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Voorwoord 

 
Beste leden, beste ouders, 
beste   sympathisanten en 
liefste grootouders, voor 
sommigen is dit nieuw voor 
anderen weer niet. Het is  
geen droom, maar 
werkelijkheid. Het is de 
allereerste Chirograef van dit 
Chirojaar, die jullie op dit 
moment lezen. Proficiat 
daarvoor! In deze editie zullen 
jullie lezen wat wij voorbije 
weken als Chiro gedaan 
hebben. Jullie zullen lezen wat 
we binnenkort allemaal gaan 
doen. Elke afdeling heeft ook 
een eigen afdelingsstukje. De 
kalender met alle belangrijke 
data en onze gekke telex 
ontbreken niet. De 
(Hoofd)leidingsvoorstelling en 
een stukje over onze 11.11.11-
actie zijn ook in dit krantje te 
vinden! Zeker lezen. In de 
chirograef staat informatie die 
zowel voor leden als voor 
ouders bestemd is. Weet dat 
leiding er veel moeite in steekt 
om van deze krant, de beste 
en de leukste krant van heel 
Haspengouw te maken. Onze 
redactie is niet al te  

 
professioneel, maar wij maken 
er het beste van.  
De chirograef is niet het enige 
communicatiemiddel van 
Chiro Loon. Verlang je naar 
meer en kun je echt niet 
zonder ons? Bezoek dan onze 
website en volg ons zeker op 
facebook. Maar nu… Zet je 
kachel aan, neem een glas 
water of wijn, maar let op, 
zeker geen wijnazijn. Geef ons 
dit jaar vertrouwen en goede 
moed, dan zijn alle 
Chirozondagen echt zoet. 
Maar dit voorwoordgedicht 
moet nu echt stoppen. Echt, 
echt! Echt geen flauwe 
moppen. Ik zeg: “daaag, tot 
ziens en bedankt voor jullie 
aandacht, echt merci! Binnen 
2 maanden weer een nieuwe 
Chirograefversie.”  
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Leidingvoorstelling   

 
Jullie hebben ze misschien allemaal al eens gezien, en zeer zeker ook al van ze gehoord, maar weten jullie 
nu wie van de leiding wie is? Wie is nu die knappe kleine kerel of dat meisje met de korte haren ook 
alweer? Awel speciaal voor jullie zullen we ze hier nog eens voorstellen. Maar dat doen we niet zomaar. 
Nene, we gaan ze voorstellen aan de hand van de pokémon waar ze het meest op lijken.  
 
 
 

Goele 
Nidoqueen: Vorig jaar was ze nog hoofdleiding, de koning van de Chiro, maar nu is 
ze van haar troon afgestapt en ontfermt ze haar over de sloebers. Toch kan je haar 
nog steeds vergelijking met Nidoqueen, deze Pokémon ziet er op het eerste zicht 
sterk en gevaarlijk uit, wat ook bij Goele het geval is, maar dat is enkel schijn, want 
Nidoqueen is heel lief en zorgzaam, zo is Goele ook. Maar Goele is ook heel sterk, ze 
is nergens bang voor en zal er altijd zijn als iemand een probleem zou hebben. De 
aspi’s waren vorig jaar heel blij met haar als leiding, dus de sloebers zullen dit zeker 
ook zijn. We gaan haar missen als hoofdleiding, maar Bram en Ramin zullen het 
minstens even goed doen. 

 
Alice 
Hitmonchan:    Alice kan je het beste beschrijven als Hitmonchan. Dit is een lieve 
pokémon die niet schrik heeft om haar mannetje te staan ten opzichte van stoere 
jongens. Bang kan je haar echt niet noemen. Haar ideale eigenschappen maken 
Alice dus helemaal geschikt als leidster van de sloebers. Ze zal er altijd voor zorgen 
dat die kleine deugnieten altijd lief naar haar luisteren. En niet alleen de 
sloebertjes, ook haar medeleiding zal soms eens naar haar moeten luisteren. 
Mocht je een klein probleempje hebben, Alice zal altijd klaar staan om je te 
helpen! 
 
 
Bram 
Charizard:  De nieuwe en grote helft van het hoofdleidingsduo is meteen een 
sterke aanwinst om Ramin bij te staan. Bram zit al van jongs af aan bij de 
Chiro, het Chirobloed stroomt dus door zijn aders. Omdat hij altijd zo trouw 
is gebleven kan je hem best met Charizard vergelijken, want eens Charizard 
gehecht raakt aan zijn trainer, laat hij hem nooit meer in de steek.. Maar 
buiten de Chiro heeft Bram zijn vleugels ook uitgeslagen, hij is namelijk ook 
moni bij Kazou, dus aan ervaring ontbreekt het bij Bram zeker niet. Het zal 
dus geen probleem voor hem zijn om de sloebertjes onder controle te 
houden. En als hoofdleiding moet Kazout dat ook doen met de leiding, wat 
soms een nog grotere opgave is. Maar op Bram kan je wel altijd vertrouwen, 
hij is een hele goeie vriend en staat altijd klaar om groot en klein onder zijn 
vleugels te nemen. Aan Bram heb je altijd iets. 
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Tijl  
Koffing: Tijl is een echte koffing. Deze pokémon is heel loyaal naar de rest van zijn 
vrienden en maakt nooit met iemand ruzie. Af en toe, maar slechts af en toe, durft 
Tijl, net zoals koffing wel eens een onaangenaam geurtje cadeau te geven. Maar dat 
wordt hem altijd rap vergeven omdat hij er zo schattig uitziet met zijn bolle 
wangetjes. Als leider van de speelclub zorgt hij er met zijn grapjes zeker voor dat zijn 
leden altijd met een lachend gezichtje terug naar huis gaan. En een knuffel daarna 
apprecieert hij ook wel.  
 

 
Lena 
Growlithe: Lena en Growlithe zijn eigenlijk bijna als twee druppels water, ze zien 
er allebei heel lief uit, maar daar moet je je niet door laten misleiden. Lena is 
echt wel lief en zorgzaam, maar ze neemt geen blad voor haar mond en zegt 
altijd waar het op staat. Lena is een heel vurig type en leeft zich helemaal in voor 
de Chiro. Ze neemt ook altijd haar verantwoordelijkheid, dus op Lena kan je echt 
vertrouwen. Growlithe is heel vindingrijk en gebruikt die vindingrijkheid om 
vijanden op een creatieve manier te verslaan, Lena gebruikt die vindingrijkheid 
om het massale aantal speelclubbers een geweldige dag te bezorgen. Loyaal en 
verstandig, de twee grootste eigenschappen van zowel Lena als Growlithe, de 

speelclubbers hebben met Lena echt een topper voor hun staan. En Koenraad en Tijl hebben topper naast 
hun. Met deze drie wordt het vast en zeker een top jaar. 
 
Koenraad 
Venusaur:  De plantkundige van de leiding, dat is Koenraad. Daarom kan je hem 
best vergelijken met Venusaur. Deze sterke Pokémon gebruikt zijn kennis in 
planten om zijn vijanden te verslaan, dat doet Koenraad ook om zijn 
speelclubbers de tijd van hun leven te geven, nu ja hij gebruikt niet zijn 
plantenkennis, maar zijn kennis om kinderen te animeren. Samen met Lena en 
Tijl vormt hij een geweldig team om de speelclub iedere week opnieuw te 
entertainen. 
 
 

 
Fien 
Vulpix: Vulpix is een lieve Pokémon die soms een beetje terughoudend lijkt, Fien is 
niet bepaald terughoudend maar lief is ze wel. Daarom kan je haar best met Vulpix 
vergelijken. Niet alleen daarom, maar ook omdat Vulpix een vlam in haar lijf heeft 
die nooit zal doven, dat heeft Fien ook, een vlam die brandt voor de Chiro. Iedere 
zondag is ze er weer, met veel goesting en inzet, staat ze samen met Toon en Tom 
klaar voor de rakwi’s. Het Chirovuur in Fien zal altijd blijven branden, net zoals haar 

snelle en creatieve oplossingen waar iedereen bewondering voor heeft. Buiten dat is Fien ook nog eens 
heel zorgzaam, vooral voor haar rakwi’s. Ze zal er dus ongetwijfeld voor zorgen dat dit jaar onvergetelijk 
wordt. 
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Toon 
Alakazam:  Toon zou je ook wel Alakazam kunnen noemen, beide zijn enorm 
slim. De ene gebruikt zijn denkvermogen om andere Pokémon voor te zijn, 
de andere om zijn rakwi’s de leukste spelletjes te laten spelen. Maar Toon is 
niet alleen slim, hij is net zoals Alakazam enorm begaan met anderen. Iets 
wat de rakwi’s al gezegd hebben is dat Toon heel snel is, nu dat is geen 
toeval want Alakazam is een van de snelste Pokémons die er zijn, in een 
loopwedstrijd tegen Toon weet je dus wat je te wachten staat. Maar Toon is 
ook een van de meest trouwe leiders die er zijn, iedere zondag staat Toon 
daar weer, klaar voor de Chirodag, klaar om zijn leden te amuseren en klaar 
om Fien en Tom bij te staan. 
 
 

Tom 
Hypno:  Tom zijn karakter sluit helemaal aan bij het karakter van Hypno. Hij lijkt soms wat 
stiller, maar dat heeft allemaal te maken met de geheime look van een echte illusionist. Wat 
velen van jullie misschien niet weten is dat Tom een echte goochelaar is. Hij wordt ook wel 
de Dynamo van Borgloon genoemd. Voor je het weet laat hij zo een munt verdwijnen en 
achter je oor terug tevoorschijn laten komen. De rakwi’s mogen daarom ook echt tevreden 
zijn om zo een talent in hun groep te hebben. Loyaalheid is ook een grote eigenschap van 
Hypno. Elke zondag staat hij weer paraat om zijn leden te animeren. Met Tom maak je dus 
altijd wel iets mee. 

 
 
An 
Oddish: An lijkt het meeste op Oddish. Typerend aan deze pokémon, is dat ze 
altijd een mooie lach  op haar gelaat heeft. Oddish verdedigt haarzelf door ‘stun 
spore’ op haar aanvaller uit te strooien, waardoor wordt de andere pokémon als 
het ware ‘geparalyseerd’ wordt en niks meer doen. Bij An is dat in gelijke aard. Als 
er mensen zijn die eens niet deugen. Zorgt zij ervoor dat deze mensen meteen 
stoppen en hun excuses aanbieden. Daarom is ze ook geschikt voor bij de tito’s. 
Ze bewaart de vriendschap in de groep en maakt er altijd een hechte groep van. 
Iedereen houdt van elkaar en dat komt vooral door haar. Net zoals Oddish houdt 
An ook wel van knuffels, dus als je haar eens tegenkomt, vergeet dan zeker geen 
knuffel te geven. 
 
 

Ramin 
Ditto: Ramin is zeker een Ditto, deze kleine Pokémon ziet er misschien niet zo uit, maar is 
wel de meest veelzijdige van ze allemaal. Hij kan veranderen in iedere Pokémon die er is. 
Zo is Ramin ook, hij kan zich aanpassen aan iedere situatie, het maakt hem niet uit wat 
er gebeurt, Ramin vindt een oplossing. Net als Ditto ziet Ramin er een beetje vreemd uit, 
en dat is hij ook, toch kan je altijd op hem rekenen. Hij heeft vele sterktes en dat maakt 
onze Mini een geweldige hoofdleiding. Ramin is enorm geëngageerd en heeft misschien 
wel het grootste Chirohart van ons allemaal, hij leeft voor zijn vak en doet het ook 
geweldig goed. Een echte topper dus, waar de tito’s heel blij mee mogen zijn. En de 
leiding is natuurlijk ook tevreden met Kazout en Mini. 
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Kobe 
Machamp:   Kobe kun je het best vergelijken met Machamp, hij ziet er sterk en 
stoer, maar ondanks zijn harde buitenkant heeft Kobe net zoals Machamp een 
lieve persoonlijkheid en stelt hij zijn leden en medeleiding altijd op de eerste 
plaats. Kobe staat ook altijd klaar om te helpen, als er om hulp gevraagd wordt 
is hij altijd de eerste die komt. De keti’s mogen dus hun beide handen kussen 
met Kobe als leiding. Kobe houdt ook van een grap en soms plaagt hij anderen 
graag. Dus als je eens hulp nodig hebt of iemand zoekt die samen met jou een 
grap wil uithalen steekt Kobe graag een extra handje toe. 
 
 

 
Cedric 
Grimer:  De vieste onder viezerikken, Cedric is de Grimer van de leiding. Hoe vettiger 
hoe prettiger. Met Cedric is het altijd lachen. Hij staat ook altijd open voor een vuil 
spelletje, dus keti’s, bereid je voor op een vettig jaar. Maar Cedric is niet alleen de 
vuilste, hij durft ook enorm veel en een uitdaging kan er ook wel vanaf. Hij mag dan 
niet altijd de properste zijn, met hem erbij maak je altijd wel plezier en zal er nooit 
een moment zijn dat er niet gelachen wordt. Over Cedric zal je dus nog veel verhalen 
horen. Maar weet wel dat je altijd en overal op hem kunt rekenen, daar zorgt hij wel 
voor. En met Martijn en Kobe hebben de keti’s de meest mannelijke leiding van de 
hele Chiro. Maar dat zal vast geen probleem vormen met deze drie. 

 
 
 
Martijn 
Psyduck: Als je Martijn ziet, moet je misschien spontaan aan psyduck denken. En daar lijkt hij 
ook inderdaad het meeste op. Vooral op het gebied van intelligentie komen deze twee erg bij 
elkaar. Psyduck hoort bij de meest ontwikkelde pokémons van ze allemaal. In bepaalde 
situaties zal hij je direct kunnen zeggen wat je het best kan doen. Daarnaast is zelfstandigheid 
is ook een prima eigenschap van deze pokémon. Mocht hij ooit verdwalen zullen zijn 
overlevingstechnieken hem weer op het juiste pad duiden. Martijn is daarom bij de keti’s echt 
een aanwinst. Hij zorgt ervoor dat alles pico bello in orde is zodat zijn leden elke zondag de 
zondag van hun leven meemaken. Daarom is hij samen met Kobe en Cédric het perfecte trio 
als ketileiding.  
 
 
Margot 
Clefable: Margot lijkt het meest op Clefable. Beide zijn heel wijs en weten altijd 
wat de juiste beslissing is. Als Burgerlijk Ingenieur is het ook altijd haar taak om 
logisch te redeneren. Ze is ook de oudste leider van de hele leidingsploeg, maar 
dat zou je niet zeggen. Ze ziet er nog altijd even jong en knap uit als haar 
medeleiding. Vorig jaar was ze leider van de sloebers, dit jaar weliswaar van de 
aspi’s. Een enorm verschil van leeftijd, maar dat maakt niks uit voor deze straffe 
madam. Jong of oud, iedereen zal naar haar luisteren. En met het feit dat ze al 
heel haar leven bij de chiro zit en dus zoveel ervaring heeft maakt dat ze zo een 
geweldige leider is. Aspi’s, jullie mogen van geluk spreken. 
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Casper 
Exeggutor:  Casper is zonder twijfel hetzelfde als Exeggutor, niet alleen door 
zijn weelderige haren, maar ook door de vele gezichten die Casper kent. Niet 
dat Casper meerdere persoonlijkheden heeft, maar hij weet altijd, nu ja bijna 
altijd, hoe hij zich moet gedragen. Casper is een echte kunstenaar en een 
levensgenieter. Toch zet Casper zich altijd met de volle 110% in. Net zoals 
Exeggutor. Maar er is een klein probleempje, Exeggutor is nogal onhandig 
en dat kan Casper soms ook wel zijn. Gelukkig voor zijn aspi’s maakt hij 
dit goed met zijn humor en creativiteit, maar dat zullen ze dit jaar zeker 
ondervinden. 
 
 

 
Eliza 
Eevee:  Eevee ziet er zo lief uit dat je niet anders kan dan haar vertrouwen, zo is Eliza ook. Ze heeft een 
hart van goud en is heel begaan met haar leden. Dat zullen de aspi’s wel snel doorhebben. Eevee kan zich 
heel goed aan verschillende omstandigheden aanpassen, dat kan Eliza ook als geen ander. Eliza heeft ook 
net als Eevee een hele blije persoonlijkheid en dat slaat snel over op de mensen in haar buurt. Kinderlijk 
blij staat ze iedere zondag weer op haar post en geniet ze met volle teugen van de Chirozondag. De aspi’s 
zullen dit jaar zeker veel aan haar hebben. 
 
 

WAT HEBBEN WE GEDAAN?  

Zondag 25 september was het startdag. In de voormiddag was het startdagmis waar de leiding de 
zondagsdienst verzorgd heeft met liedjes, teksten en een prachtig dansje. In de namiddag daagden jullie 
massaal op op de chiroweide. We waren die dag met 155 op de wei !!!!! Nieuwe leden konden zich 
inschrijven de nieuwe afdelingen werden gevormd. In de loop van de namiddag kwamen jullie te weten 
wie jullie topleiding is voor dit chirojaar. Jammer genoeg hebben we afscheid moeten nemen van een paar 
topleiding, maar gelukkig hebben we ook 3 nieuwe, fantastische leiding. 
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WAT GAAN WE NOG DOEN? 

Het weekend van 28-30 oktober gaat de leiding op herontdekkingsweekend. Dan gaat de leidingsploeg 
teambuilden zodat de zondagnamiddagen noooooog leuker worden. Helaas pindakaas is het dan ook geen 
chiro in de namiddag.  

 
Zondag 6 november is het spaghettifeest. Dan kunnen jullie allemaal lekkere spaghetti komen eten in het 
college van Borgloon. Vergeet jullie kaarten niet te verkopen. Het lid dat de meeste kaarten verkoopt, 
krijgt een fantastische chiroprijs van ons. Wel jammer dat het die dag geen chiro is dan, maar jullie 
topleiding dient jullie die dag spaghetti op, wie kijkt daar nu niet naar uit??? 
 

Beste vrienden van de Chiro, wij, de Chiroleiding, streven naar een rechtvaardige en een vredevolle 
samenleving. Is dat van zelfsprekend op deze planeet? Neen! 11.11.11 strijdt tegen armoede en 
onrechtvaardigheid en wij helpen mee! Dit jaar voeren zij campagne voor een goede gezondheid in het 
Zuiden, want zo evident is het allemaal niet. Weten jullie dat er voor 1,3 miljard mensen op deze wereld 
een goede gezondheid helemaal onbereikbaar is? Die mensen hebben geen apotheker, dokter of 
ziekenhuis in de buurt. Onrechtvaardig! Niet waar? Je moet weten dat gezondheidszorg een mensenrecht 
is, en dat voor iedereen! Wij van Chiro Loon willen daarom op 13 november er even bij stil staan. Wij 
organiseren dan een koffiestop om 17.00u, na de Chiro. Voor een vrije bijdrage kunt u genieten van een 
warme tasje koffie. Het zondagsgeld van 13 november van al onze leden (50 cent) zullen wij ook storten op 
de rekeningnummer van 11.11.11. Wij nodigen jullie allen van harte uit! Hopelijk tot dan!  
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Het Woord van de VB. 

Beste Leden en ouders (leden, laat dit zeker aan uw ouders lezen, dwing ze om dit te lezen), 
- Voor de nieuwe leden, wie ben ik? Ik heet David (of nonk) en heb de titel gekregen VB. Dit is de afkorting 
van Volwassen Begeleider. Ik probeer de leiding te helpen met allerhande dingen. Tevens probeer ik ook 
samen met hen problemen op te lossen. Tevens ben ik ook een aanspreekpunt tussen ouders, leden en 
leiding. Meestal sta ik zondagavond op straat het verkeer te regelen. Hier mag je me ook steeds 
aanspreken. Vragen en/of problemen mag je ook steeds naar ons mail adres sturen 
(chiroloon@hotmail.com). Dit heb ik liever, omdat ik dit makkelijker kan doorsturen naar de leiding. Deze 
mail wordt dagelijks bekeken door mij! 
- Vermits Chiro Loon nog steeds groeiend is (180 leden ingeschreven dit jaar), is het voor ons ook niet altijd 
makkelijk, waardoor er ook wel eens dingen fout gaan. Dit hoort erbij! Leiding is nog jong en chiro is ook 
een leerschool voor de jeugd. Tevens heeft de leiding ook nog een hele verantwoordelijkheid op school. 
School gaat voor en soms gebeurt het dat de agenda moet aangepast worden. Natuurlijk zouden we niets 
liever hebben dat alles tip top zou zijn, echter... Check ook onze website www.chiroloon.be We proberen 
deze up to date te houden. 
- De herfst is in het land en dat betekent dat het snel donker is en het ook frisjes wordt. Mag ik daarom 
met drang vragen : fietsers zorg dat je licht op uwe fiets hebt en fluovest is ook verplicht! Ook vragen wij 
aan de leden om warme oude kledij te voorzien en eventueel regenjas. Modder is ook niet uit te sluiten! 
Ouders wees ook voorzichtig in de Walstraat. Zondagavond is het er zeer druk. Mag ik vragen om allemaal 
via het gillebroek in te rijden. Dan krijgen we een éénrichting, wat simpelder gaat zijn. 
- Het zondagsgeld blijft ook op 50 cent. Kopergeld zoals 1, 2 en 5 centjes willen we echt niet meer!!!! 
- Er zijn nog een deel leden die hun verzekeringsgeld niet betaald hebben (13eur). Gelieve dit zo snel 
mogelijk in orde te maken! Of je krijgt binnenkort een privémailke! Je kan ook overschrijven op BE61 7353 
0611 5517 
- Chiro loon is ook op zoek naar afgedankte, werkende diepvriezers (liefst kistmodel). Verkleedkleren zijn 
ook steeds welkom. Voor de rest eerst even vragen, omdat we geen tussenpersoon willen zijn tussen 
ouders en containerpark. Hier kan je ook best over mailen! 
- Bijna spaghettifeest!!! Heb je geen kaart, geen probleem. Kom maar af, we voorzien genoeg!! 
- Binnenkort gaan de tito's, keti's en aspi's weer onze lekkere ijstaarten voor de kerst verkopen. We zouden 
dit jaar graag aan 400 stuks komen. Deze opbrengsten hebben we hard nodig voor ons bivak. 
- Als slot wil ik ook eens polsen welke ouders zin hebben om mee te gaan koken op bivak. Dit jaar zijn we 
op zoek naar één koppel. Er zijn wel enkele simpele regels, maar niks om over wakker te liggen. In principe 
wordt dit op het eind van het jaar al vastgelegd owv regelen verlof. Dus zou dit iets voor jullie zijn, stuur 
dan een mailke naar chiroloon@hotmail.com met uw motivatie en dan kan de leiding beslissen wie het 
gaat worden. Verdere uitleg kan je uiteraard ook vragen op ons mail adres 
- Doeme, men blad is vol. De rest zal voor de volgende chirograef zijn.VB David 
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SloeberGraef 

SLOEBERS!  
 
Er zijn al enkele zondagen voorbij en we hebben al veel leuke spelletjes gespeeld. Jullie hebben allemaal al 
getoond hoe goed jullie kunnen spelen, lachen, misschien ook eens stout zijn,… Maar jullie moeten nog 
vele opdrachten volbrengen voor dat jullie een echte sloeber zijn. Wij hebben hieronder taken 
opgeschreven. Jullie moeten er minstens vier van volbrengen, dan pas zijn jullie de beste sloebers ooit!  
 
Opdrachten:  

 

 Maak een cake voor de leiding.  

 Zoek een heel mooie tak in het bos en versier deze zodat je jouw eigen mega coole wandelstok 
hebt. 

 Maak een mooie tekening voor de leiding.  

 Kom de volgende vier weken met twee verschillende sokken naar de 
Chiro.  

 Ontrol een wc rol en tel de blaadjes en breng de getelde blaadjes mee 
naar de Chiro.  

 Knutsel iets mooi van klei.  

 Maak een gekke foto van jezelf en versier deze (de leiding heeft ook al een semi-gekke foto 
getrokken, jij mag deze ook nog versieren). 

 Schrijf je naam op een blad met je neus (hoe doe je dit? Kies je favoriete kleur van verf en doe deze 
op je neus, duw nu met je neus op een blad en schrijf je naam) 

 Haal een grapje uit bij Bram   

 Doe verkleedkleren aan naar de Chiro.  

 Verf een super coole T-shirt en doe deze aan naar de Chiro 

 Zoek buiten in je tuin 3 mooie beestjes en bouw een klein huisje voor 
hun, breng dit mee naar de Chiro  

 Maak een coole racket (die heel heel heel eventjes kan vliegen). 

 Maak een originele foto met de chirograef  

 Maak een grapje over Goele 

 Leer een goocheltruc en laat hem zondag op de Chiro zien.  

 Doe zondag drie onderbroeken over elkaar aan.  

 Doe zoveel mogelijk elastiekjes in je haar.  

 Verkleed je huisdier. 
 
Veel succes sloebers!  
 
PS. Weten jullie onze namen nog? Schrijf ze dan maar bij onze foto.  
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SPEELCLUBGRAEF 

Beste speelclubbertjes 
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. Er zijn wat opdrachtjes en spelletjes aan verbonden, maar wat dat nu precies zal zijn is nog 
geheim! Nene wij gaan dat niet aan jullie neusjes hangen. 
Veel plezier met de woordzoeker en wij zien jullie op de ... CHIRO!!! 
Vele kusjes en knuffels van jullie favoriete leiding. 
Koeni, Lena en Tijl 
 

 

Koenraad   Lena     Tijl 
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SPEELCLUBGRAEF 
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Rakwigraef 

Dag allerbeste Rakwis 
 
Jaja, hier is hij dan. De eerste chirograef van jullie nieuwe leiding. We hopen dat jullie er ook zoveel 
goesting in hebben als wij, want dan gaat dit zeker een onvergetelijk jaar worden. De vraag die wij ons 
stellen is hoe goed jullie ons nu al kennen na een 4 tal weken chiro? Om hier een antwoord op te weten te 
komen hebben wij voor jullie een klein quizje gemaakt. Hieronder zijn een aantal vragen beschreven met 
daarachter 3 antwoorden. De bedoeling is dat jullie proberen te achterhalen welk antwoord bij Fien, Tom 
of Toon hoort. Ieder antwoord hoort bij 1 persoon. Als jullie het antwoord niet weten is het niet erg: kom 
dan nog wat vaker naar de chiro en ondervraag ons dan maar eens. Succes! 
 
 

Lievelingseten? 

 
Pizza 

 
Lasagne Panini 

Lievelingstaart? 

 
Bosbessentaart 

 
Rijsttaart  

Appeltaart 

Lievelingsacteur? 

 
Matthew 
Mcconaughey 

Kit harington 

 
Ryan Reynolds 

Lievelingsactrice? 

Emma Watson 

 
Blake Lively 

 
Emilia Clarke 

Aantal jaar 
leiding? 

3 1 2 

Lievelingsspel? Stadsspel Powerbal Gevarendriehoek 

Lievelingskleur? Donkerblauw Donkergroen Rood  

Schoenmaat? 43 37 45 
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Hoeveelste jaar 
in de chiro?  

14e jaar 11e jaar 13e jaar  

Later wil ik … 
worden? 

CEO Ingenieur Conservator-
restaurator  

Favoriete sport? 

Volleybal 

 
Hockey Voetbal 

Favoriete 
chirolied? 

Bivaklied Ik blijf in chiro 
geloven... 

Met liefs 

Lievelingszeep? 

 
Tahiti coco 

 
Garnier ultra doux 
honing  

 
Le petit Marseillais 

Favoriete 
reisbestemming? 

 
Bali  

 
Argentinië 

 
Peru 

Favoriete 
Chirogroep? 

Rakwi Rakwi Rakwi 

Favoriete 
automerk? 

 
Keverke 

 
Audi 

 
Aston Martin 

Bergen of zee? Bergen Bergen  Beide 

Favoriete taak na 
de chiro? 

Geen afval  WC’s Kelder  
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Coolste leider? 

Fien 
 

Toon  

 
Tom 

Ik hou niet van…? Asperges en witloof Bananen Witloof zonder saus 

Lekkerste eten 
uit de GB van 
Borgloon? 

Chocobroodjes  Vleesbol Donuts 

Leukste geluid 
ooit?  

De pinker van een 
auto 

Regen op het dak  Wind door de bomen 

Beste moment 
van het jaar?  

Bivaaaak Kamp natuurlijk Kamp 

Favoriete 
feestdag? 

Kerstmis Nieuwjaar Kerst en mijn 
verjaardag 

Welke 
superkracht? 

De superkracht dat ik 
mijn superkracht kan 
kiezen wanneer ik wil. 

Iemand anders 
scheetjes doen laten 
wanneer ik wil! 

Gedachten lezen 
zodat ik perfect weet 
wat anderen echt 
willen. 

Als je kon kiezen 
om 1 bepaalde 
leeftijd te 
hebben voor het 
leven, welke was 
het dan?  

22 jaar 20 jaar  21 jaar 

E-mailadres + 
GSM-nummer? 

fienberckenbosch@h
otmail.com 
0471244948 

toongrommen@hotm
ail.com 
0489116661 

tom_menten@hotma
il.com 
0498120414 

 
 
 
 
 

mailto:fienberckenbosch@hotmail.com
mailto:fienberckenbosch@hotmail.com
mailto:toongrommen@hotmail.com
mailto:toongrommen@hotmail.com
mailto:tom_menten@hotmail.com
mailto:tom_menten@hotmail.com
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TitoGraef 

Beste Tito’s 
Hier zijn wij weer! De allereerste Chirozondagen achter de rug. Winter is coming. Jaja, het is toch 
allemaal wel iets. Hoewel dat wij dit jaar maar met 9 leden zijn, betekent het niet dat het niet fijn gaat 
worden. In tegendeel! Doorheen het jaar zullen wij een soort van familie worden. Een warme familie, 
een warm gezin. Wij zullen zorg dragen voor jullie! Met Ramin als de strenge vader en An als de 
rechtvaardige moeder kan dat gewoon niet anders. Hopelijk zijn jullie even enthousiast. Jullie hebben 
ons leren kennen en wij jullie ook. Hier, onze eerste indruk!   
 
Jonah: Een fijne jongen. Altijd goed gezind! Zeker voor een vegetariër :p Indrukwekkend dat iemand, die in 
Riemst woont, toch elke zondag weer paraat staat. Hopelijk blijft het ook zo duren. Voor An ben je een 
Chiroheld. Ramin wil je toch nog wat zien groeien. Niet letterlijk natuurlijk, want dan zou Ramin niet al te 
veel moeten zeggen. Op een dag zal je hoofdleider worden. Jij hebt het potentieel. Conclusie: wij zien je 
graag x 
 
Cédric: Is het nu Cédric of Ignace? Nog altijd verwarrend. Zeker voor Ramin! Gelukkig is An goed in namen. 
Volgens An is Cédric een fijne jongen, volgens Ramin ook. MAAR altijd die opmerkingen over Ramin zijn 
lengte! Echt niet fijn! Je hebt nu eenmaal een kleine leider gekregen. In plaats met hem te lachen, zou je 
beter zijn lijfwacht moeten zijn. Je gestalte is daar duidelijk geschikt voor. Zo geschikt dat je ook ineens 
lijfwacht van An kunt zijn. Over je loon kunnen wij nog onderhandelen. Wat dacht je van respect? Voor ons 
is dat betaalbaar. 
 
Alix: Onze jongste Decocq, die we ook heel graag hebben. Moeilijk om enthousiast te krijgen. Maar het 
kan. Wij leren haar hoe je van kleine dingen kunt genieten in het leven. En zij leert snel hoor. Newtons 
appel viel op de grond. Ramin viel eens ooit van de trap. Maar Alix… Alix valt op kleine, blonde jongens, die 
dan nog eens sportief aangelegd zijn. Wat een leven toch!   
 
John: Vaak aanwezig. Maar toch wel aan de stille kant. Wij weten niet wat de leiding vorig jaar met je 
gedaan hebben, maar wij verwachten meer van je hoor. Wees gek! Wees grappig! Wees luid! Jij zit op de 
Chiro en op de Chiro mag alles. Alé, niet alles maar toch veel. An denkt dat je schrik hebt van Ramin, Ramin 
denkt dat je schrik hebt van An. Maar onthoud! Wij zijn fan van je. Zeker van je haar! 
 
Tuur: Onze Wilmots! Hoewel onze Belgisch voetbalbond alle banden heeft verbroken met Wilmots. Zullen 
wij dat echt niet doen hoor. Of toch nu niet. Onze buurman, die 5 meter van de Chirolokalen woont, weet 
als geen ander wat Chiro is. Wij willen even in naam van alle leiding onze verontschuldigingen bij je 
aanbieden. Wij hopen echt dat je dit jaar niet al te veel geluidsoverlast van ons hebt gehad. Als je toch er 
hinder van hebt, mag je het ons altijd zeggen. Ps: wees wat actiever, je bent wat stil. Je volume van je stem 
mag je vaker op maximum zetten. Neem voorbeeld aan onze meisjes.  
 
Noor Van Impe: Bewoner van Mettekoven. Wie komt daar nu? De leiding nooit. Dus echt een speciale 
afkomst. Noor lacht veel, vaak echt te veel. An kan daar wel tegen, Ramin ook. Soms weet kleine leider het 
wel niet.  Hij weet niet of Noor lacht met hem lacht of hem gewoon vierkant uitlacht. Gelukkig dat Ramin 
daar niet te zwaar aan tilt. Trouwens, waar is je broer Lucas? Wij hij ons gezinnetje niet aanvullen? Jammer 
toch! Overtuig hem! Doe je best! En wie weet krijg je daarvoor een beloning.  
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Noor Ghijsens: Zo een kleine groep en toch twee Nooren. Allebei blond en allebei evenveel lachen. De lach 
van Noor is zò aanstekelijk. Als je iets fout hebt gedaan, kan je altijd proberen om eens schattig te lachen, 
en misschien zien Ramin en An het dan door de vingers. Al zou ik daar niet te hard op hopen. Hoewel je 
altijd heel enthousiast bent, kan het altijd beter, groter, harder, uitbundiger. Er gewoon helemaal voor 
gaan is de boodschap! 
 
Louis: Louis, onze Louis, ons lichtpuntje in de duisternis of gewoon op de wei. Want met jouw witte haren 
kunnen Ramin en An je direct spotten op de wei. Of we kunnen gewoon naar de trampoline kijken, want 
daar zit je 99,99999 % van de tijd. Probeer je energie wat minder te steken in het springen op de 
trampoline, wat meer in het springen van blijdschap als je Ramin en An ziet. 
 
Thomas: De verstrooide professor van de groep. Met zijn lange blonde haren, kan hij iedereen verstelt 
doen staan. Ramin wil dat je hem nog wat tips geeft, en An verwacht opnieuw een liefdesbrief. Maar 
Thomas lieve Thomas blijf vooral jezelf, we willen je dit jaar zien groeien, sneller en groter dan een 
maïsplant.  
Een cartoon om af te sluiten! 
Tot snel onze lieve kindjes! XxX 
 

 

https://www.facebook.com/noor.ghijsens?fref=nf
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Ketigraef. 
Allerbeste/liefste/geweldigste Keti’s jaja dit is hem dan, de eerste chirograef van dit jaar! En we zijn er 
klaar voor hoor, dit chirojaar. Jullie leiding gaat alles op alles zetten om van dit jaar er eentje te maken om 
in te kaderen/ in de geschiedenisboekken te zetten. Omdat alles toch nog wat nieuw is en niet iedereen 
ons al even goed kent dachten we eens een kenningsmakingsquiz te doen voor jullie. Hieronder staan een 
aantal vragen geformuleerd over jullie (allerbeste) leiding. Probeer zo veel mogelijk vragen goed te 
beantwoorden en je zal misschien verbaasd zijn over de antwoorden (ze staan ook onderaan 
ondersteboven moest je te lui zijn om de vragen de beantwoorden).  
Bedenk voor volgende chirozondag zelf ook een zot weetje over jezelf want we gaan ook zo’n quiz 
organiseren voor de hele ketigroep waarbij dat iedereen moet raden van wie het momentje is (dus niet 
afkomen met het excuus ik weet niks, je weet het nu al drie weken op voorhand.) 
In ieder geval veel succes! 
 

1) Wat is de totale lengte van jullie 3 leiders samen? 

2) Wie heeft tot nu toe de meeste liefjes gehad? 

3) Wie heeft de grootste schoenmaat en hoeveel? 

4) Wie zit er al het langst op de chiro? 

5) Wie heeft al het meeste gespauwd op een fuif? 

6) Wie kon er nog niet zwemmen toen hij negen was? 

7) Wie moest er wenen toen hij het geheim van sinterklaas te horen kreeg? 

8) Wie van de 3 heren deed nogal verwijfde sporten zoals rope-skipping en badminton? 

9) Wie deed er aan jui jitsu? 

10) Wie ging er verkleed als fee op halloween? 

11) Wie deed er aan contrabas (geen idee wat dit is)? 

12) Wie is het slimste van ons drie? 

13) Wie kakte er op een bord? 

14) Wie heeft zijn rijbewijs? 

15) Wie was in het 4de gebuisd op wiskunde? 

16) Wie heeft zijn broer bijna gestenigd? (met ene kasseisteen) 

17) Wie heeft zijn broer zijn vinger gebroken met een schup? 

          1) 5.46  2) Kobe: 4  3) Kobe: 45  4) Martijn  5) Kobe  6) Martijn  7) Cedric  8) Cedric  9) Martijn  

10) Martijn  11) Kobe  12) Martijn  13) Cedric  14) Cedric 15) Martijn 16)  Kobe 17) Cedric 
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Dag lieve Aspi’s: 
 

We zijn echt met een recordaantal van 31 ingeschreven aspi’s. Jammer genoeg moeten 
we ‘ingeschreven’ zetten en kunnen we nog niet ‘trouwe’ schrijven. Maar daar is het nog 
niet te laat voor. Laat jullie prachtige gezichtjes zo vaak mogelijk zien op zondag (en op de 
andere activiteiten). We hebben een paar van jullie zelfs nog niet gezien dit chirojaar, wat 
ons bijzonder triest maakt. Kom ons dus opfleuren door er volgende keren te zijn. 
Alsnog hebben we voorgaande aspi-jaren met glans voorbij gestoken als we kijken welke 
prestaties er al geleverd zijn. 
 

WAT HEBBEN WE BEREIKT TOT NU TOE? 

 

- mascotte voor onze groep dit jaar  

- 5 balken in een boom gezet 

- Schrik van stieren overwonnen  

- Korneel’s talent als bob dylan imitator ontdekt  

- Dikke flappen verdient met onze homemade wafels 

- Bijna een spel gespeeld 

 

OPDRACHT VAN DE MAAND 

 

- Zend de beste foto van jullie geliefde leiding in voor een “interessante” prijs ;) 

 

Kusjes en lekjes op hete plekjes en zoals jullie weten, chirovrienden, beste vrienden 
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HET ASPI-VRIENDENBOEKJE: leer je 

leiding kennen in 10 vragen 

 

 Casper Margot Eliza 

leeftijd zindelijkheid 12, toch wel 12 
(eigenlijk 14) 

Hangt af van dag op 
dag 

26 maanden 

mutualiteit eensgezind CM CM 

gsm-provider proximus Telenet telenet 

als ik afval was, was 
ik ... 

Alles wat je kan 
vinden onder de 
zetels van het aspi 
lokaal 

klein gevaarlijk afval een organische, 
recycleerbare, 
fairtrade, 
biologische, 
veganistische 
citroenschil 

beste gerecht van 
oma 

speculaas/ haar 
kleinzonen 

stoemp met 
champignons  

kaastaart 

als ik Ramin was, 
zou ik ... 

toch wel iets doen 
aan m’n 
temperament 

groeispuiten zetten solliciteren als 
bierproever 

op deze datum zou 
ik het liefste willen 
sterven 

30 augustus, liefst 
op een 
zondagochtend 

31 april  1 april 

op deze plaats wil ik 
graag nog eens 
gekakt hebben 

een stortend 
vliegtuig 

Op het pleintje voor 
de Taj Mahal 

De weelderige 
haardos van Donald 
Trump 

Wat heeft het ideale 
lid in uw ogen? 

een degelijk 
werkend paar 
hersenkwabbetjes 

Alles wat Quincy niet 
heeft  

Brownies  
(we wachten nog 
steeds, Boo) 

3 belangrijkste 
eigenschappen van 
een lover 

Niet té harig 
Soepel qua planning 
Beetje geschift 

niet te aanhankelijk 
niet te gelovig 
niet te behaard 

liefst levend 
dramaqueen 
kattenliefhebber 

 
 

Kusjes en lekjes op hete plekjes en zoals jullie weten, chirovrienden, beste vrienden 

xoxo 

Marganita, Elizabeth en Gaspare  
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Datum Evenement Uur Opmerking 

6 november Spaghettifeest 11.30 – 13.30 en  
17.30 – 20.30 

Zaal college (viio) 
Borgloon 

6 november Geen chiro / / 
13 november Chiro 14.00 – 17.30 Lokalen 
13 november Koffiestop 17.00 Lokalen 
19 november Ijstaartenverkoop 09.30 Voor tito – keti – 

aspi  
Met fiets aan de 
lokalen 

20 november Chiro 14.00 – 17.30  Lokalen 
27 november Chiro 14.00 – 17.30  Lokalen 
4 december Chiro 14.00 – 17.30 Geen chiro voor 

keti – aspi  
10 december Ijstaarten afhalen 09.30 – 15.00 Lokalen 
11 december Chiro 14.00 – 17.30 Geen chiro voor 

tito – keti – aspi  
18 december Chiro 14.00 – 17.30 Geen chiro voor 

tito – keti – aspi  
25 december Geen chiro / / 
1 januari Geen chiro  / / 

 
 
 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- 
*** Het nieuwe chirojaar is begonnen ** wij hebben er al superveel zin in * 
hopelijk jullie ook ** dit is de eerste chirograef van het nieuwe jaar * drie 
nieuwe leiding * Bram is nieuwe hoofdleiding * ze gaan dat supergoed doen 
* veel succes **  er staan weer veel activiteiten gepland * spaghettifeest * 
koffiestop * ijstaartenverkoop ** en er gaan er nog veeeeeeel meer volgen 
** binnenkort kunnen we ook weer in de sneeuw spelen ** vergeet geen 
warme kleren ** dit is het einde * of toch niet? ** of toch wel ***  
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- 


