen op het spaghettifeest zelf! Alle daarheen, de leiding zorgt voor de mooie bediening! 
 
Verder willen we zeker nog iedereen uitnodigen voor het praatcafé op 11 november om half 7. Het is de 
uitgelezen kans om de leiding beter te leren kennen, dan is ook de kans om alle vragen of bedenkingen die 
u nog heeft met ons te bespreken. 
 
Zo, we zijn bijna klaar met deze brief. Graag willen we wel nog het volgende meedelen. 
Binnenkort begint het donker te worden. Als je kind met de fiets naar de chiro komt, zorg er dan zeker voor 
dat er lichten aan de fiets zijn. Er rijden veel auto’s voorbij die soms niet tegoei kunnen zien of er een 
fietser voor hem fietst. Ook zouden we graag willen vragen om je kind vanonder aan de chiro af te zetten 
en niet mee te komen naar boven. Dat is ook makkelijker voor de kleinere kinderen.  
 
Voila dit was het belangrijke wat gezegd moest worden. Vaak delen we nog veel mee op de chirozondag 
zelf. Het is daarom ook best om steeds aan je kind te vragen wat er meegedeeld is. 
Tot zondag!!!! 
 
De groepsleiding 
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Leidingsvoorstelling 

Een nieuw Chirojaar, een nieuwe leidingsploeg. Met pijn in het hart hebben we afscheid moeten nemen 
van vier toppers. En met grote vreugde mogen we de nieuwe lichting superleiding ontvangen. Maar wie is 
wie nu weer? Sh*t nu hoe heet die leider van de rakwi’s weer? Of wie is nu weer sloeberleiding??? 
Allemaal vragen die jullie waarschijnlijk wel gesteld hebben! Maar geen paniek! Wij zetten alles nog is even 
op een rijtje! Maar dat doen we niet zomaar, we stellen de leiding dit jaar aan jullie voor met behulp van 
onze favoriete bezigheid: gezelschapsspelletjes 

 
Sloebers: 

Koenraad Meekers: Halli Galli 
Koennie, trotse tweedejaars leiding. Trotse boer ook! Zo hebben we er nodig binnen de 
Chiro. Een pracht van een kerel, altijd even goed gezind en even behulpzaam! Koenraad 
is buiten de Chiro nog met andere dingen bezig, Koenraad zingt namelijk in een koor! 
Wat een koor? Ja een koor ja! En Koenraad heeft ook een enorme passie voor fruit! Halli 
Galli hoor ik u nu denken! Klopt helemaal. Een razendsnel spel met fruit. Gelukkig voor 
Koenraad heeft hij katachtige reflexen en handelt hij altijd heel snel en correct! Een 
topper dus voor de sloebers. 
 

Margot Delaet: Dixit 
Margot heeft veel talenten, maar haar grootste troef is misschien wel de manier 
waarop ze verhalen kan vertellen en schrijven. Zo kan ze bij bijna alles wat ze ziet 
wel een verhaal bedenken. Margot is dus eigenlijk gewoon zoals Dixit, maar dan in 
het echt. Iets dat zeker van pas komt bij de sloebertjes dus. Iedere zondag kan ze 
weer iets gaan vinden dat tot de verbeelding van haar groep spreekt. Iets waar we 
alleen maar bewondering voor kunnen hebben. En niet enkel voor haar sloebers zal 
dit mooi uitkomen, want wacht maar tot het toneel op kamp. We staan al te 
springen om de toneeltjes weer te lezen en leren, want met de creatieve inbreng 
van Margot gaan deze ongetwijfeld van hoge kwaliteit zijn! Ik denk dat niemand er 
nog aan twijfelt dat Margot er een super jaar van gaat maken, vol prachtige momenten en met de nodige 
sprookjesfactor.  
 
Toon Baldewijns: Mens erger je niet 

Toon is een chille kerel. Iemand die op deze leeftijd al heeft bereikt waar velen 
een leven lang naar streven: rust in zijn hoofd. In deze woelige tijden van 
populisme en moreel verval is Toon een steunpilaar voor zijn geliefde sloebers. 
Deze baken van rust straalt vertrouwen uit, en zorgt ervoor dat zelfs de actiefste 
sloebertjes van tijd tot tijd de kalmte in zichzelf vinden. Als de Loonse dalai lama 
zit Toon natuurlijk boordevol levenswijsheid, die hij ook allemaal zal doorgeven 
aan de volgende generatie door elke zondag opnieuw leiding te staan. Toon zet 
deze kennis ook meteen om naar de praktijk, en is de meest vriendelijke en 
attente jongen die je in tijden zal tegenkomen. Iemand om op te bouwen, of om 
samen iets mee te bouwen. Toon is sterk en avontuurlijk, en zal de sloebers 

zeker kunnen bekoren met een stoere boomhut of blits kamp. 
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Speelclub: 
Casper Cox: Pictionary 
Crispy Cox, misschien wel de grootste creatieveling in de leidingsploeg. Casper is 
fotograaf, organiseert evenementen en is ook nog eens dj. Met deze creativiteit 
en zijn twee jaar aan ervaring als Chiroleider, is Casper toch wel een geschikt 
persoon om deze speelclubbers te leiden. Naast dat alles kan Casper ook nog eens 
enorm goed tekenen, iets dat niet iedereen van hem weet. Je zou niet verwachten 
dat dat alles onder dat lange haar zit! Maar kijk, Casper blijkt toch wel een 
toppertje te zijn voor deze groep! 

 
 
An Rubens: Machiavelli 
An, onze nieuwe hoofdleidster met een torenhoog gezag. Anders dan Machiavelli vindt 
An het belangrijk om geliefd te worden, niet om gevreesd te worden. Een golf van 
wowgeroep en spontane respectuitingen stijgt op vanuit de chiroweide wanneer An op 
een zondag haar koninkrijk betreedt. An is niet enkel een geboren leider vanwege het 
respect dat ze ter ganser lande oogst, ze heeft inzicht in de meest complexe problemen 
waar de chiro (of een speelclubber) mee kampt. Voor An zijn probleem en oplossing 
synoniemen. Daarom dat we An kunnen vergelijken met het spitsvondige kaartspel 
Machiavelli. Maar An is met haar lieve glimlach en vriendelijke aard ook de ideale 
speelclubleiding. Een leidster waar elk lid naar op kijkt. Iemand die kans maakt om in het 

rijtje van de Groten van Chiro Loon terecht te komen. 
   
Emma Vergauwen: Cluedo 
Zoals de bloedmooie Miss Scarlet is Emma altijd als eerste op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes. Met haar aanminnige charmes kan niemand 
iets voor haar verzwijgen. Soms is ze zelfs op de hoogte van de zaken 
nog voor ze plaatsgevonden hebben. Dit komt omdat Emma een grote 
mensenkennis heeft en daarom situaties heel nauwkeurig kan 
inschatten. Emma zelf is echter één groot mysterie, zoals Cluedo. Het 
ene moment zo lieflijk als een lentebriesje, het andere moment zo 
extatisch als Chinees nieuwjaar. Eén ding is wél zeker als het over 
Emma gaat: altijd en overal feest met deze meid in je bijzijn. Hier 
kunnen we Emma niet langer vergelijken met Cluedo, want waar dit 
spel in de regel slecht afloopt, laat Emma haar speelclubbertjes niet 
naar huis vertrekken zonder een grote glimlach tussen hun 
mondhoeken gespannen.  

 
Arne Smeets: Alchemist 
Arne is de jongere broer van Goele, “Dat belooft!” hoor ik sommigen van jullie nu al 
denken, maar wees gerust, Arne lijkt niet al te veel op zijn zus! Nee grapje, Goele is 
geweldig! Net zoals Arne. Arne is slim, grappig en hij houdt er enorm van om dingen te 
maken en zelfs nog meer om dingen samen te voegen om zo iets nieuws te bekomen, 
of iets super smerig voor tijdens de Braziliaanse cross. Of nog beter, om verschillende 
dingen samen te voegen en zo een nieuw spel te maken voor zijn leden. Een echte 

Alchemist dus. Met deze enthousiaste eerstejaars zullen de Speelclubbers hun handen wel vol hebben. En 
ze zullen er ook een geweldig jaar mee beleven. 
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Rakwi’s: 
Goele Smeets: Levensweg 
Nog nooit iemand gezien die alles zo goed op een rijtje heeft als Goele. 
Het lijkt wel of ze heel haar levensweg tot in de kleinste details onder 
controle heeft. Goele staat altijd voor iedereen klaar en is enorm goed 
in dingen regelen. Dat komt dus helemaal goed bij de rakwi’s. Goele 
grijpt alle kansen die ze krijgt met beide handen en doet wat ze doet 
met toewijding en plezier. Daarom zijn we dus blij met iemand als Goele 
in ons team. En de rakwi’s zullen ook wel blij zijn met iemand als Goele 
als leiding. 

 
Kobe Cox: Weerwolven van Wakkerdam 
Met zo’n wild baardje zou je ervan uitgaan dat Kobe een geboren weerwolf is, maar vergis 
je niet. Deze jongen is zacht van aard en heeft een hart zo groot als de toverketel van de 
heks. Zelf is hij meer een ziener. Hij heeft het meteen in de gaten wanneer iemand van zijn 
leden zich niet goed voelt, en zal er alles aan doen om daar verandering in te brengen. 
Maar de jager, dat zou Kobe nooit kunnen zijn. Hij is een hele grote dierenvriend! Nee, ga 
dan maar voor spiekend meisje. Reuzenieuwsgierig als hij is, is hij een ideale match met de 
roddeltantes van de rakwi’s. 
 

Eliza Martens: Bunny Hop 
Eliza, onze vrolijke veggie! Al houdt ze heel erg van groentjes en leeft ze 
gezond en duurzaam, Eliza’s ultieme doel in het leven is toch net niet die 
ultieme reuzewortel in het midden van het spelbord. Eliza studeert voor 
psycholoog. Eliza is dan ook een gevoelig en lief meisje dat goed kan 
luisteren naar de problemen van de rakwi’s. Via een uitgebreide psycho-
analyse van hun kinderhersentjes graaft ze tot de bodem van een probleem 
en zorgt er zo voor dat iedereen lustig kan verderspelen zonder ruzie. Maar 
niet enkel dat onovertroffen graafwerk zorgt ervoor dat Eliza ons aan de 
konijntjes van Bunny Hop doet denken; ze ziet er ook nog eens ongelooflijk 
schattig uit. Maar laat je niet misleiden, mijn beste rakwi’s, ze kan heel af 
en toe ook streng uit de hoek (of het holletje) komen. Wanneer ze tot 10 begint te tellen, weet je dat het 
te menens is, en maak je maar beter dat je doet wat er gevraagd wordt.  

 
Steyn Roux: Uno 
Steyn is een persoon uit de duizend, uno en mil. Iemand als Steyn vinden we niet snel meer, 
want met Steyn erbij is het altijd lachen. Steyn is iemand die zoals het hoort niet te snel 
kleur bekend. Hij houdt zijn troeven graag achter de hand en weet ook wanneer hij ze op 
tafel moet gooien. Steyn heeft ook geen schrik om af en toe eens iemand een kaart te laten 
rapen. Maar toch zal Steyn er altijd voor zorgen dat zijn leden en medeleiding het naar hun 
zin hebben. Iets dat zeker van pas zal komen dus. 

 
Tito’s 
Tom Menten: Jenga 
Om een toren te bouwen moet je sterk zijn. Met zware stenen zeulen, planken 
ineen timmeren en de hoogste constructies sjorren tot bloedens toe: niet voor 
watjes. Een harde werker, die Tom, maar ook iemand met een vernuftig inzicht in 
de zaken. Hij weet perfect hoe je best die ene sjorpaal opstelt om de hele 
constructie te redden. Niet enkel zijn eigen constructies zijn stevig, Tom zelf is een 
persoon waarop je kunt bouwen. Als hij iets belooft, mag je er 100% zeker van zijn 
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dat het in orde komt. In tegenstelling tot de toren bij Jenga, is Tom ongelooflijk stabiel en vastberaden; een 
persoon die tegen heel wat stootjes kan. Op zondagen kijkt hij als een kathedraal uit over zijn tito’s en 
biedt hen de ultieme zekerheid: een ongelooflijk chirojaar, waaraan ze nog vaak zullen terugdenken met 
mijmerende glimlachjes en nostalgische twinkeloogjes. 
 

Robin Neven: Risk 
Robin is iemand die altijd overzicht bewaard in het grote geheel. Waar velen door 
de bomen het bos niet meer zien, vindt Robin altijd wel een andere weg. Robin is 
enorm strategisch en zou eigenlijk perfect een leger kunnen leiden. Net zoals bij 
Risk. Robin heeft alle capaciteiten: slim, tactvol en een sterk karakter. Ook de 
perfecte leider dus. Hij zal geen probleem hebben om de tito’s in de hand te 

houden. Robin is veruit een van de hardste doorzetters van de leiding. Afgeven zal hij niet zo snel doen. 
Dus tito’s als Robin nee zegt is het nee. Al een geluk dat hij dat niet te vaak moet zeggen want Robin staat 
ook voor heel veel open, de perfecte combinatie voor een tito-leider dus. En wees ook niet 
 
Hannah Wilmots: Poker 
Onze rosse furie, Loonse femme fatale: délicieuse, mais dangereuse. Ze ziet er 
schattig uit, met haar pretoogjes en lieflijk gezichtje. En een rinkellachje als dat van 
haar kan je enkel associëren met eekhoorntjes en theekopjes en regenbogen. Maar 
eigenlijk is Hannah een geboren pokerspeelster. Met haar intense pokerface zal ze je 
nooit verraden wat ze in haar kaarten ziet, maar je mag er zeker van zijn dat het meer 
is dan je verwacht had. Hannah kan je moeilijk overschatten. Ze zal haar tito’s elke 
week opnieuw weer verbazen met haar oneindige waslijst aan talenten. Sluimerend als bij een potje poker 
houdt ze die talenten verborgen, tot ze je op een zondag compleet verbluft met een diepgaand inzicht of 
een sublieme imitatie van het ene of andere populaire internetfilmpje. Poker is een gelukspel, en met 
zoveel gaves kunnen we met een gerust hart stellen dat Hannah behoorlijk wat geluk heeft gehad met 
haarzelf. Maar voor poker moet je ook creatief zijn, en dat is Hannah zeker! Met een acteertalent van de 
bovenste plank als deze straffe madam, verwacht heel de chiro zich aan een boost van 76% bij de 
kamptoneeltjes dit jaar. 
 

Keti’s: 
Ramin Mohammad: Jungle Speed 
Niemand kan zo snel lopen als Ramin. Sommigen boosaards fluisteren dat Karim, zijn 
kleine broertje, hem op een dag van zijn troon zal stoten, maar tot die dag komt, is 
Ramin de ongeëvenaarde winnaar van elke snelheidsbattle. Vooral op intelectueel 
vlak echter is deze jongen een echte speedy gonzales. In geen tijd legt hij de 
complexste verbanden, een talent dat ook bij Jungle Speed een groot voordeel 

vormt. Klein, maar gezwind verschijnt hij elke zondag aan zijn keti’s en deelt zijn wijsheden met zijn 
gedweeë volgelingen. Op de hoogte van zowat alles wat er in de wereld gebeurt én met een eigen 
ongezouten mening, is Ramin een man waar zijn keti’s (figuurlijk) naar opkijken. 
 
Tijl Briers: Saboteur 
De wasbeer. Tijl is een echte sfeerbrenger, maar dat doet hij niet altijd op de juiste 
manier. Af en toe eens tegenwerken op de LK zodat iedereen met hem lacht, of een grap 
uithalen met iemand. Soms is Tijl wel een saboteur. Daarom kozen we bij Tijl ook voor 
Saboteur. Maar als het van hem gevraagd wordt is Tijl een echte werker, je kan hem alles 
vragen, als Tijl kan dan doet hij het! Voorbereidingen zullen dus geen probleem zijn. 
Daarnaast houdt Tijl natuurlijk ook van ontspanning. Iets dat met de keti’s af en toe zeker 
nodig is. En ondanks dat Tijl niet altijd voor een efficiënte manier van samenwerken zorgt, 
zijn we toch allemaal heel blij dat we iemand zoals Tijl in onze leidingsploeg hebben. 
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Cedric Jackers: Monopoly 
Vorig jaar moest Cedric steevast een auto als pion kiezen, aangezien hij de 
enigste met een rijbewijs was. Dit jaar werd die enorme druk op zijn 
schouders enigszins gelicht en heeft hij wat meer tijd voor de plezieriger 
dingen des levens. Gezelschapsspelletjes bijvoorbeeld! Als econoom in hart 
en nieren heeft hij zich verheven tot heer en meester van Monopoly. Cedric is 
een vlugge jongen die, ter ergernis van jaloerse medespelers, in het leven 
enkel zessen gooit. Met zijn enorme fortuin verworven door zo vaak langs 
start, ook wel Plopsa Indoor genoemd, te komen, koopt hij het hele spelbord 
op wanneer de huizenprijs laag ligt. Een slimme jongen dus, die Cedric, maar 

niet enkel op economisch vlak. Cedric bokst zondag na zondag de chicste voorbereidingen in elkaar. Als 
CEO Creative Director van de keti’s komt hij telkens weer op de proppen met excentrieke concepten en 
weergaloze plannen. En zoals geld soms niet de properste zaak is van de wereld, is ook Cedric niet bang om 
zijn handen en chirobroek eens wat vuil te maken. Dus keti’s, laat die blinkende trainingspakjes en dat met 
nepdiamanten bezet diadeempje maar thuis, en verwacht u aan een hele resem avontuurlijke zondagen. 
 
Aspi’s: 
Toon Grommen: 7 Wonders 
Met zo’n creatieve meesterbrein kan Toon niet anders dan een topleiding zijn. Hij 
combineert het rationele denkvermogen van een echte ingenieur met de 
verbeeldingskracht van een architect. Toon zou zomaar zijn eigen stad uit de grond 
kunnen schoppen. Sterker nog, hij zou gewoon in staat zijn om een stad met een van 
de 7 wereldwonderen te maken. Wat een geluk hebben die aspi’s toch met zo een 
leider. Gelukkig kan Toon zijn immense creativiteit ook gebruiken om de meest zotte 
spelletjes te bedenken op de Chiro. Zo dacht hij vorig jaar nog zijn geheel eigen spel 
uit. Echt ongelofelijk wat er soms uit de gedachtengang van Toon komt. De aspi’s weten dus al waar ze hun 
aan kunnen verwachten: veel plezier en gekke voorbereidingen. 

 
Alice Vergauwen: Wie is het? 
Alice is ‘Wie is het?’ om twee redenen. Allereerst is zij, zoals het een echte Vergauwen 
past, als eerste op de hoogte van de sappigste nieuwtjes van Borgloon en omstreken. 
Alice is dan ook heel sociaal, vriendelijk tegen iedereen en een fijne gespreksgenoot. 
Dan vertrouwt een mens Alice al eens één en ander toe. Maar geen nood! Alice is een 
hele lieve, zij is nieuwsgierig maar heeft de beste intenties. Alice kan namelijk hele 
goede raad geven. Alice is echter ook vaak onderwerp van gesprekken. Als ze 
voorbijloopt met haar lange benen en haar frisse glimlach, vragen de mensen zich 
verwonderend af wie deze schone dame is. “Wie is dàt?” vragen de jongens van 

Borgloon en Gent aan hun al even bewonderende vrienden. Voor haar aspi’s is Alice echter al lang geen 
mysterie meer. Zondag na zondag verwent ze hen met de tofste spelletjes en zorgt ze voor een gezellige 
sfeer in de aspigroep. Aspi’s zijn verzekerd van een geweldig jaar, met zo’n goedlachse leidster!. 
 
Bram Maes: Game of Thrones 
Onze tweede hoofdleider van Chiro Loon. Naast hoofdleiding staat Bram dit jaar bij 
de aspi’s. Een groep die hem zeker moet liggen. Naast Chiro is Bram ook een echte 
student. Hij studeert rechten in Leuven. Maar Bram heeft nog een grote obsessie en 
dat is Game of Thrones. Bram is echt een die hard fan, wat wel te begrijpen is. 
Daarom dat we Bram koppelen aan het bordspel van zijn favoriete serie. Met Bram 
zijn strategische zetten past dit spel ook perfect bij hem. Hij zou Westeros perfect 
kunnen veroveren met zijn sublieme tactieken en sociale banden. Iets wat hij ook 
heel goed kan gebruiken op de Chiro. Zeker als hoofdleiding! Valar Morghulis 
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Interview met Margot 

De chiro is nu al een maand bezig en iedereen is al gewend geraakt aan zijn nieuwe 
leiding. Maar wat nu met de oudleiding? Hoe moet het nu met hen verder? Krijgen 
zij hun zondag om? Wat vonden zij van hun chiro-ervaring? Allemaal vragen waar 
mij wel mee zitten. Dus wat hebben we gedaan? Awel, wij hebben gewoon deze 
vragen aan een oudleiding gesteld. We hebben Margot Vergauwen kunnen 
strikken, die nu al 2 maanden in Canada zit. Eens zien hoe het met haar gaat. 

Wat was het eerstje dat je dacht toen je afscheid moesten nemen van onze chiro? 
Op het moment dat het echte afscheid viel, heb ik toch wel traantjes moeten laten. 
Ik besefte maar al te goed dat ik afscheid nam van een hele hechte vriendengroep, van iets dat uniek is en je 
niet zomaar ergens anders zult tegenkomen of opbouwen.  

Hoe was je eerste zondag zonder chiro? 
Ik kan me m’n eerste chirozondag (jammer genoeg) niet meer herinneren. Ik weet wel nog wie mijn leiding 
waren toen ik eerste jaar sloebertje was, dat waren Karen en Karel. Ik heb wel nog vage herinneringen aan 
mijn eerste chirokamp. Dat was wel echt geweldig. (Mijn mama herinnert me er nog soms aan dat ik tijdens 
mijn eerste chirokamp maar 2 onderbroeken gedragen heb.)  

Waarom ben je eigenlijk gestopt? 
Ik moest stoppen met de chiro omdat ik op uitwisseling ging voor mijn studies. Ik vond/vind het nog steeds 
heel jammer dat ik ben moeten stoppen hierdoor. Maar mijn uitwisseling valt gelukkig fantastisch goed mee, 

wat de pijn toch deels verzacht.  
Wat doe je nu allemaal op een zondagnamiddag? 

Ik zit nu nog altijd in Canada. Dus in het weekend reizen we veel in groep met andere uitwisselingsstudenten 
door dit fantastisch land. Ik heb dus tot nu toe nog geen chiroloze zondagen in Borgloon meegemaakt (en 
kijk hier ook niet naar uit). Ik denk dat ik het toch wel lastig ga vinden wanneer ik thuis ben en mijn twee 
zussen elke zaterdagavond en zondagmiddag naar de chiro vertrekken.  

Wat zijn de momenten die je echt gaat missen en altijd gaat blijven herinneren? 
De mooiste herinneringen houd ik over aan kamp denk ik. 11 dagen goed vettig zijn, met mijn beste 
vrienden ergens op een weide zonder al te veel luxe vind ik de max. Alhoewel ik ook vele mooie 
herinneringen overgehouden heb aan chirozondagen. Zowel de actieve spelen als een namiddag chillen in de 
zetels. Van zondagen koekjes bakken en verstoppertje spelen met sloebertjes tot sjieke stadsspelen met de 
aspis. 

Van welke momenten ben je blij dat je ze niet meer moet meemaken? 
Het enige positieve aan gestopt te zijn met de chiro is dat ik de ijstaartenverkoop niet meer hoef mee te 
maken. Dat vond ik echt niet fijn als lid en als leidster. Met afvriezende vingers Loon rondtrekken was niet 
echt m’n ding. 

Wat is de grootste les die je geleerd hebt uit de chiro?  
Ik heb er wel een paar die ik kan opsommen: 

• Nooit aan Cédric vragen om op een bord te kakken 

• Uw bakkes houden als er een tentendiscussie bovenkomt binnen de leidingsploeg 

• Rakwi’s nooit uitdagen om zoveel mogelijk water te drinken 

• Nooit leiding van uw zus worden (mopje) 

Nu even serieus, ik denk dat je als lid op de chiro je mannetje leert staan, wat wel belangrijk is. Als leiding leer 

je samenwerken in groep, met mensen die allemaal verschillen van mening, wat niet gemakkelijk maar wel een 

uitdaging is.  

Nooit meer chiro of nooit meer gebakjes? 

Nooit meer gebakjes, zonder enige twijfel 

Merci Margot voor al die mooie jaren in de chiro! Heb nog veel plezier in Canada en tot in de 
Kerstvakantie! 
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Sloebergraef 

Beste sloebertjes 

Yess hij is er! EINDELIJK!!! De eerste chirograef van het nieuwe chirojaar! Jaaa spannend, vinden jullie ook 
niet? Er zijn nu al enkele super toffe chirozondagen voorbij gegaan en we hopen dat jullie ons nu toch al 
wat beter kennen dan op de startdag. Daarom is er deze woordzoeker. Even voor de duidelijkheid, dit is 
geen toets zoals op school, neen hier moeten jullie niet speciaal voor leren. Alles komt goed! De opdracht 
die jullie hieronder te wachten staat is dan ook om alle woordjes uit de lijst te zoeken aan te duiden, zodra 
jullie alle woordjes hebben gevonden moeten jullie het woordje bij de foto van de leider waarvan jij denkt 
dat het bij hem of haar past zetten. Natuurlijk zijn wij benieuwd naar jullie antwoorden en daarom mogen 
jullie de antwoorden of het hele blad uitscheuren en het de volgende chirozondag meenemen. 
Veel plezier met de woordzoeker en wij zien jullie op de ... CHIRO!!! Vele kusjes en knuffels van jullie 
favoriete leiding 
Koenraad, Margot, Toon  
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Speelclubgraef 

In een ver ver verleden was er eens een machtige koning genaamd  

“de heer Speelmans”. Hij had bakken vol goud, een gigantisch kasteel en een 
prachtige koningin maar voelde zich toch niet goed in zijn vel. Hij voelde zich niet 

veilig, met al dat goud, iedereen probeerde constant zijn goud te stelen, en hier 
moest een einde aan komen. Dus richtte hij de “speelclub” op de 4 beste strijders van 

heel zijn rijk, die samen de koning zouden verdedigen. De strijders van de speelclub 
werden elk jaar terug uitgewisseld voor andere strijders maar 1 groepje strijders is al 

voor meer dan 150 jaar samen gebleven maar niemand weet wie het is, ze weten 

alleen een paar gekke eigenschappen van hun. Kan jij de juiste eigenschappen bij de 
juiste speelclub strijder plaatsten en zo de eeuwenoude, en duidelijk de beste 

“speelclub” achterhalen.  
 

Op de pot: 
vE Op het koninklijke toilet prop je toch geen toiletpapier! Ik vouw mijn toiletpapier 

netjes op. 
 

Ee Ik zit niet graag op het koninklijke toilet dus ik ben liefst zo snel mogelijk van 

de pot af. 
 

So Ik ben niet graag alleen op het toilet dus komt er af en toe wel een  vriend(in) 

mee om te praten, en om me te verdedigen natuurlijk want op het toilet ben je 
kwetsbaar. 

 

Ha Ik ga soms naar het toilet omdat het de rustigste plek is van heel het kasteel en 

ik om mijn gemak kan kakken zonder dat iemand me commandeert. Ik kan ook 
heel lang op het toilet zitten. 

 

Films en series  
Rl Door al de jaren heen heb ik nog nooit de legendarische film “Titanic” gekeken. 

Terwijl iedereen zo aan het aandringen was om de Titanic te kijken, heb ik toch 
al die tijd kunnen weerstaan. Ik heb wel al superveel series gekeken omdat 

series nu eenmaal beter zijn. 
 

n Ik heb me al die jaren verveeld tot dat “youtube” was uitgevonden, ik kijk heel 

veel youtube. Ik kijk graag filmpjes van hoe dingen werken en hoe ik iets moet 
maken. 

 

rw Ik heb door al die jaren de serie “Friends “ toch wel 3x uitgekeken. Hiervoor heb 

ik in totaal 300 uur en 20 minuten naar tv gekeken en het was het waard. 
 

Ci Ik heb al zeer veel series gekeken en ik haat het als iemand mij iets verklapt als 

ik het nog niet gezien heb. Hier heb ik ooit iemand ter dood moeten verklaren… 
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Eten, eten, eten 
AA Soms ben ik netjes aan tafel en soms hangt de spaghetti op de muur, er is niet 

echt een middenweg. Al eet ik heel graag, ik speel er ook wel graag mee. 
 

Di Ik eet veel en graag, het koninklijk eten is altijd zoooo goed dat ik maar blijf 

eten blijf proppen. Als ik niks te doen heb kijk ik even in de frigo of er niks te 
eten is en hoop telkens dat er magisch iets verschenen is om te eten.  

 

ij Ik hou niet van veel eten, dit kan mijn koninklijke maag niet aan en ik moet ook 

altijd fit zijn. Dus eet ik niet veel maar wel vaak. 
 

Ar Ik was de kok(in) van de speelclub en ik maak nog steeds heeeeeel graag 

stoofvlees met mijn eigen recept. 
 

Leuke weetjes 
D Mijn lievelingskleur is natuurlijk geel maar dan toch wel warm geel. Ik heb 

schoenmaat 45 voor stevig te staan bij het vechten en ik kan 7 markeerstiften 

op elkaar stapelen zonder ze te laten vallen. 
 

K Bij het vechten heb ik mijn evenwicht eens verloren waardoor een vijand 3 mm 

van mijn rechterduim heeft afgesneden. Ik heb nooit meer mijn 

evenwichtsgevoel terug gekregen en ik kan ook niet hoofdrekenen. 
 

G Ik krijg 27 marshmallows en 4 gummi beertjes in mijn mond. ik heb een 

aardappelkanon gemaakt dat aardappels 300 meter ver schiet. ik kan niet 
wandelen door een ongeluk tijdens het vechten. Ik doe suiker op mijn puree. 

 

L Ik trek dagelijks foto’s van mezelf en zet deze op instagram. ik vind iedereen en 

alles schattig behalve honden want ik heb schrik van honden. Ik kan super goed 

dingen regelen en kan ook perfect frans. Als iemand me dringend nodig heeft 
ben ik verdwenen en ik schaam me voor niets en voor niemand! 

 
 

Raa-raa-raa 
Vul nu de juiste letters in bij de juiste namen en 
raad welke eigenschappen bij elke speelcubber horen en kom NOG een eigenschap te 

weten. 

 
speelclubber op de 

pot 
Films en 
series 

Eten, 
eten 

Leuke 
weetjes 

eigenschap 

Casper Ve Rw Ar D = 

An Ee Rl Ij K = 

Arne Ha N Di g = 

Emma So Ci Aa L = 

 
 

 
 

 



  

Chiro Loon  ~ 13 ~ 

Rakwigraef 

Allo Allo rakwi’s , de aller eerste chirograef van het nieuwe, fantastische Chirojaar is aangekomen.  Een 
nieuw Chirojaar betekent dan ook een nieuwe groep, nieuwe leden en nieuwe leiding.  
We hopen dat jullie onze namen nu al ondertussen kennen ( en voor de kinderen die het moeilijk hebben 
met namen hier zijn ze dan nog eens : Steyn Roux, Eliza Martens, Goele Smeets en Kobe Cox). Maar 
kennen jullie ons wel fatsoenlijk?  
Dit zullen we testen à la speeddate quiz. Hoe werkt deze speeddate ? Je moet proberen het juiste 
antwoord ( a,b,c of d)  bij de juiste persoon zetten. Vanonder staan de antwoorden waarmee je kunt 
vergelijken of je juist was.  
 
Succes !  
 

 Vraag 
1  

Vraag 
2 

Vraag 
3 

Vraag 
4 

Vraag 
5 

Vraag 
6 

Vraag 
7 

Vraag 
8 

Vraag 
9  

Kobe           

Steyn           

Eliza           

Goele           
 

Vraag 1. 
Welke 
groepen 
hebben uw 
leiding al 
gehad?  

a. Rakwi en keti   b. nog geen, het 
is zijn/haar 
eerste jaar  

c. Keti, aspi, 
sloeber  

d. Speelclub en 
aspi  

Vraag 2.  
Wat is hun 
lievelingskleur
?  

a. Oranje en 
groen 

b. Rood en 
groen  

c. Groen  d. Donker groen  

Vraag 3. 
Favoriete 
eten?  

a. Ribbetjes  b. Enchilladas ( 
dat is 
Mexicaans )  

c. Frietjes met 
boulet en mayo  

d. Iets waar 
geen vlees in zit 

Vraag 4. 
Kattenmens 
of 
hondenmens?  

a. Hondenmens b. Kattenmens  c. Kattenmens  d. Ze alle twee, 
keuzes maken is 
moeilijk.  

Vraag 5. 
Favoriete 
kinderboek 

a. Ik ben 
helemaal geen 
boekenliefhebb
er  

b. Mathilda  c. Mathilda  d. Pipi langkous  

Vraag 6. 
Waar zou uw 
leiding graag 
naar toe 
gaan?  

a. Peru en 
Nieuw-Zeeland  

b. VS c. Boedapest d. Curacao  

Vraag 7. 
Lievelingsdier
?  

a.  Giraf  b.  Kat  c. Ik haat dieren, 
dieren zijn vies.  

d. Een koala  
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Vraag 8. 
Wat zou uw 
leiding doen 
als ze 1 
miljoen euro 
wonnen?  

a. Reizen en 
wat aan de kant 
houden voor de 
zekerheid( en 
voor mijn 
toekomstige 
kinderen).  

b.  Voor de rest 
van mijn leven 
rondtrekken  

c. Wereldreis d. Buitenverblijf 
kopen in Spanje 
of Frankrijk  

Vraag 9. 
Wat willen ze 
later worden 
?  

a. Seksuoloog  b. 
Gerechtspsycho
loog  

c. Manager d. 
Verzekeringsma
kelaar  

 

Helemaal ingevuld? Eens kijken hoe goed je uw leiding al kent! De oplossingen staan hier: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We hopen dat jullie ons nu al een beetje beter kennen . Maar wij willen jullie ook beter leren kennen. We 
gaan vanaf de volgende zondag een vriendschapboekje laten rondgaan en het doel is om op het einde van 
het Chiro jaar een boekje te hebben met elke lid ( en ook de leiding ) in om bij te houden als herinnering.  
 
Lots of love , Jullie rakwi leiding <3  
 
 
 
 

 

 Vraag 
1  

Vraag 
2 

Vraag 
3 

Vraag 
4 

Vraag 
5 

Vraag 
6 

Vraag 
7 

Vraag 
8 

Vraag 
9  

Kobe  a c b d c a d a a 

Steyn  b b a c a b b d d 

Eliza  d d d b d d a b b 

Goele  c a c a b c c c c 
 



  

Chiro Loon  ~ 15 ~ 

Titograef 

Een nieuw Chirojaar is van start gegaan. Wij (Tom, Hannah en Robin) hebben er super veel zin in om jullie 

een jaar lang van geweldige zondagen te voorzien, om er een geweldig afdelingsweekend van te maken en 

om er zeker en vast een top kamp van te maken! Als jullie dat even hard zien zitten als wij, dan komt dat 

dik in orde! 

Omdat niet ieder van jullie ons al zo goed kent en wij jullie ook niet allemaal zo goed kennen, hebben we 

deze pagina’s voorzien. We geven ook een taakje mee dat jullie moeten uitvoeren. 

WIE ZIJN WIJ?! 

ROBIN NEVEN 

Hallo allemaal!!!! 

Jullie zijn de eersten die mij als leiding mogen hebben! (spannend he…) Ik kijk super hard 

uit naar dit jaar en ben super blij dat ik jullie Tito’s gedurende het gehele jaar wat mag 

plezieren. 

Maar wie ben ik nu? 

Ik ben euhmmm… jaa Robin dus :D, ik ben 18 jaar en woon zowel in Borgloon (bij mijn 

papa) als in Wellen (bij mijn mama). Sinds dit jaar zit ik op de universiteit en volg ik daar 

de richting Handelsingenieur. Mijn hobby’s zijn natuurlijk op de eerste plaats de CHIRO, maar ook 

voetballen doe ik gepassioneerd en ik geef ook af en toe tennisles aan jongere kindjes van 4 tot 10 jaar. Ik 

heb ook enkele huisdieren namelijk 2 katten en een hond. De meisjes ga ik wel moeten teleurstellen… ik 

heb al meer dan een jaar een relatie met Laura (jaa die Aspi van dit jaar). 

Nog enkele leuke dingetjes die jullie van mij moeten weten: Ik drink nog wel eens graag een pintje, ik fiets 

regelmatig, ik doe wel graag zotte dingen met vrienden zoals een avondje uit, eens gaan karten, 

snowboarden of gewoon een fijne gezellige avond.  

TOM MENTEN 

Hey titotjes! 

Mijn tweede jaar als leiding al… het gaat echt veel te snel op de Chiro… Maar goed ik 

kijk weer met enorm veel goesting uit naar dit jaar. Alle leuke zondagen, het weekend 

en natuurlijk kamp nog! Goed sommigen van jullie kennen mij nog van vorig jaar, ik 

had toen de rakwi’s dus de eerstejaars hebben me weer! Hopelijk vinden jullie het 

minder erg dan ik. Nee grapje ik ben heel blij dat ik jullie heb dit jaar! Maar hoe goed 

kennen jullie me al? Om toch nog even alles op te frissen. Ik ben Tom, ik ben 19 jaar, 

woon in Bommershoven en zit in mijn eerste jaar aan de UHasselt. Ik studeer daar handelswetenschappen. 

Maar mijn favoriete bezigheid is natuurlijk Chiro! Niet omdat ik dat moet zeggen, maar wel omdat ik het 

echt ZA-LIG vind op de Chiro. Naast Chiroleider ben ik ook monitor bij Sporta. Dus als je in de zomer zin 

hebt in een ander kamp dan Chirokamp, kies dan zeker voor Sporta en wie weet heb je mij als moni! Maar 

genoeg reclame nu. Ik vind het ook geweldig leuk om eens te gaan fietsen of lopen. Ik hou ook van films 

kijken, dus een filmavond zit er dit jaar zeker in! Verder luister ik enorm graag muziek en ben ik hopeloos 

op zoek naar een instrument om te spelen en naar tijd om het te spelen. Nog enkele random weetjes: 

hockey is mijn favoriete sport, het enige dat ik niet lust zijn bananen, heel soms kan er met mij ook wel 

eens een pintje in en mijn lievelingsspelletjes op de Chiro zijn powerbal en chaos. Voor de rest heb ik niks 

meer te zeggen. Ik hoop dat ik jullie dit jaar nog heel veel mag zien!  

Doooooeeeeeiiiiii 
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HANNAH WILMOTS 

Hai Tito’s van me, tot jullie spreekt de vrouwelijke leidster van dit team: 

Hannah. De afgelopen twee zondagen waren echt al top, maar geen zorgen we 

hebben nog veel meer voor jullie in petto. Nu eventjes over mezelf: Ik ben 17 

jaar en woon vlakbij de Chirolokalen, gewoon het straatje oversteken. Vleesjes 

en visjes zijn niet zo mijn ding (ja ik ben vegetarisch). Verder studeer ik 

communicatiewetenschappen in Brussel (waar ik ook op kot zit door de week) 

en mijn enige echte bezigheid is de Chiro! Thuis heb ik een zwarte kat dus het 

kan heel goed zijn dat jullie hem eens op de chirowei zien passeren. Naast 

feestjes bouwen en mijn haren ondoordacht rood verven houd ik ook erg van 

rustige avonden met een film of aan een kampvuur. Voor de rest hoop ik dat ik dit jaar vooral jullie leidster 

mag zijn en niet jullie lijdster ;)  

PS. Ik hou van erwten en kaas, maar niet per se in deze combinatie.  

 

Ciao bbi’s xxx 

Vul deze pagina in en geef deze aan je leiding af! (zeer belangrijk!!!!) 

STANDAARDVRAGEN 

Naam: ………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………… 

Hobby’s: ………………………………………………………………………………………………… 

Huisdieren: ………………………………………………………………………………………………… 

School: ………………………………………………………………………………………………… 

Allergieën: ………………………………………………………………………………………………… 

Veggie? ………………………………………………………………………………………………… 

WAT TOFFERE VRAGEN 

Lievelingsleiding (kiezen uit de volledige ploeg): ……………………………………………………… 

Met wie zou je een relatie kunnen hebben als je mag kiezen uit iedereen op de Chiro: 

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

Waar ga je het liefst naar het toilet? …………………………………………………………………… 

Spannendste moment uit je leven: …………………………………………………………………………… 

Leukste Chiro-ervaring: …………………………………………………………………………………………… 

Lievelingsspel op de Chiro: ……………………………………………………………………………………… 

Je wildste droom: ………………………………………………………………………………………………… 

Dingen die je zeker aan ons kwijt wil: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ketigr aef 

Instagram is in! Mensen maken foto’s van hun mooi gezichtje, ook foto’s van onze mooie natuur en van 
hun vrienden, die mogen we zeker niet vergeten. Spijtig genoeg halen we niet altijd de nodige likes. En dat 
is net een probleem. Uit onderzoek blijkt dat 85 % van de instagramgebruikers teleurgesteld zijn omwille 
van hun aantal likes, die ze van hun volgers krijgen. Omdat de keti-leiding bekommerd is over hun leden 
die instagram hebben, hebben zij een onderzoeksteam van De Ideale Wereld gecontacteerd. Zij hebben 
alle profielen doorgenomen. En met hun tips en tricks zal het nu veel beter gaan. Kom kom, hun moet je 
niet bedanken. Dat is nu eenmaal hun job. Bedank jullie leiders maar! 

Feedback onderzoeksteam:  

Tom Voets:99 likes, spijtig, de kaap van 100 niet gehaald. 
Zwoel kijken mag, maar de mensen doen dat tegenwoordig 
iets te vaak. Probeer eens iets anders. Probeer iets nieuws. 

Complimenten geven wij ook: Mooie cupidoboog 😉  
 
 
 
 
Alixe Decocq: 
Beste Alixe, graag zouden we ons willen excuseren. Na de 
likes bekeken te hebben, hebben we vastgesteld dat je vrij 
veel likes krijgt voor zo’n ananas. Maar we hebben iets later 
te horen gekregen dat dit geen ananas is. Zo heeft u ons in 
verlegenheid gebracht. Onze specialisten zijn nog altijd aan 
het uitzoeken wat jouw voorwerp op de foto moet 
voorstellen. Op dit moment kunnen we geen uitspraak of 
zelfs uitspraken over deze foto doen… 
 
 
Lennerd Coenen:  
Lennerd, het mag echt wel wat eleganter. Die tong; dat 
moest echt niet. Probeer volgende keer een andere pose. 
Denk daar al maar over na. En dat je het weet; Van je vriend 
moet je het ook niet leren.   
 
 
 
 
Noor Van Impe:  
De wereld is inderdaad beautiful, maar het kon toch 
mooier zijn. De kaap van 100 niet gehaald. Geen erg, niet 
jouw schuld. De zon scheen namelijk niet. Uit onderzoek 
van het Nationaal Instituut voor Instagramgebruikers 
blijkt dat volgers in het algemeen meer likes uitdelen als 
het op de achtergrond wat zonniger is. Of gewoon beter 
weer dan die grijze wolken op je foto. Vandaar de 
uitspraak The sun makes your day.  
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Han Ory: 
Mooie foto, Han. Mooie gitaar, Han. Maar waar zijn 
jouw prachtige ogen? Laat je ogen zien! Wees niet zo 
verlegen! En wat de uitspraken van je broer betreft; 
Maak je geen zorgen, we leven in de 21ste eeuw en we 
hebben ook contact opgenomen met de politie. 
Cyberpesten is NIET cool.  
 
 
 
Amber Hinoul:  
Hey Amber, waar ligt Baracca precies? Onze 
onderzoeksteam wil eens een avondje uitgaan. Dat 
verbetert onze teamgeest. Geef ons wat meer info? Is 
het betaalbaar? We hebben namelijk een budjet van 
23 euro voor zes man. Inderdaad, besparingen… Ooh 
ja, feedback bijna vergeten… Mooie handpalm, doe zo 

verder 😊  
 
 
 
 
Louis Meesen: 
Prachtige foto! Wat een belevenis! Zonneschijn op de 
achtergrond. Aantal likes valt tegen. Een verklaring: te 
weinig volgers. Trek mensen aan! Netwerken is heel 
belangrijk. Het bepaalt tegenwoordig je leven. 
Prachtige Chirowei. Jouw foto hebben in onze 
onderzoeksbureau opgehangen. We hebben de 
drukker met ons eigen geld moeten betalen, want we 
willen nog naar Baracca gaan.  
 
 
 
Tijl Verheyen:  
Heel kort: profiel up te date houden. Neutraliteit mag 
ook bewaard worden. Je hebt te veel rood aan. De 
mensen die iets tegen de socialisten hebben, zouden 
dit nooit liken. Waarschijnlijk volg je de politiek niet. 
Geen erg Tijl, je bent niet de enige.  
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Tuur Wilmots:  
Mooie foto, Tuur. Een van je volgers reageert met Niet 
gluren. Trek je er niks van aan. Kijken mag, aanraken 
niet! #NotYou Onze onderzoeksteam is echt wel onder 
de indruk van je kunstzinnige foto.  
 
 
 
 
 
 
Mannoe Neven:  
Bloed, zweet en tranen! Mensen willen dit zien. Werkende 
mannen. Vrouwen hebben dit graag. Slimme zet. Wel, je 
collega daarentegen, hij heeft minder gelukkig. Bloed, zweet 
en tranen. Maar kakken? Moet dit echt?  
 
 
 
 
 
Giel Baldewijns: 
Giel, wat heeft dit te beteken? Je mag foto’s van je 
vriendinnen op instagram zetten, maar doe dat alstublieft 
niet te veel. Waar is dat narcistisch kantje van u? Herpak u, 
he man! Ook niet al te veel likes… Een beetje 
vanzelfsprekend natuurlijk. Mensen willen jouw gezicht zien, 
Giel.  
 
 
 
Jonah Fastre:  
Auto’s kunnen mooi zijn. Maar pas op. Niet te veel stoefen 
met je auto’s. Zeker niet met de snelheid. Machogedrag 
kan, maar is niet echt aantrekkelijk. U ziet, wij hebben niet 
alleen kennis over instagram, maar ook over vrouwen.  
 
 
 
 
Ruben Wagemans:  
Ruben, na lang zoeken hebben we vernomen dat u niet 
aangesloten bent bij instagram. Voor ons was dat een 
shock. We hebben daar echt wel wakker van gelegen. Je 
hebt een facebookprofiel, en je doet dat goed. Mooie 
foto. Chiroteken mag er wezen. Hopelijk heb je je niet 
verbrand aan de fakkel. Met vuur spelen mag wel eens. 
Maak instagramprofiel aan en zorg dat je vurige foto’s 
likes halen! 
 



  

Chiro Loon  ~ 20 ~ 

Marlies Stevens:  
Beste Marlies, we kunnen echt niet volgen. Mooie 
facebookprofielfoto, vanwege je glimlach. De sfeer zit er ook 
precies in. Mojito, dat kan echt wel smaken. Je doet dat goed 
op facebook. We herhalen; Marlies we kunnen je 
gedachtengoed echt niet volgen, omdat we je niet op instagram 
kunnen volgen. Maak het snel aan! Gewoon doen!  
 
 
 
 
 
 
 
Amber Buckinx: 
Amber, zo te zien heb je een instagramacount. Oké, 
maar waar zijn jouw foto’s? Een beetje hypocriet, 
niet waar? Op facebook ook weinig foto’s te vinden. 
Maar we hebben iets gevonden. T-shirt van Hardrock 
cafe, inderdaad, dat werkt altijd. Jij hebt het door.  
 
 
 
Aanvullende informatie: 
Om de feedbacks beter te begrijpen, kan je een 
digitale versie van de Chirograef raadplegen op de website van Chiro Loon. Daar staat alles in kleur. 
Hopelijk zullen jullie het beter doen, dan jullie concurrenten op instagram. We duimen voor jullie en we 
bedanken de Ketileiders om met ons contact op te nemen. En zo zetten we een stap richting de ideale 
wereld! Tot de volgende x  
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Aspigraef 

Liefste Schattigste Mooiste Knapste, genoeg superlatieven gebruikt, aspi’s.  
Fatima kent nog niet iedereen evengoed. En zij die ze al goed kent, of op dit moment goed aan het leren 
kennen is vindt ze echt de moeite waard. En wat doet ge als ge mensen ontmoet die ge als vrienden voor 
het leven aanschouwt ? ja duuuh: uw vriendenboek bovenhalen! Op die manier heeft fatima een beknopt 
boekje vrienden. Wees orgineel, fatima loves orginaliteit & breng je papier na invulling ook écht mee ( HET 
IS BELANGRIJK! NIET ZOALS ALLE ANDERE OPDRACHTEN DIE AL OOIT IN DE CHIROGRAEF HEBBEN 
GESTAAN). Verknoei het ook niet want je weet: in vriendschap heb je misschien, als je vriend lief is, 2 
kansen, maar in een vriendenboek heb je er jammer genoeg maar 1!  
 
Om de cliché van dit chirograefboekje verder te zetten hopen wij, jullie leiding, dat jullie al leuke zondagen 
hebben gehad & jullie heel blij zijn met ons.  
 
Greetzzzzzzzzzzz & meeeetzzzz & nummer ( hihiiihhiih ) 
 
Bram Maes : 0491592807 
Toon Grommen : 0489116661 
Alice Vergauwen : 0491082470 
 
 

  
 
                                                         

 
       
 
 
                   foto 
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Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bijnaam: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Favoriete hobby: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lievelingskleur:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ik heb een echte hekel aan: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Lievelingseten: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lievelingsfilm: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Later wil ik ....................................................................... worden. 
 
Ik draag het liefst …………………………………………………………. (kleur) onderbroeken. 
 
Ik slaap het liefst in……………………………………………………….. (kleur) lakens. 
 
Mijn favoriete handgebaar/ beweging: ………………………………………………………………………………. 
 
Lievelingsbloem: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ik slaap het liefst in het donker/ licht (schrap wat niet past) 
 
Als ik moet kiezen tussen een grote tuin later of een groot huis kies ik: …………………………… 
 
Wie is voor jou de knapste persoon van het andere geslacht op de wereld? ……………………… 
 
Onze beste leiding is Bram- Bram- Bram (schrap wat niet past). 
 
Als ik me was gebruik ik het liefst zeep van het merk…………………………………..…………………….. 
 
Op school is …………………………………………………………………………………mijn geilste leerkracht(e) 
 
Beste parfum: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
De fuif van het jaar is ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je ultieme crush binnen de aspigroep ……………………………………………………………………………….. 
 
Het geluid dat ik het liefst hoor: …………………………………………………………………………………………. 
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Dag  Evenement Uur Opmerkingen 
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5 november Spaghettifeest 
Geen Chiro 

11u30-13u30 
17u30-20u30 

Viio Handel & 
Humaniora 
(Borgloon) 

11 november Praatcafé 18:30 Lokalen 

12 november Chiro 14:00 – 17:30 Lokalen 

18 november Ijstaartenverkoop 09:00 Lokalen, met de 
fiets! 

19 november Chiro 14:00 – 17:30 Lokalen 

26 november Chiro 13:00 – 16:30 Lokalen, 
zwemkleren 
meenemen 

2 december Chiro 14:00 – 17:30 Lokalen 

9 december Ijstaarten afhalen 09:30 – 15:00 Lokalen 

10 december Chiro 14:00 – 17:30 Lokalen 

17 december Chiro 14:00 - 17:30 Lokalen 

24 december Geen Chiro / / 

31 december Geen Chiro / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-
Telex 
*** We zijn al weer een paar weken bezig*hopelijk heeft iedereen zijn draai al 
gevonden*wij in ieder geval wel*zijn jullie blij met je 
leiding???*NATUURLIJK!!!*wat een vraag ook?*wij zijn allemaal top*heeft iedereen 
zijn inschrijvingsgeld al betaald?*zeker doen anders hebben jullie problemen als er 
iets gebeurt*13€ op de Chiro betalen of overschrijven*wij hebben zin in dit 
jaar*jullie toch ook?*hopelijk zien we jullie iedere zondag*byeeeee*** 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-
Telex 

 


