
 

Voorwoord 
Eeeeeeeerrrrr staaaaaat 
eeeeeeen paard in de gang…. 
Jaja klopt, binnenkort is het 
weer zover. Het is weer de tijd 
van het jaar dat de mensen de 
gewoonte hebben om op een 
koude zondag in maart op 
straat te staan in leutige 
kleren en proberen zo veel 
mogelijk snoep en appels in 
hun zak te krijgen van mannen 
met pluimen op hun hoofd. 
(Wat dan zeker nog een half 
jaar lang de snoepkast kan 
vullen). Sommige mensen 
vinden dit geniaal, de anderen 
willen dan weer dat het zo 
snel mogelijk over is. Maar 
soit, het is ook de periode na 
het einde van de examens 
voor de leiding,  en dat de 
extreem koude dagen en 
nachten achter de rug zijn. 
Alhoewel we hier dit jaar toch 
niet veel van gemerkt hebben. 
De romantische liefdessfeer is 
(eindelijk) uit de lucht, vele 
goede voornemens zijn 
gesneuveld en de 
Paasvakantie begint al te 
naderen. 
Voor Chiro Loon begint nu een 
periode dat we de draad terug 
oppikken en een 2de fase van 
het werkjaar ingaan. Er komen 
niet alledaagse zondagen aan, 
er worden voorbereidingen 
getroffen voor het bivak dat 
weer spetterend zal verlopen 
deze zomer en de 

ledenweekenden komen 
eraan. Deze ledenweekenden 
zijn voor vele leiding en leden 
een spannend moment. Voor 
de kleinsten is dit misschien 
de eerste keer dat ze een 
weekendje weg zijn van thuis 
en voor de ouderen is het juist 
een opluchting dat ze eens 
een keer een weekend weg 
kunnen van huis om te 
ravotten en te spelen. 
Iedereen komt er samen om 
zo veel mogelijk en op zo veel 
mogelijke manieren spaghetti 
te eten, s ’nachts te giechelen 
en te discussiëren over wie nu 
eigenlijk de knapste leiding is. 
In de avond wordt er gedanst 
en gezongen. De sjiekste 
voorbereidingen worden 
gemaakt door de leiding en de 
mooiste vriendschappen 
worden gevormd die zullen 
duren voor de rest van je 
leven. Dus als je nog nooit 
bent meegekomen dan is er 
maar een 1 ding dat we 
kunnen zeggen: MEEKOMEN. 
Zo een weekend is eigenlijk 
het voorproefje voor de beste 
10 dagen van het hele jaar. 
BIVAK! Meer info zal zeker 
volgen in de loop van de 
weken dat het weekend 
nadert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maar voor de rest zal er in 
deze editie van onze 
Chirograef opnieuw veel lees- 
en speelplezier te vinden zijn. 
Als je weinig tijd hebt dan 
blader je eens snel door om de 
belangrijkste zaken op te 
pikken. Maar hopelijk heb je 
wat meer tijd (als je nu 
bijvoorbeeld op het toilet zit) 
om in alle rust uw tijd te 
pakken om dit 2-maandelijks 
krantje van boven tot onder 
door te nemen. Geniet ervan! 
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Wat hebben we gedaan? 

 
Chiro @Sporthal: 19 januari 
Elk  jaar huren we de sporthal in Borgloon, zodat we hier een chiro-zondag kunnen organiseren. De leiding 
had veel verschillende spelletjes in petto. Ze hadden verschillende balsportspelletjes, parcour, worstelen, 
hoogspringen en hockey! Elke groep die goed had gespeeld, kreeg een stukje van de wereldkaart. 
 
 
 
Aspidag: 26 januari 
Om de aspi’s te laten proeven van hoe het is om leiding te zijn. Hielden we een aspi-dag. Ze mochten een 
vergadering meevolgen waarin zij ook hun voorbereiding moesten uitleggen. Ze kregen ook tips waarop ze 
moeten letten om hun leidingsdag zo vlot mogelijk te verlopen. Hopelijk vonden de leden dat de aspi’s het 
even goed deden als hun echte leiding. 
Wat moest de leiding dan doen? Zij hielden zich dan maar bezig met de keti’s. 
 
 
 
Leidingsweekend: 21 februari tot 23 februari 
Samen met de aspi’s hebben wij ons klaargemaakt voor kamp! Namelijk en vooral het schrijven van een 
super leuke interessant toneeltjes! Maar na inspanning komt ook de ontspanning. We deden samen 
spelletjes, het was gewoon een topweekend. 
 
 
 
Carnaval: 1 maart 
Door deze feestdag kunnen we geen chiro geven. In plaats daarvan helpen we bij de inkom van de stoet! 
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Wat gaan we nog doen? 

Sint-Hubertus: 8 maart 
Naar jaarlijkse traditie komt in maart onze patroonheilige, namelijk Sint-Hubertus, op bezoek. Samen met 
Sint-Hubertus gaan we zwemmen in Bilzen. We gaan er wedstrijdjes zwemmen, van de springplank 
springen, door de buis glijden: gewoon superveel plezier beleven. Omdat het zwembad al vroeg sluit, zal de 
chiro vroeger beginnen en ook vroeger eindigen. Jullie worden om 12u30 aan de chirolokalen verwacht 
met jullie zwemkledij (en bandjes …) en €2.5. Om er voor te zorgen dat iedereen vlot in Bilzen geraakt 
vragen we om jullie leiding te laten weten of jullie meegaan of niet. Ook hebben we voldoende ouders 
nodig om heen en/of terug te rijden, ook dit kan je doorgeven aan de leiding. (Alle gsm-nummers staan op 
onze site). De chiro zal eindigen om 16u30 terug aan de Chirolokalen. 
 
Afdelingsweekenden  
- 6-8 maart: titoweekend 
- 20-22 maart: sloeber- & speelclubweekend  

- 27-29 maart rakwi- & aspiweekend 
- 3-5 april: ketiweekend 
 
LEDENFUIF: 17 april 
Hoe kunnen we PLOX beter beginnen dan met een spetterende kinderfuif. Alle sloebers, speelclubbers en 
rakwi’s mogen al hun vriendjes, broertjes, zusjes …. Meenemen om er een spetterend feestje van te 
maken. Van 18u30 tot 20u kunnen ze zich volledig geven op de dansvloer. We vragen hiervoor een inkom 
van €4, voor deze prijs krijgen alle aanwezige kinderen ook een lekker frietje en een drankje. Op echte 
feestjes is er ook altijd een thema. Het thema dit jaar is politie en boef, dus verkleed je als de grootste 
boef of als de beste agent en kom samen met ons een knalfeestje maken. Neem zeker al je vriendjes mee. 
 
PLOX: 17 april  
Zet deze datum zeker in uw agenda, want het dikste feestje is weer van de partij! 
Kom vroeg en geniet van onze happy hour! De deuren gaan open om 21u tot 4u. Koop jouw 
voorverkoopkaarten bij de leiding of bij de aspi’s voor 5 euro of aan de kassa voor 7 euro. 
Locatie: Panishof Bommershoven 
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Even een terugblik… 
 
Hoe erg van je nu in een zwart gat na de Chiro? Hoe vul je het gemis op? Wat doet de oudleiding zoal op 
zondagen? Wel, wij vroegen het alvast even aan 3 stoere binken van de oudleiding. Jullie kennen ze zeker 
en vast! Hier even een piepje in hun persoonlijk leventje.  
 
 
Koenraad Meekers 
 

 
Wat mis je het meest aan de Chiro?  
Op de eerste plaats de zondagnamiddagen met de kinderen. De blije gezichten na een geslaagde activiteit, 
deden ervoor zorgen dat je de week nadien nog een betere voorbereiding had. Steeds het beste uit je zelf 
halen voor de kids!  
Op de tweede plaats je medeleiding. Samen de zondagen voorbereiden, op weekend gaan, het kamp 
voorbereiden in de eerste week van de grote vakantie en natuurlijk het hoogte punt van het jaar HET 
BIVAK!!! 11 dagen samen met vrienden ervoor zorgen dat de kinderen en je medeleiding de tijd van hun 
leven beleven.  
 
Hoe zou jij je Chiro ervaring in 1 woord omschrijven? 
Supermegafantastisch  
 
Wat wil je meegeven aan onze leden?  
Iedere zondag met zoveel mogelijk aanwezig zijn dat maakt Chiro alleen maar geweldig. Steeds enthousiast 
meespelen en meedoen. 
Als iedereen samenwerkt van groot tot klein dan spant Chiro LOON de KROON. 
 
 
Tijl Briers 
 

 
Hoe vul je je zondagen nu?  
Nu vul ik mijn zondagen met een doos cleenex zakdoeken en huil ik een hele dag door, omdat ik de chiro 
zo hard mis. 
Dan komt mijn mama mij verzorgen en geeft ze me wat chocola en kijk ik een super romantische film vol 
drama. Maar dan moet ik nog harder huilen want ik weerspiegel het drama in de film aan mijn relatiebreuk 
met de chiro. Snif snif 
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Hoe zou jij je chiro ervaring in 1 woord omschrijven? 
Ongeloofelijk HEEEERLIJK!!! (mijn chiro ervaring valt niet in 1 woord te beschrijven) 
 
Wat wil je meegeven aan onze leden?  
Geniet!! Naar de chiro gaan is de beste keuze die ik ooit heb kunnen maken, je chirojaren zullen niet voor 
eeuwig duren. Dan zou het zonde zijn, moest je er niet van genoten hebben. 
 
 
Toon Grommen 

 
 
Wat mis je het meest aan de chiro?  
hoh, dat is al geen gemakkelijke vraag… Wat ik misschien het meeste mis is dat tweede thuis, dat intensief 
samenzijn met medeleiding en –leden. Als ik daar nu op terugdenk heb ik werkelijk ongelooflijk veel tijd 
doorgebracht aan onze lokalen. Sommige weekends was ik wel meer op de chiro dan thuis. Dat intensief 
samenleven gaf een enorm groepsgevoel tussen de leiding onderling en verder ook een enorme 
verantwoordelijkheid voor uw leden met zich mee. Daar haalde ik enorme voldoening uit en dat was voor 
mij een manier om alle stress van me af te zetten. Momenteel heb ik chiro nog niet volledig laten gaan, 
aangezien ik nog steeds actief ben in het gewest. In die groep amuseer ik me ook enorm en voel ik me ook 
thuis, maar daar is geen vaste afspreekplek, geen wekelijkse samenkomst en bijgevolg dus ook een minder 
intensief samenzijn. 
 
 
Hoe vul je je zondagen nu?  
Zoals ik juist al zei ben ik nog steeds actief in de chirowereld. Als gewester houd ik contact met vele chiro’s 
van regio Sint-Truiden en Borgloon. Naast deze gewestactiviteiten ben ik vaker aanwezig op 
familiebijeenkomsten en helaas moet ik af en toe ook eens wat tijd afstaan om aan mijn thesis te werken. 
 
 
 
Wat is je allermooiste chiro herinnering?  
Daar vraagt ge me iets. Ik zou hier bijna aan boek over kunnen schrijven. Daarom is het voor mij onmogelijk 
om hier ‘éen mooiste herinnering’ uit te halen. Ik denk aan de vele lange LK’s op zaterdagavond, die veel te 
regelmatig onverwacht laat uitliepen. Ik denk aan de leerzame chirozondagen bij mijn tito’s als eerstejaars 
leiding,  de enorm actieve aspi-activiteiten in mijn 2e en 4e jaar en de hilarische momenten met mijn 
rakwi’s en sloebers in het 3e en laatste jaar samen met de talloze verkleedpartijtjes. Ik denk aan de vele 
kampen en aan de laatste keer dat ik aan de mast sta, kijk naar de grote groep voor mij en besef wat een 
mooie tijd het is. Ik denk aan de vele opruimsessies aan de chirolokalen, ijstaartenverkopen, 
bloemetjesverkopen waar je op voorhand enorm tegenop ziet en achteraf beseft dat dit eigenlijk plezant 
was gewoon omdat je weer bij je vrienden was. Ik denk aan de bivakvoorbereidingsweken waar ik toch wel 
vele hilarische momenten aan overgehouden heb. Ik denk aan mijn afscheid op de startdag. Ik denk… Ja ik 
kan echt blijven denken. 
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Sloebergraef 
 
Allerliefste sloebertjes, 
 
Binnenkort is het zover, de tweede leukste tijd van het jaar, SLOEBERWEEKEND!! (kamp komt natuurlijk op 
de eerste plaats) 
Op dit mega coole weekend gaan wij jullie opleiden tot echte piraten, denk jij dat je dat aankan?  
Van vrijdag 20 tot zondag 22 maart stellen wij jullie op de proef. De beproeving start op vrijdag om 19.15u 
aan de Chiro lokalen in Borgloon. Daarna gaan we naar een geheime locatie. Zondag zullen we terug aan 
de lokalen zijn rond 12u.  
 
Om direct goed van start te gaan, is het belangrijk dat jullie in jullie beste piratenoutfit naar de lokalen 
komen. Daarnaast moet je ook nog je wat spullen meenemen voor in je kajuit. Hier is een kleine 
opsomming van wat je mogelijk nodig hebt: 

 

- Slaapzak 

- Matrasbeschermer / bedovertrek 

- Kussen 

- Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep) 

- Washandjes en handdoeken 

- Kleren en schoenen die vuil mogen worden 

- Warme kleren (in maart kan het ook nog koud zijn) 

- Ondergoed en sokken 

- Zaklamp 

- Eventueel medicatie als je dit neemt 

- € 25 

- Kids-ID of een klevertje van je ziekenfonds 

 

Wat heeft een piraat zeker NIET nodig: 
- Snoep, frisdrank 

- Multimedia toestellen (GSM, iPod, tablet …..) 

 
Om genoeg eten en drank te voorzien voor al die hongerige piraten, moeten jullie wel even laten weten of 
jullie mee gaan. Ook als je niet meegaat laat je best iets weten, dan weten we zeker dat deze Chirograef is 
aangekomen. Bevestigen kan door een berichtje te sturen naar een van de volgende nummers, ook met 
vragen kan je hier terecht: 

- Sara: 0468 14 07 97 

- Eva: 0487 37 33 05 

- Donaat: 0493 63 91 95 

- Lucas: 0496 04 32 10 

 

Ons schip ligt natuurlijk wel niet in de buurt van de lokalen. Het zou dan ook leuk zijn als enkele van jullie 
ouders vrijdag en/of zondag jullie naar het schip willen rijden. Je mag dat dan ook gewoon sturen naar een 
van de bovenstaande nummers, en vooral melden wanneer je kan rijden en hoeveel plaatsen er 
beschikbaar zijn. 
 
Ook als je vegetariër bent, een speciaal dieet volgt of allergieën hebt geef je dit best op voorhand al door 
dan kan hier rekening mee gehouden worden. 
 
Met vriendelijke groeten, jullie piratenleiding 
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Speelclubgraef 
 
ˎƨɿǝddυlɔlǝǝqƨ ǝɈƨǝꓭ 
 

 .bnǝʞǝǝw ǝʞυǝl Ɉǝin-ǝmmob-ǝmmoɈƨ-ɒϱǝm ƨno qo Ɉiυ ǝillυį nǝϱibon įiw 
.(bnǝʞǝǝw ʞυǝl lǝw-ɿǝqυƨ-looɔ-ɒϱǝm nǝǝ ƨυb Ɉbɿow Ɉǝʜ ) 'bɿǝǝʞǝϱmo' ƨi bnǝʞǝǝw ƨno nɒv ɒmǝʜɈ ɈǝH 
 .Ɉɿɒɒm ςς-0ς nɒv ƨi bnǝʞǝǝw dυlɔlǝǝqƨ ǝvǝiƨυlɔlxǝ ɈǝH 
thcawrrev nelakol  ed naa 51u91 mo nedrow eilluj 
...miǝʜǝϱ ϱon Ɉʇįild ǝiɈɒɔol ǝꓷ 
 
:ƎƎM MƎƎИ 
ʞɒzqɒɒlƨ- 
ǝįbǝd- 
nǝƨƨυʞ- 
(nǝʞʞoƨ ǝʞʞib nǝ bǝoϱɿǝbno nǝǝϱ Ɉǝǝϱɿǝv) nǝɿǝlʞ ǝmɿɒw- 

€टς- 
ɿυǝmυʜ bǝoϱ- 
 
:ƎƎM TƎIИ MƎƎИ 
...ƨɿǝɈυqmoɔ ˎboqi ˎɈǝldɒɈ ˎmƨϱ- 
ƨϱυɿb- 
ƨnǝqɒw- 
nǝmmod- 
( (: ϱǝonǝϱ nǝizɿoov įiw) ƨʞɔɒnƨ/qǝonƨ- 
 
 .ɒmǝʜɈ ni nǝbǝlʞɿǝv ǝį ǝillυį Ɉɒb nǝɈʜɔɒwɿǝv įiW 
.nǝddǝʜ ǝillυį ǝib nǝǝǝbi ǝlǝniϱɿo ǝɿǝbnɒ ǝllɒ nǝ bɿǝǝʞǝϱmo nǝ ƨǝįƨiǝm ƨlɒ bǝǝlʞɿǝv ƨnǝϱnoį ˎbɿǝǝʞǝϱmo 
ϱibǝllov nǝɿǝlʞ :blǝǝdɿoovįiꓭ 
 
ИƎTHƆAW TƎIИ TƧAV⅃A ИƎИИUꓘ ႱIW 
.ooꓭ nǝ ǝnǝlǝH ˎǝllǝʜɔiM  X X X 
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Rakwigraef 

Hé daar influencers! 
 
Binnen iets meer dan een maand is het zo ver. Jaja jullie weten waar we 
het over hebben!! Rakwi-weekend!!! Wie wordt er ‘the most famous 
TikTokinfluencer’ van de rakwi’s? Wie haalt de sjiekste dansmoves uit? 
Daar strijden we van 27 tot 29 maart voor op het fantastische Rakwi-
weekend. Waar dit zal plaatsvinden gaan we nog even geheim houden. 
Jullie worden vrijdag 27 maart om 20:00 aan de lokalen van Chiro Loon 
verwacht en jullie zullen op 29 maart om 12:00 terug zijn op deze locatie. 
Als jullie mee gaan laat jullie ouders dan een berichtje sturen naar dit 
telefoonnummer : 0471245411. Als er ouders zijn die kunnen en willen 
rijden gelieve dit dan ook in het berichtje te zetten. Schud de spieren dus al 
maar los en maak u klaar voor het leukste weekend van uw Chiro-
geschiedenis!! 
 

  
 
Wat moet je zeker meenemen :  
 

 Veldbed  
 Kussen 
 Knuffeltje  
 Slaapzak  
 Toiletgerief  
 Kleren die vuil mogen worden  
 Ondergoed  
 Handdoek 
 ID-kaart  
 … 

 

Wat moet er NIET mee?  
 

 GSM  
 Wapens 
 Snoep/chips 

 

 

TOT BINNENKORT xxx 
 
Giel, Daan, Ids & Laura  
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Titograef  

Tito weekend 2020: 6 tot 8 maart  

 

 
 Beste tito’s, 
 
het is eindelijk zo ver we gaan op titoweekend!!! Maar het weekend zal niet rooskleurig gaan verlopen. We 
zitten namelijk met iemand die de boel zal gaan saboteren!!! EEN MOL! Iemand die het eten misschien zal 
doen mislukken, je laat verliezen met spelletjes zonder dat je dit doorhebt, de nacht onrustig zal gaan 
maken, enz. Aan jullie om te gaan achterhalen wie deze saboteur is!  
Vrijdag 6 maart: vertrek naar weekend plaats om 19:00 u aan de lokalen. Kom als een echte speurneus aan 
en neem je beste verrekijker mee, vergrootglas, zaklamp, notitieboekje, kom als detective Sherlock 
Holmes!  
Wat moeten ze meenemen?  

 Kleren die vuil mogen worden 

 Chiro pull  

 Ondergoed  

 Sokken  

 Schoenen  

 Toiletgerief  

 Slaapzak  

 Kussen  

 Bedovertrek (geen veldbed dus!)  

 25 euro  

 Paspoort  

Wat niet meenemen?  

 Smartphone en alle andere elektronica mogen jullie thuislaten  
 
Laat even aan één van de leiding weten of je meegaat, dit kan je doen door een berichtje te sturen.  
Graag zouden we ook een beetje hulp vragen aan jullie ouders om ons naar de super geheime locatie te 
brengen. Als je ouder wilt rijden laat dan weten of dit heen en/of terug is en hoeveel detectives ze kunnen 
meenemen.  
Groetjes van jullie leiding en de MOL! Tot dan! 
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Ketigraef  
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JOUW MISSIE START HIER 

Dit weekend bij Defensie is een unieke ervaring. Je weekend valt niet te vergelijken met 
eerdere weekends in het burgermilieu. Bij ons staat teamwork altijd centraal. Vanaf je eerste 
jaren bij de Chiro maak je vrienden voor het leven: collega's die altijd voor je klaar staan, met 
dezelfde zin voor avontuur. 

Na je opleiding kan je deelnemen aan het bivak en oefeningen tijdens de zondagen voor in het 
werkveld. Daarbij kom je met je team voor grote uitdagingen te staan in vaak moeilijke 
omstandigheden. Je band met de collega's wordt hierdoor steeds hechter. 

Een weekend bij Defensie is meer dan gewoon een weekend. Je hebt altijd iets om over te vertellen, 
thuis en aan je vrienden. 

Dit weekend zal plaatsvinden van 3 april 2020 tot 5 april 2020.  

Bij deelname: neem de volgende info goed door en twijfel niet om contact op te nemen met ons 
als je toch nog vragen hebt. 

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

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

Vervoer Taxi’s en bussen kosten veel centjes, vraag daarom aan 
jullie ouders wie zou willen rijden heen en terug. Laat dit 
weten aan ons! 

Locatie STRIKT GEHEIM 

Kledij  Vertrek: zorg voor een gepaste leger outfit en 
schoeisel 

 Neem ook kleren mee die vuil mogen worden of 
eventueel reserve kleren 

 CHIRO KLEREN BESTE KLEREN 

Extra’s die ik 
zeker moet 
meenemen!!!! 

 Propere onderbroek 

 Toiletgerief 

 Slaapzak/kussen 

Wat laat ik 
THUIS 

 Elektronische apparaten (GSM, TABLET, TV, I-
POD…) 

 VELDBED 

 Alcoholische dranken 

 Verdovende of peppende middelen (tenzij medisch 
gebruik en toestemming van de ouders) 

 

Vooraleer jullie deelname gelieve onderstaand formulier in te vullen en mee te nemen op de 
inschrijvingsdag. Ook kan je onze geweldige affiche ophangen boven je bed om je volledig mentaal 
voor te bereiden.  
P.S. Wie Robin elke avond voor het slapen gaan een kusje geeft, zal het 
waarschijnlijk geweldig doen en toegelaten worden tot defensie.  
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Aspigraef 

Liefste aspi’s, een paar weken geleden was het valentijn, genoemd naar de heilige Valentinus in de 3e 
eeuw na christus. Op valentijnsdag zetten wij onze geliefden eens wat extra in de bloemetjes.. ter 
aanleiding hiervan, vroegen wij even aan Cupido om liefdesvoorspellingen voor ieder van jullie te doen, 
dus lees goed Aspi’tjes because we got an eye on your future: 
 
 
Emile: Emile is misschien niet de slimste maar hij weet wel dat floes moet flowen. Gij zult een paar 
honderde barkies vinden en u niet eens afvragen vanwaar het komt maar direct investeren! We gaan niet 
alles verklappen maar ik heb wel al gehoord dat de macqueen te koop staat… eens hij dikke doekoes aant 
maken is van de macqueen komen de vrouwen op hem afgestormd en zult ge de ware vinden. 
 
 
Maanou en Ine: jullie zijn jing en jang, vuur en water, dag en nacht, bami en panghang, ali en expres, 
kinder en arbeid. niks dat beter werkt dan jullie 2 samen, perfectly balanced as all things should be. Ine wilt 
later in een cozy paalwoning wonen, dikke palen liefst, en Maanou zal alles doen om deze droom te 
volbrengen, hij zal werken en afstuderen als ingenieur om zo Ine haar paalwoning te kunnen ontwerpen. 
samen met de hulp van Maanou’s 13 jarige kennissen bouwen ze een prachtige paalwoning op een strand 
in Wakanda. Maanou krijgt helaas corona maar Ine verzorgd hem tot hij zijn laatste adem geademd heeft. 
Ine ontvangt hierna een nobelprijs voor de vrede.  
 
 
Jonah: The man, the myth, the veggie: Jonah Fastré! zoals we allemaal weten zijn veggies een verzonnen 
mythe bedacht door de grieken om schrik aan te jagen aan hun tegenstanders. in de vroege jaren 70 heeft 
er iemand deze vergeten mythe teruggevonden in oude boeken. op een dag is deze persoon met zijn kop 
op de stoeprand gevallen en herkende zichzelf ineens als veggie. zijn doel was de wereldbevolking te 
besmetten en sindsdien is er een revolutie op gang. deze veggies werden in de volksmond ook wel hippies 
genoemd. gelukkig voor u lopen er de dag van vandaag nog heel wat hippies rond! ga eens een kijkje 
nemen in de serre in Hasselt of op een klimaatmars, hier zal je zeker aan vast een partner vinden die 
samen met u het eten van ons eten wilt verslinden! en als last resort kunnen we u ook nog Kobe Cox 
voorstellen, hij heeft ook een ding voor veggies.  
 
 
Amber: Jij hebt iemand met veel kapitaal nodig, jij hoort later met een Chanelle tas en een Gucci bril rond 
te lopen achter de ijskar aan. En dat zal je ook vinden! Maar dan zal je van Tinder toch moeten 
overschakelen naar Elite dating, voor singles met niveau. Dit enorme kapitaal is niet alleen voor de bling 
bling maar ook vooral voor het onderhoud van deze prachtige dame. een Amber in huis halen neemt 
letterlijk en figuurlijk happen uit het maandloon. een familie bruno’s pizza is nog maar een aperitiefje voor 
deze pittige dame. daarbovenop moet er ook een fulltime chef in huis zijn en een butler die haar overal 
volgt met eten. het voordeel hiervan is dat je nooit meer een sticker voor de GFT moet kopen want Amber 
kent geen restjes, ALLES moet op! dat is ook al weer 15€ per jaar uitgespaard. en als Elite dating niet werkt: 
Absentem laedit, qui cum ebrio litigat dit is een oude Latijnse spreuk. vertaling: the bar isn’t the best place 
to find a lover, the buffet is where i go. 
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Lennerd: Lennerd jij bent een gevoelspersoon. gevoelens horen niet onderdrukt te worden en dat weet jij 
maar al te goed. een van de meest expressionistische sporten is dan ook ballet, waar jij ook weer al sinds je 
4de in straalt. Jij kon de Plié voordat je tanden had. en in de toekomst zal je blijven stralen en een 
inspiratie wezen voor talloze meisjes die vast zitten met hun emoties. jij zal vele jongens en meisjes hartjes 
doen lachen. waar zij het licht aan het eind van de tunnel niet meer zien zal jij hun tunnel oplichten! 
lennerd je bent een gevoelig meisje en een gevoelig meisje heeft een man met sterke armen nodig. en we 
zijn heel zeker dat je op de juiste plek aan het zoeken bent namelijk in de balletklas. je weet het misschien 
niet maar stiekem heeft de jongen achter in de hoek een crush op je maar is te verlegen om het te tonen, 
dit soort persoon heb jij nodig maar dit heeft ook tijd nodig. je toekomst zit vol met rozengeur en 
maneschijn! en hopelijk ook iets meer Chiro want we kennen u amper! 
 
 
 
 
Robbe: jij bent mysterieus, zwoel en onder alle omstandigheden cool. een echte smooth criminal. je denkt 
dat we het niet weten maar we hebben u door, gij zijt een geheim agent die probeert undercover te blijven 
door af en toe naar de chiro te komen. wie weet hebben we nu heel uw carrière verpest maar u kennende 
blijf je volhouden en blijf je in karakter. wie weet wat de toekomst voor u inhoudt, dat zal van je missies 
afhangen. maar op een dag zal je een missie krijgen waar je de maffiabaas van een cartel moet 
uitschakelen. je zal niet meer Robbe noemen maar als Mexicaanse ‘Jose’ die op dinsdagen zijn zoontje naar 
banjo lessen brengt door het leven gaan. en daar zal ze staan, jouw vurige Mexicaanse furie. je kijkt haar 
aan, doet het 4de knoopje van je hemd open en stapt naar haar toe. jullie voelen de spanning al, je leunt 
dichter. je nadert haar oor en zuigt op de oorlel terwijl uw moustache haar wang kriebelt. en dan fluister je 
in je beste Mexicaans accent “after a night with me even carglass can’t fix your sterretje”. waarop zij 
antwoordt “sir please put your peepee back in your pants”. dit is niet uw vrouw geworden helaas en uw 
zoontje mocht hier ook geen banjo lessen meer volgen maar op een dag zal die zin werken!  
 
 
 
 
Jan: Jan, gij zijt echt dé man. Stoer, stevig, sexy en super competitief. Da zijn mooie eigenschappen voor 
een echte keirel. Maarja, op papier lijkt het altijd mooier dan dat het in het echt uitziet. Dit is ook bij u het 
geval. Wij voorspellen voor dat gij een echte matcho gaat worden die ieder weekend in het lokale 
jeugdhuis zit ook al zijt ge los boven de 30. Daar gaat ge ieder vrouwelijk geweld aanspreken met uw 
slechte openingszinnen waarna ge iedere keer wordt afgewezen. Op Release zien wij u later ergens 
vanachter staan met een pintje in de hand en denken aan de goeie oude tijd toen het u wel eens gelukt om 
een meisje in de menigte te kussen. Maarja, ge zijt wel een persoon die altijd zal blijven houden, nooit 
opgeven en blijven proberen. Daarom hebben we u graag Jeanke. We denken misschien dat ge nie vlug 
liefde zult vinden, maar wij zullen altijd van u houden. 
 
 
 
Ruben: Onze harde werker en stille genieter. Ruben is een echte atleet, strak en sportief. Later zullen we 
hem zonder twijfel  zien op grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen waar hij met trots de 
Belgische vlag zal dragen. Hij zal volgens ons dan ook gaan vissen in de vijver van de sportwereld. Een 
vrouw die zeker even goed als hem in alles, zodat hij altijd een uitdaging zal hebben. Want dat heeft hij 
nodig. Samen romantisch gaan lopen, proteïne shakes drinken op het terras, en voor de leut een cooper- 
of bieptest doen in het weekend. Daar geniet hij van en zal hij heel zijn leven met zijn vrouwtje mee vullen.  
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Louis Meesen en Lukas Van Impe: Het is niet toevallig dat we zien dat jullie liefdesleven in de nabije 
toekomst zullen samenkomen. Louis, Lukas, Love... Dat is niet toevallig nee. Het is niet heel duidelijk hoe 
maar we zijn er zeker van dat jullie iets gemeen zullen hebben. Jullie hebben een liefje over de taalgrens.  
Misschien is het wel zo dat jullie ooit van partner zullen ruilen? Of dat er een moment komt dat er iets 
meer zal groeien dan alleen maar een vriendschap. Want als er 2 personen zijn waarvan wij denken die  
iemand van jullie vriendengroep zal binnen doen dan zijn het los jullie. Altijd stiekem in elkaars ogen kijken, 
en heel graag in de modder willen vechten ook al vraagt niemand hierachter. We hebben jullie 
door…probeer wel op een zaterdag met elkaar af te spreken, zodat jullie zondag zeker naar de chiro 
kunnen komen, en niet ineens jullie kamer moeten opruimen... 
 
 
Marlies Stevens: Marlies Marlies Marlies… stille waters diepe gronden. Je ziet er zo onschuldig uit maar wij 
denken dat het op liefdesvlak alles behalve zo gaat. Volgens onze glazen bol ben jij een echte 
mannenverslinder. jij pakt het gewoon wat subtieler aan, en mannen houden daarvan! in de plaats van op 
een fuif op de man af te stappen, kijk jij ze aan vanuit een hoekje. Wanneer ze terugkijken, krijgen ze een 
zeer verleidelijke knipoog en je bent vertrokken… Je doet het ook niet zomaar naar iedereen, maar kiest je 
slachtoffers zorgvuldig uit. Daarom denken wij dat jouw eerst volgende slachtoffer een blijvertje zal zijn. 
Jullie gaan rustig jullie tijd nemen om elkaar te leren kennen, vanbinnen en vanbuiten if you know what I 
mean, en jullie gaan beide inzien dat het leven o-zo-veel mooier samen is en gaan elkaar niet meer los 
willen laten. Marlies, kies ne goeie, en veel succes ermee! 
 
Milo, Emma, Alix: Het moest er ooit van komen, wij zagen het al lang aankomen… Milo, gij snoeper. Wij 
voorspellen dat jullie met zn drietjes gaan eindigen, en dat Milo dus aan het altaar gaat staan met 2 grieten 
langs hem. Ale, hoe kunt ge nu ook kiezen tussen die 2? wij geven u groot gelijk zuh. BTW, een standaard 
huwelijk is toch echt niet meer van deze tijd. Maar in wiens ogen zal jij net iets langer kijken? Voor wie zou 
je net iets meer bergen verzetten en zeeën door zwemmen? Ga je dan eindelijk zwoegen voor het ultra 
sexy semi Brussels accent van onze prinses Emmanuelle? Het zal een mooi liefdesverhaal worden met jullie 
drietjes, maar zoiets moois kan niet blijven duren. Je zal toch ooit moeten kiezen tussen de 2, en het gaat 
ne pijnlijke worden.. Wie weet gaan ze er wel samen vandoor met hun twee’kes, weg bij u Milo? be 
careful…  
 
Noor: Jij bent volgens onze cupido een zeer liefdevol persoon. De persoon die bij jou de juiste snaar raakt 
heeft geluk voor zijn leven. Maar je zou je wat meer moeten openstellen, zodat de juiste gentleman zeker 
jouw pad kruist. In onze glazen bol zien wij wel dat jij later ook gaat scheiden. Beter zijt ge niet al te gelovig 
want ge moogt maar 1 keer voor de kerk trouwen hé!! De mannen willen van je scheiden omdat je een 
moeilijke partner bent en je bent niet snel content. Dat is goed! laat je niet kennen! Maar als je toch niet 
forever alone wilt beëindigen, of als je toch niet bewust ongehuwde moeder wilt worden, moet je even de 
middenweg zoeken tussen het liefdevolle en de strenge blik op je partner. Er staat jou een mooie toekomst 
tegemoet.  
 
Tuur:  jij lijkt een beetje op een chinees als je lacht, daarom refereren wij hier naar een Chinese 
liefdeshoroscoop voor mensen met het sterrenbeeld hond. Hou je vast..  
De Hond, gij dus in dit geval, is erg loyaal en trouw in de liefde, één van de eerlijkste en betrouwbaarste 
partners. Maar honden zijn nogal conservatief en zouden graag een relatie willen waar de vrouw achter 
het fornuis staat en de man in de zetel ligt met een goei frisse pint. Pas op Tuur, vraag zeker aan je vriendin 
of zij dit allemaal oké vindt, want voor dat je het weet trapt ze het af. 
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Han: ons verbaast het niet dat jij de liefde bent gaan zoeken over de grens. Wanneer vlamingen 
onbereikbaar en ontastbaar zijn voor jou is het natuurlijk vanzelfsprekend om  de trein naar Namen te 
nemen. Het zaligste is namelijk onbeschermd penetreren, toch? als dat dan nog met een waal kan, 2 
vliegen in 1 klap! Doe zo verder, je doet het goed. Wij horen dat jij een echte romanticus bent, en uren 
door weer en wind reist naar je prinsesje toe. Jou staat dus enkel geluk te wachten in de toekomst, en 
hopelijk niet teveel onverwachte kinderen! let op! Geniet er nog van, en probeer haar zo vaak mogelijk te 
zien, want voordat je het weet is Vlaanderen onafhankelijk en zal de grens oversteken niet meer zo 
gemakkelijk gaan.. moehaha 
 
Tom: Gij zijt tot nu toe ne echte online dater. Van tinder naar elite dating sites, noem maar op.. Ge zit op 
ze allemaal! hotte chicks swipen, dm’s placeren, dickpicks senden, het feestje kan niet op. Maar, wij 
voorspellen dat je jouw prinses niet via die weg zult tegenkomen, maar in echte lijven. Op een dag ga je in 
Wijnegem shopping center rondlopen, en ga je over je veters vallen omdat je zo naar haar loopt te staren. 
Het kwijl loopt langzaam uit je mond. Je denkt dat ze je eerst niet gezien heeft, maar toch, daar heb je het, 
ze kijkt je terug aan diep in de ogen. Als je dit echt meemaakt Tom, aarzel niet en stap op deze meid af, she 
is the one! 
 
Julie: Neen neen, denk maar niet dat we jou vergeten zijn! Maar helaas, je bent nog veel te mysterieus 
voor ons, en dus voor een accurate liefdesvoorspelling zullen we je toch wat beter moeten leren kennen. 
Kom vaak genoeg naar de chiro, en wie weet loop je daar wel je knappe hunk tegen het lijf!  
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Spelletjes 

De weetjeshoek 
 
De Chiro is natuurlijk een groot gebeuren van puur plezier en vriendschap. Maar een snufje wijsheid 
opsteken, is toch ook mooi meegenomen, niet? Daarom stellen we hieronder het groot Chiro-proefexamen 
op. Probeer het zo goed mogelijk op te lossen en breng het volgende Chirozondag mee. Niet te veel 
stressen hoor, als je vragen niet weet, zal de leiding je met veel plezier helpen! 
 
Het Chiro-proefexamen werkt als volgt: je ziet beneden telkens een vraag over allerlei onderwerpen. De 
bedoeling is dat je uit de drie mogelijke antwoorden de juiste kiest.  
 
VEEL SUCCES! 
 
VRAAG 1: In een tropisch regenwoud is het warm en het regent vaak. In welk werelddeel kan een tropisch 
regenwoud liggen, denk je? 
 

A. Afrika 
B. Borgloon 
C. Nederland 

 
VRAAG 2: Hoe noemen de lange planten waar apen aan slingeren? 
 

A. Gordijnen 
B. Gras 
C. Lianen 

 
VRAAG 3: De huiskatjes zijn snel, maar de zogenaamde ‘tijgers’ zijn nog VEEL sneller. Hoe hard loopt zo 
een tijger eigenlijk? 
 

A. Zo snel als een vliegtuig. 
B. 58 km/u 
C. Een tijger loopt niet. 

 
VRAAG 4: Het lichaam, wat een superknappe machine … Ons lichaam bestaat het ‘skelet’: Een verzameling 
van heel wat verschillende botten. Hoeveel verschillende botten heeft ons lichaam? 
 

A. 2 
B. 206 
C. 60 

 
VRAAG 5: Veel mensen weten het niet maar het is effectief waar, echt waar! Het grootste deel van je 
lichaam bestaat uit …? 
 

A. Snot 
B. Water 
C. Computers 
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VRAAG 6: Hoeveel harten heeft een worm? 
 

A. 10 
B. Geen natuurlijk, het is een worm. 
C. Eén, zoals een mens. 

 
VRAAG 7: Hoe wordt een middagdutje zoals dit bijvoorbeeld in Spanje wordt gehouden, genoemd? 
 

A. Hoe moet ik dat weten? Ik slaap nooit ’s middags, op kamp ben ik dan bijvoorbeeld altijd aan het babellen/ 
praten. 

B. Een siësta 
C. Een droom 

 
VRAAG 8: Hoe wordt een groep van dezelfde soort vissen genoemd? 
 

A. De grote vissenbende 
B. Een school 
C. Heeft dat zelfs een naam?! 

 
VRAAG 9: In welke maand begint de herfst? 
 

 In september natuurlijk. 

 Maandag 

 Januari 

 
VRAAG 10: Wat heb je niet meer als je blut bent? 

 

 Haar 

 Geld 

 Humor 

 

GELUKT? 

 

Of het nu gelukt is of niet, bijleren kan altijd en is belangrijk om verstandiger te worden!  

Je kan je hersenen zelfs trainen om slimmer te worden. Dat gebeurd door veel te herhalen en te oefenen, 

namelijk je hersenen effectief aan het werk zetten! 

 

Tom Waes maakte enkele jaren geleden een tv-serie waarbij hij elke aflevering een opdracht wilde bereiken 

aan de hand van een eenvoudig boekje. Één van de afleveringen ging over: ‘Kan je echt slimmer worden?’ 

Bekijk de aflevering zeker eens! 

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/tomtesterom/3/tomtesterom-s3a3-hoogbegaafd-worden/ 

 

 

Om je hersenen alvast wat te triggeren zijn hieronder wat leuke spelletjes en opdrachten! Denk eraan: leren, 

oefenen en veel herhalen zijn de sleutels om slimmer te worden. 

 

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/tomtesterom/3/tomtesterom-s3a3-hoogbegaafd-worden/
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Als laatste kan je hier nog een link vinden voor meer geheugenspelletjes: 
http://www.memoryspelen.nl/index.php 

 
 
 

http://www.memoryspelen.nl/index.php
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Dag Evenement Uur Opmerking 

1 maart  Carnaval=geen Chiro / / 

6-8 maart Titoweekend  Informatie volgt  

8 maart  Sint-Huub 12u30-16u30 Zwemgerief en €2,5 

meenemen 

15 maart Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

20-22 maart Sloeber- en 

Speelclubweekend 

Informatie volgt   

22 maart Chiro 14u00- 17u30 Geen Chiro voor 

Sloebers en 

Speelclub 

27-29 maart Aspi- en rakwiweekend  Informatie volgt   

29 maart Chiro 14u00- 17u30 Geen Chiro voor 

Aspi’s en Rakwi’s 

3-5 april Keti-weekend Informatie volgt  

5 april Chiro 14u00- 17u30 Geen Chiro voor 

Keti’s 

12 april geen Chiro: Pasen / / 

17 april Ledenfuif 18u30-20u00 C.C. Panishof 

17 april  PLOX 21u00- 4u00 C.C. Panishof 

19 april Chiro 14u00- 17u30 Lokalen 

26 april Chiro 14u00- 17u30 Lokalen 

3 mei Chiro 14u00- 17u30 Lokalen 

 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 

*Yeayy** een nieuwe Chirograef**examens zijn eindelijk gedaan**dus weer 

Chiro met je eigen leiding**en leuke activiteiten** SINT-HUUB**bijna 
carnavalvakantie**joepiee**dat betekent ook carnaval vieren**feestjeee**de 
afdelingsweekend komen er ook aan**een heel weekend Chiro met je 
vrienden**ook bijna paasvakantie**dan komt PLOX er ook aan**nog meer 
yeayy**zijn jouw dansschoentjes al gepoetst?**er zal weer een goed feestje 
worden hoor**daarna is het Pasen**eitjes rapen en veel chocolade eten**lekker 
lekker** 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  
 
Zet ook deze datums al in je agenda 
BIVAK 2020: 21 juli tot 31 juli 
BIVAK 2021: 11 juli tot 21 juli 


	Voorwoord

