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Voorwoord 

 

Ziehier de nieuwste 
Chirograef van de toffe 
chiromensen van Loon. 
De feestperiode is nu 
officieel voorbij, de 
laatste stukjes kalkoen 
zijn opgegeten. We 
hebben allemaal gesmuld 
van de lekkere ijstaarten, 
en de kerstbomen zijn 
ondertussen opgeruimd. 
We zijn klaar voor de 
lente, klaar om 
binnenkort paaseieren te 
rapen in de tuin! We 
hebben de eerste 
zondagen in zonneschijn 
al mogen doorbrengen, 
en er staan er natuurlijk 
nog veel meer te 
wachten. Er staan weer 
een heleboel dingen op 
de kalender dus vergeet 
deze zeker niet te 
controleren. Het zijn een 
heleboel leuke activiteiten 
die we voor de leden in 
petto hebben. Al moeten 
we direct met spijt 
melden dat er de 
allereerste zondag van 

Maart geen chiro zal zijn. 
De leiding en de aspi’s 
gaan dan samen op 
weekend om een 
spetterend kamp voor te 
bereiden. Maar niet 
getreurd, moest je nog 
niks te doen hebben die 
zondag, het is dan ook 
carnaval in Borgloon. Dé 
kans om je snoepkast 
weer aan te vullen met 
zoetigheden. Verder komt 
onze fuif PLOX ook weer 
in aantocht. Moest het 
nog niet gebeurd zijn, hou 
dan zeker 15 April vrij, en 
kom meefeesten met ons. 
Voor de jongsten hebben 
we vooraf ook nog een 
kinderfuif, die je natuurlijk 
niet wilt missen. Jullie zien 
het, de komende 
maanden is er veel te  
 
 
 
 
 
 
doen in Chiroland. We 
kunnen dan ook niet  

wachten om al jullie 
gezichtjes te zien. Maar 
dit is wel genoeg gezever 
voor het voorwoord, lees 
snel verder om alle 
leukigheden die we 
verder in dit stukje hoog 
literatuur hebben staan te 
ontdekken!  
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Wat hebben we gedaan? 

De leiding heeft examens gehad. Moeilijke tijden. Maar gelukkig is het voor de meesten even gedaan met 
blokken tot in de zomer ( ha-ha-ha mensen van Uhasselt). We hebben een ferme start genomen na de 
kerstperiode. We zijn helemaal klaar voor de lentechironamiddagen.  

 
Terwijl de leiding examens had, zijn de aspi’s ons tehulp geschoten. Ze hebben zich samen met jullie een 
zondagnamiddag geamuseerd door toffe spelletjes te spelen. Ze hebben dat fantastisch gedaan en zijn 
helemaaaaaaal klaar om eventueel echt leiding te worden volgend jaar !!!! 
 
We zijn met de hele chiro een namiddag in de sporthal van Borgloon gaan spelen. Allemaal toffe spelletjes 
en een parcours met toestellen om ons helemaal op uit te leven. 
 
De Bisschop van Limburg is bij ons op bezoek geweest. Hij heeft een vergadering bijgewoond met de 
leiding. Hij was zeer positief over onze chiro. Vriendelijke man.  
 
 

Wat gaan we nog doen? 

De leiding gaat van 3-5 Maart op leidingsweekend. Jammer genoeg is het dus 5 Maart geen chiro. Dit 
weekend bereiden wij het kampthema voor. Zijn jullie benieuwd? Wat zou het dit jaar worden? Weten 
jullie het? Is het Spartacus? Of Suske en Wiske? Of………… Sneeuwwitje misschien????? Wie weet….. Jullie 
komen het te weten in Juli. We kunnen al niet meer wachten tot het chirokamp is. Jippie.  
 
PLOXXXXXXXXX !!!!! 15 April is het onze chirofuif. De enige echte fuif van Chiro Loon. Dansen, dansen met 
die beentjes. Natuurlijk denken we ook aan de jongste afdelingen. Er zal dan ook een megafantastische 
kinderfuif plaatsvinden. Allen daarheen. Zeker als je eens wilt dansen met je lievelingsleiding. BE THERE OR 
BE VIERKANT. 
 
Van 28-30 April doen de leiding en een paar aspi’s mee aan Chirolink. Hier trekken we er in teams van 5-9 
personen op uit voor een weekend met heel het gewest. Een goede teambuilding kan nooit kwaad. Lekker 
weekendje overleven in tenten in de natuur.  
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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, leg het open op 
het toilet), of.... 
 
- Voilà, de feestdagen zijn achter de rug (ja, Pasen komt er al aan) en voor de meesten van de leiding zijn 
oh, die vervelende examens ook achter de rug. We zullen er vanuit gaan dat dat allemaal goed gekomen is. 
Maar dit betekent ook dat de ganse leiding zondagnamiddag terug op de Chiro kan zijn. En tevens zijn zij 
ook al druk in de weer met allerhande activiteiten van de Chiro. Jaarlijkse fuif, weekends (sommigen zijn al 
geweest), kamp, kampthema uitwerken,..... Dit houdt ook meteen in dat er de komende 2 maanden enkele 
zondagen geen Chiro gaat zijn! We proberen de agenda up-to-date te houden! 
 
- De weekends zijn in aantocht. 2 groepen zijn ondertussen al geweest, en hopelijk was het fijn. Voor de 
komende groepen, laat ons hopen dat dit ook fijn zal worden! Voor deze weekends zullen we zorgen dat er 
ook standaard CM papieren uitgedeeld worden. Zo kan je weer enkele euro's terug vragen. Normaal gezien 
is ieder lid ook geïnformeerd met alle info over hun weekend. Zo niet, vraag het aan uw leiding! Vervoer 
zal ook gevraagd worden, enz. 
 
- Tevens zijn leiding en ik ook al druk in de weer om ons bivak voor te bereiden. Dit zal dit jaar doorgaan 
van 21/7 t/m 31/7 in Westouter. Vermits dit vrij ver is, vraagt dit ook voor logistieke problemen. Hoe 
geraken we daar? Wat met onze trouwe harley-trapson? Bus, trein, camion, te voet? Zijn allemaal vragen 
waar we de komende weken ons zorgen over maken. Wat helaas zeker is, is dat de prijs gaat stijgen! 
Hoeveel, wel dat is ook zo'n ernstige vraag. Wat ook vast staat is dat jullie zich tijdig inschrijven en betalen 
(Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt!!!!) De inschrijvingsdag is op zaterdag 6 mei samen met onze 
Aspi-barbecue. Inschrijven kan ten laatste tot eind mei. Wij moeten juiste aantallen hebben omwille van 
het regelen van trein, tram, bus, of weet ik wat. Na mei inschrijven, betekent dat je te voet mag komen of 
met de camion mee! Kookouders zijn gevonden en bij deze zijn ook de voorbereidingen al begonnen.  
 
- Voor de rest wens ik iedereen fijne lente zondagnamiddagen en dat het zonnetje veel mag schijnen op 
onze modderachtige wei! 
Voor vragen en/of problemen kan je steeds terecht bij de leiding, bij mij of op onze e-mail : 
chiroloon@hotmail.com 
 
VB David 
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De GROTE Chiroloonwoordzoeker 
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SloeberGraef 

Allerliefste, schattigste, mooiste, snoezigste leden van chiro loon!!!!! Ja ja sloebers, we 
hebben het over jullie!! JOEPIEEE , er is weer een nieuwe chirograef en dat betekent nieuw 
leesplezier voor de komende dagen. Nu, aan zij die op weekend zijn geweest, ik hoop dat 
jullie het even leuk vonden als de leiding en dat jullie echte speurders zijn geworden. Want 
daar hebben we een heel weekend naar toe gewerkt. Ik moet jullie wel melden dat het niet 
zo is dat eens je speurder bent je heel je leven een speurder blijft. Om een goede speurder 
te blijven moet je wat je kan onderhouden! Daarom besluiten wij jullie uit te dagen aan de 
hand van 3 opdrachten. KUNNEN JULLIE ZE ALLE 3? wij zijn alvast benieuwd of jullie nog 
even goede speurders zijn als jullie waren op weekend. Ook zij die niet op weekend waren, 
huil niet te veel (een beetje mag want je hebt veel leuke spelletjes gemist) maar ook voor 
jullie is het nog niet te laat om je op te leiden tot speurder. En dat begint ook voor jullie 
hier! Als jullie dit gemakkelijk kunnen dan dagen we jullie in de volgende Chirograef weer 
uit met veeeeeel meer! tot dan.  
 
 
DIKKE KUSSEN EN KNUFFELS VAN JULLIE LEUKE LEIDING: GOELE, BRAM & ALICE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdracht 1: kan jij de brandweer helpen 
om zo snel mogelijk bij het brandende huis 
te komen?  
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Opdracht 2: kan jij de 6 verschillen zoeken?  Tip: bram vindt het altijd heel leuk om zulke dingen op de wc 
te doen. Misschien kan je ook lekker stinken op de wc tijdens deze opdracht, zoals jullie knappe leider!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Chiro Loon  ~ 8 ~ 

 

Vince en Laurens hielden mij nog even vast, ik weet niet precies hoe 
lang, tot ik gekalmeerd was denk ikzeker… Na een tijdje kon ik weer min 
of meer normaal uit mijn ogen kijken, en ik zag Elke, die op de grond in 
elkaar was gezakt en kokhalzend naar haar keel tastte. Raf schoot nu in 
actie en knielde naast haar op de kasseien en begon aan haar schouders 
te schudden. “Gaat het schat, gaat?” Elke kwam half overeind, steunend 
op haar ellebogen, ze hapte naar adem en hoestte haar ziel uit haar lijf, 
maar ze kreeg langzaam weer wat kleur en ik schudde Laurens en Vince 
van me af. “Laat me, laat me, ik ben kalm, ik ben echt kalm, laat me nu in 
godsnaam los” riep ik en ik liep langzaam op Elke af met mijn armen open 
en ik toonde haar mijn handpalmen. “Sorry, Elke, sorry, sorry, ik wilde 
echt niet, ik wilde je echt niet…” zei ik. Maar toen stond Raf opeens recht, 
hij draaide zich naar me toe en hij keek me heel vuil aan, “Jij”, zei hij, “jij, 
jij…” En verder kwam hij niet. Hij wees alleen met zijn gestrekte wijsvinger 
naar mij en zei nog een paar keer “jij, jij” (Raf heeft altijd al een vrij 
beperkte woordenschat gehad). En toen zette hij ineens heel heldhaftig 
een stap in mijn richting, maakte een soort dreigend gebaar, en Vince en 
Laurens zetten meteen ook een stap naar voren en kwamen naast mij 
staan. Raf zette weer een stap achteruit. Mijn god, het leek wel een 
ballet. 
Maar toen klonk ineens, achter Raf, de stem van Elke. Hees en tamelijk 
zwak. 

‘Nathan…’ zei ze. 
Ik draaide me om. Ze kwam moeizaam overeind en hield haar hand 

aan haar keel. 
‘… jij bestaat niet meer voor mij.’ 
En, nog altijd met haar hand aan haar keel, draaide ze zich om en liep 

weg. 
Jij, jij… deed Raf nog eens, en hij zwaaide met zijn wijsvinger, maar ik 

wuifde hem weg als een vervelende vlieg. Ik zag zelfs nauwelijks hoe hij 
zich ook omdraaide en Elke achternaliep, half struikelend over de 
kasseien. 

Ik zag alleen Elke die wegliep en om de hoek verdween, tussen het 
spiegelpaleis en de botsautootjes. 

Ik bestond niet meer. Ik bestond niet meer. 
 

 
Opdracht 3: tel hoeveel keer in dit fragment de letter ‘e’ voorkomt (voor Goele) 

tel hoeveel keer de letter ‘a’ erin voorkomt (voor Alice) 
   tel hoeveel keer de letter ‘d’ erin voorkomt (voor Bram) 
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SpeelclubGraef 

Hallo liefste Speelclubbertjes!! 
Wat waren het weer leuke zondagen, zeg! Het weer wordt nu alleen nog maar mooier. Om het allemaal 
nog beter te maken gaan we van 21 tot 23 april op speelclubweekend. Schrijf dit alvast in de agenda van 
jullie ouders want het wordt een weekend om nooit te vergeten. Verdere info volgt! 

We hebben voor jullie enkele leuke spelletjes gezocht. Zo hoef je je niet te vervelen en denk je extra hard 
aan de leukste dag van de week. 
Zondag, 9 april viert onze Chiro traditiegetrouw Sint-Huub. We vieren dit al zwemmend dus vergeet zeker 
jullie zwembroek, badpak, bikini en handdoek niet. We vragen aan jullie mama en papa om de leden naar 
daar te brengen, maar daar spreekt de leiding de ouders binnenkort nog eens over aan.  
Tot snel, jullie geweldigste leiding! 
Tijl, Koenraad & Lena 
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RakwiGraef 

Dag aller-aller-aller-aller-aller-aller allerbeste Rakwi’s, 
 
Hier is hij weer, het tofste krantje van het land. We willen jullie heel hard bedanken voor het fantastische 
weekend. Het was letterlijk het weekend van onze dromen, en we hopen dat dit weekend ook jullie 
dromen geëvenaard heeft. Het fantastische weekend zit er al op, en nu zijn er al weer andere dingen om 
naar uit te kijken zoals Sint Hubertus, het goede warme weer met waterspelletjes, gewone fantastische 
Chirozondagen en uiteraard ook Bivak! 
 
Ondertussen kennen jullie ons toch al wat beter, en jullie zullen ook wel al gemerkt hebben dat wij soms 
wel wat durven liegen om te lachen en te spelen. Hoe goed is jullie inschattingsvermogen? Laten we dit nu 
testen. Welke uitspraken zijn waar, welke uitspraken zijn niet waar? 
 

1. Alice is zwanger. 

2.  Tom is nog nooit met het vliegtuig op vakantie geweest 

3. Toon wilde vroeger boer worden 

4. Tom is al 4 keer naar spoed moeten gaan terwijl hij op bivak was 

5. 2 jaar geleden heeft Toon met vrienden zonder tent en slaapzak in de sneeuw 
geslapen 

6. Fien zit al sinds eerste jaar sloeber bij de Chiro  

7. Tom is al uit een vliegtuig gesprongen 

8. Fien heeft haar neus al ooit in iemand zijn kont moeten steken op de Chiro 

9. Toen Toon Tito was hadden de Titojongens op kamp een meikever als huisdier en 
noemden hem Jakob Makalolo. Hiervoor hebben ze zelfs een facebookgroep 
aangemaakt 

10. Ooit wil Tom als stuntman in een film spelen 

11. Toen Fien op haar tweede kamp ging wilde ze de kleren van Toon niet aandoen 
tijdens het klerenwisselen op de Braziliaanse cross 

12. Toon heeft vroeger heel levendige dromen gehad waarvan hij zich nu nog soms 
afvraagt of sommige dingen echt gebeurd zijn of dat hij die dingen toch maar 
gedroomd had 

13. Toen Fien Rakwi was heeft ze elke avond straf gekregen omdat ze ging sluipen 

14. De grootste droom van Tom is om ooit te diepzeeduiken 

15. Toon is ooit flauwgevallen in de kerk van Borgloon 

16. Tom heeft in de zomer van 2015 aan de oever van de Donau in Boedapest op 
stenen geslapen, zonder tent, bed of slaapzak, vlak naast het kampvuur 
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17. Toen toon Tito was heeft hij ‘s nachts ooit op kamp alle wc papier gestolen zodat 
de dag erna mensen geen wc papier meer hadden. Helaas heeft Nore (zijn leidster) 
dit gevonden en heeft ze de Titojongens een zware straf gegeven. 

18. Het enige dat Tom niet lust is banaan 

  
 

1. niet waar 

2. niet waar 

3. waar 

4. niet waar 

5. niet waar 

6. waar 

7. niet waar 

8. waar 

9. waar 

10. waar 

11. waar  

12. waar 

13. niet waar (fien is braaf) 

14. waar 

15. niet waar 

16. waar 

17. niet waar 

18. waar 

 
Zo! Nu kunnen jullie zeker zijn of jullie ons wel goed kennen of niet. Als dat niet zo is dan is ons advies om 
heeeeel heeel heeeeeeeeeeeel vaak naar de chiro te komen om ons nog beter te leren kennen. Tot zondag 
dus! Kusjes, knuffels, lekjes, hartjes, scheetjes,.. Toon,Tom, Fien  
 
(de pennen waren groen) 
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TitoGraef 

Chiro voor de Tito’s is iets leuks. Zondagnamiddag komen ze samen, spelen ze spelletjes, vergeten alle 
zorgen en proberen bij elkaar wat indruk te maken. Het lijkt wel een ideale wereld. Maar hoe ervaart 
hun leiding al die zondagen? Vindt de leiding het wel plezant? Vandaar dat Ramin en An dit keer 
geïnterviewd worden door meneer Luc Haekens. Lees het gepubliceerde interview hieronder!  
Luc: 
Dag An en Ramin, hoe is het met jullie? 
 
An: 
Dag meneer Haekens, fijn dat u veilig in Loon bent gearriveerd. We zullen eraan beginnen zeker?  
 
Ramin: 
Luc, gij zijt die van De Ideale Wereld!!!! Mag ik je handtekening?! Ik ben je allergrootste fan! 
 
Luc: 
Zeker, Ramin! Heb je een pen? En waar moet ik mijn handtekening zetten. 
 
Ramin: 
Hierzo, alstublieft, Luc! Hier is een pen! En zet het maar op papier… 
 
Luc: 
Voilà, Ramin! Hang het maar ergens op bij je thuis. Vrienden, wij zullen eraan moeten beginnen. Mijn 
eerste vraag. Omschrijf je afdeling in een woord. 
 
An: 
Ondervoed! 
 
Ramin: 
Lawaai!!! 
 
Luc:  
Kunnen jullie daar misschien wat meer uitleg over geven? 
 
Ramin: 
Heel zeker, Meneer! Elke zondagavond heb ik gewoon hoofdpijn. Tetteren dat zij doen. Niet normaal! 
Zowel jongens als meisjes, maar toch vooral meisjes. Altijd hebben zij iets te vertellen. Dan vraag je 
vriendelijk of zij willen zwijgen en dan krijg je een beleefd antwoord terug: NEEN! 
 
An: 
Ja onze leden hebben altijd honger. Altijd zagen zij om eten. Dan gaan we naar de nieuwjaarsreceptie van 
de stad waar Dhr. Deneuker hen op frieten trakteert, en is het nog niet goed. Maak je voor de kids een 
lekkere chocomelk en dan krijg je als reactie dat de choco niet te drinken is. Begrijpen wie begrijpen kan! 
 
Ramin:  
Inderdaad, naar het schijnt hebben wij hier in Loon ook een nieuwe brasserie. Brasserie “Decocq”. Af en 
toe gaan onze leden daar iets eten of drinken. Een goeie brasserie! Lekker en goedkoop!  
 
 



  

Chiro Loon  ~ 14 ~ 

Luc: 
Volgende vraag. Ramin, wat vindt je van An en An, wat vindt je van Ramin? 
 
An: 
Ramin is een fijne kerel. Hoewel dat hij slecht kan uitleggen, maar op bepaalde momenten ook goed, heb 
ik veel aan hem. Hij entertaint zijn leden graag. Hij zorgt voor een glimlach op hun gezicht. Echt een 
topperke! 
 
Ramin: 
An is echt een superpersoon. Ik dacht dat zulke mensen niet bestonden. Maar ik had me vergist. Vrij 
normaal, want vergissen is menselijk. Niet waar? Op An kan ik altijd rekenen. Zij werkt hard voor de Chiro. 
Niet alleen op Zondag, maar ook op andere dagen. Een voorbeeld voor iedereen. Dus ook voor mij! 
 
Luc: 
Kunnen jullie Chiro en relatie combineren? 
 
An: 
Ik heb geen vriendje. De mannen van tegenwoordig zijn allemaal zwakkelingen! 
 
Ramin: 
Relatie combineren… Moeilijk. Emila is amper in Loon. Zij moet altijd ergens op de set zijn. De opnames van 
Game of Thrones seizoen 7 zijn nu volop bezig. We zien mekaar echt zelden. Zij zit wel een keer in de week 
op Skype. Maar dat is dan elke zondagnamiddag. Dan zit ik natuurlijk op de Chiro. Ik ben niet zeker of deze 
relatie stand gaat houden. Maar oké, ik heb nog Margot Robbie, Marisa Papen, Emma Watson… 
 
Luc: 
Amaai, Ramin! Pittig, zeer pittig. Oké, ik heb nog vijf minuten. Dus hier de 3de en de laatste vraag. Hoe ziet 
de toekomst van dit Chirojaar eruit? 
 
Ramin:  
Luc, ik kan niet wachten tot het Titoweekend. Zo’n weekend is speciaal. Samen met je groep, zonder 
andere afdelingen. Dat bevordert zeker het groepsgevoel. Ik ben een man die van kleine dingen geniet. Die 
kleine dingen komen altijd vanzelf. Dit Chirojaar gaat nog iets geven. En dan hebben we ons kamp nog. 
Kamp… Ik kan niet meer wachten. (Ramin kijkt alsof hij aan het dromen is). 
 
An: 
Dit is mijn eerste jaar dat ik leiding ben en ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat ik leidster mocht worden 
van deze geweldige Chirogroep. Er staan nog enkele activiteiten op het programma. Wij zijn misschien wel 
een kleine groep, maar we maken er altijd iets leuks van. We blijven gewoon verder doen zoals wij bezig 
waren en de rest komt vanzelf. 
 
Ramin: (Ramin onderbreekt!) 
Onze statistieken zien er ook heel mooi uit. Elke zondag zijn er gemiddeld 70 % van onze leden aanwezig. 
Dit is maar een schattig. Ik ben een slechte schatter, dus ik denk dat 70 % een bescheiden percentage is. 
 
Luc:  
An en Ramin, dank u voor dit gesprek. Het was heel fijn om jullie te leren kennen…   
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KetiGraef 

Het beste weekend komt er stilletjes aan *trommel geroffel* HET KETIWEEKEND. Het weekend waar we 
allemaal al sinds het begin van het jaar naar uit kijken. Het laatste weekend van april zal in de 
geschiedenisboeken van Chiro Loon gaan als het beste weekend van 2017.  
Nu genoeg weekendvoorspel, wat moeten jullie allemaal meenemen?  
- veldbedje  
- Slaapzak (kussen is optioneel, kussen als in erop slapen en niet om speeksel uit te wisselen)  
- Tandenborstel (anders zal je mond stinken zoals Cé zijn scheten doen)  
- Kleren (jullie zijn nog te jong voor naakt)  
- Een teddybeer als je niet kunt slapen  
- 20 euro (money G)  
- Deze chirograef MOET JE MEENEMEN (ingevuld wel)  
- Een regenjas indien het weer ons niet mee zit  
- Zaklamp voor als er een monster onder je bed ligt 
- … Jullie weten wel wat jullie moeten meenemen en wat niet , we vertrouwen jullie  
 
De plaats waar we gaan afspreken om te vertrekken moeten we nog bepalen, en het uur ook nog. We zullen jullie (of 
jullie ouders ) op de hoogte houden van alle het praktische info.  
 

CHIRO TINDER  
Iedereen ken de app tinder wel , voor de mensjes onder ons dat het niet weten: het word gebruikt door wanhopige 
vrijgezellen om te kijken of hij/zij wel bij andere mensen in de smaak vallen.  
Onderaan moeten jullie allemaal een vragen lijstinvullen (JULLIE MOGEN MAAR 1 BOLLETJE AANVINKEN PER VRAAG)  
en deze ingevulde lijst meenemen. Jullie mogen niet met elkaar afspreken om identiek hetzelfde in te vullen. Het is 
een persoonlijke lijst en zou het hele concept verpesten als jullie dit zouden doen.  
 
Naam: …………………. 
Bijnaam (optioneel) : ……………………….. 
Lievelingskleur: ………………………..  
 
1) Ik ben meer een  

o Avonturier  
o Uitgaande persoon  
o Introvert (zelfingenomen) 
o Denker  

2) Wie was er eerst, kip of het ei?  
o Kip 
o EI  

 
3) Welke superkracht zou je willen hebben?  

o Vliegen  
o Super sterk zijn  
o Gedachten lezen  
o Onzichtbaar worden 
o Vorm veranderen  

4) Keti leiding van dit jaar of dat van vorig jaar?  
o Van dit jaar  
o Van dit jaar  
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5) Als je kon kiezen welke element zou je willen kunnen besturen?  
o Vuur 
o Water 
o Aarde 
o Water 

6) Festival of fuif? 
o Festival  
o Fuif  

7) Zou je liever blind zijn of doof?  
o Blind  
o Doof  

8) Wat is je lievelingseten? ……………………… 
9) Wat voor genre van films kijk je het liefste ?  

o Actie/avontuur  
o Comedy  
o Romantiek/ Romantische Komedie  
o Drama  

10) Studeren met muziek of zonder?  
o Leren met muziek  
o Leren zonder muziek  

11) (alleen invullen als je bij vraag 10 koos voor leren met muziek) Met welke muziek genre leer je het liefst?  
o Klassieke muziek  
o Jazz 
o Moderne shit  

12) Wat zou je liever doen, kaal zijn voor de rest van je leven (jongens)/ een bomma kapsel hebben voor de rest 
van je leven (meisjes) of heel je leven een beige short en witte sokken met sandalen dragen  

o Kaal zijn/Bomma kapsel  
o Short + witte sokken + sandalen 

13) Welke duif zou je nemen als je homie?  
o  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o  
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14) Disney of pixar ?  
o Pixar  
o Disney  

15) Welke woord omschrijft het beste je karakter ?  
o Zot  
o Actief  
o Grappig  
o Slim  
o Droog 

16) Als welk dier zou je het liefste gereïncarneerd worden?   
o Leeuw  
o Olifant 
o Giraf  
o Koala  
o Arend 

17) Welke van onderstaande gewaagde activiteiten zou je het liefste doen? 
o Skydiven  
o Klifspringen  
o Schaakwedstrijd tegen Martijn  
o Meester zijn van 5 slaven voor één dag  

18) Winter (met sneeuw) of zomer ?  
o Winter 
o Zomer  

19) Welke pil zou je nemen , de rode pil of de blauwe?  
o Blauwe pil 
o Rode pil  

20) Ballenbad of springkasteel?  
o Ballenbad 
o Springkasteel 

 
Vergeet niet deze chirograef ingevuld mee te nemen op weekend!  
 
Om dit mooie aantal paginaatjes af te sluiten hebben nog een mooie lijst met allemaal wist-je-datjes.  
 
Wist je dat… 
 

.. bij het bestuderen van meer dan 20.000 struisvogel gedurende de laatste 80 jaar, er geen enkel geval is 
vastgesteld dat een struisvogel zijn kop in het zand steekt 
.. wereldwijd 23% van de defecten aan fotokopietoestellen te wijten zijn aan mensen die hun achterwerk 
probeerden te kopiëren 
.. als je 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen zou schreeuwen, je genoeg geluidsenergie geproduceerd hebt om 1 
kop koffie te verwarmen. 
.. Als je 6 jaar en 9 maanden scheten zou laten, je genoeg gas hebt geproduceerd om de energie van een 
atoombom te evenaren. 
.. Een mier slechts één keer per 1 à 2 minuten ademhaalt. 
.. De langste plaatsnaam 168 letters lang is. De langste plaatsnaam ter wereld is ‘Krung Thep Mahanakhon 
Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom 
Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit’. Dit is de 
officiële naam voor de stad Bangkok in Thailand. 
.. Travestie voorkomt onder inktvissen 
.. Mannelijk okselzweet vrouwen kalmeert. 
.. Als je met je hoofd tegen de muur slaat, je 150 calorieën per uur verbruikt. 
..Er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord “twaalf”. 
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.. Het onmogelijk is om aan je elleboog te likken (voor normale mensen)? 

.. 80% na het lezen van dit bericht geprobeerd heeft aan zijn elleboog te likken? 

.. Het orgasme van een varken 30 minuten duurt. 

.. Een mier 50 maal zijn eigen gewicht kan tillen, 30 maal zijn eigen gewicht slepen en altijd op zijn 
rechterzijde valt als hij vergiftigd is 
.. 70% van de mensen naar het toiletpapier kijkt na het vegen. 
.. 50% van de bankovervallen wordt op vrijdag gepleegd 
.. In Californië het verboden is sinaasappels te eten terwijl je aan het zwemmen bent 
.. In de USA 17 mensen per jaar overlijden doordat ze hun föhn verkeert gebruiken 
.. Een vliegveld in Engeland de muziek van Tina Turner gebruikt om vogels van de landingsbaan te jagen 
.. je lijdt aan arachibutyrofobie als je bang bent dat er pindakaas tegen je gehemelte blijft plakken. 
.. de meeste koeien meer melk geven als ze naar muziek luisteren 
..  je konthaar in verbinding staat met je ogen. 
.. meer dan 50% van de wereldbevolking nooit een telefoongesprek heeft gehouden 
.. er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen 
..vrouwen twee keer zo vaak met hun ogen knipperen als mannen 
.. de meeste mensen banger zijn voor spinnen dan voor de dood 
.. je ogen altijd even groot blijven, terwijl je neus en oren doorgroeien 
.. de totale lengte van je bloedvaten 100.000 kilometer is? dat is te vergelijken met een dubbele reis om de 
wereld. 
.. een vrouw gemiddeld 2,2 jaar van haar leven in de badkamer doorbrengt? 
..olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen. 
.. duizend stampende mensen in de Efteling een aardbeving met een kracht van 1,2 op de schaal van 
Richter kunnen veroorzaken? 
.. Amerikanen gemiddeld één hectare pizza per dag eten? 
.. Het ‘peace-teken’ dat in de jaren ’60 zoveel gebruikt is van oorsprong een teken voor de dood is? 
.. Slechts één op de miljard mensen 116 wordt of ouder? 
.. Cedric een beetje gay is? 
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AspiGraef 

Beste Aspi’s, 
 

Weekend komt eraan. We willen graag weten wat jullie verwachten. Degene die er het dichtste bij 
zit, zit er het dichtste bij! Via dit invulformulier voorspellen we de toekomst! 
 

Het was een mooie vrijdagavond en de lucht was ___________. ____________ kwam als eerste 
aan en stond daar _______________ te wachten. Hij/zij was daarom natuurlijk zo blij om ons allen 
te zien, jammer maar helaas moesten we wel nog even wachten op ___________. Gelukkig kwam 
__________ nog net binnen het uur aan en konden we allemaal gezellig vertrekken naar 
________________.  Allez, gezellig is een groot woord, de ouders van _____________ waren 
weer aan het klagen over de afstand. Maar gelukkig zat ik in de auto van ___________ alleen had 
die wel een beetje teveel _____________. Zoveel last hadden we er ook weer niet van. Toen we 
aankwamen hadden we door dat we de ____________ vergeten waren! “Geen nood!” zei 
___________ en haalde _______________ boven ter vervanging. “MMMMMMM ik heb wel een 
beetje honger gekregen” zei ___________. “Niet klagen” zei ____________ en zette de 
_______________ (avondeten) op tafel. Dag veranderde in nacht en de tafel werd gebruikt om op 
te dansen. Het was een kleine tafel en dus vielen _________ & __________ ervan af. Misschien 
maar goed, want iets daarna belandden ze in dezelfde slaapzak! Dezelfde tafel diende die avond 
ook als slaapplek voor ___________ en diende ook als emmer voor __________ die teveel 
____________ gedronken had. Weekends zijn niet gemaakt om te drinken, daarmee stonden we 
op om _____ uur om ____________ te koken. Er was toch iets mis met dat eten.. de kookleiding ( 
___________ & __________ ) hadden waarschijnlijk ___________ vergeten toevoegen aan het 
gerecht! Na zo’n smakelijk ontbijt begonnen we met verschillende activiteiten zoals ____________ 
, ______________ en _______________. Maar laten we zeker ________________ niet vergeten, 
ik had ______________ nog nooit zo fel op zijn/haar ______________ zien vallen! Naar het 
ziekenhuis gaan was niet nodig, alleen jammer dat hij/zij zonder zijn/haar _____________ moest 
eten! Over dat eten gesproken.. in de middag ______________ en in de avond __________ , dat 
was toch wel een beetje ____________________ !  
De nacht viel en de vogels gingen slapen, alleen wij waren nog wakker! Als avondactiviteit gingen 
we _________________________________________________. 
Maar dat gaan we voor de verbeelding laten ;) 
We kunnen wel zeggen dat we ferm moesten opruimen de dag erna!  
 

Wat kunnen we al vertellen over ons weekend (17-19 maart) ? 

• Het thema is …………. Lekker marginaal. Verkleed jullie dan ook zo goed mogelijk 

vrijdag, zou misschien nog van pas kunnen komen….. 
• jullie moeten een veldbed meenemen 
• jullie worden om 18.30u verwacht in het station van Sint-Truiden. Zorg dat jullie hier raken 

met ouders of eventueel bus. 
• We zullen zondagmiddag terug aankomen in het station van Sint-Truiden  
• Neem een (trek)rugzak mee, geen valies op wiellekes  

 

De rest is nog topsecret …. 
Hopelijk komen/kunnen jullie allemaal mee ! 
 

kusjes van jullie topleiding, 
 

Casper, Eliza & Margot 
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KALENDER 
Datum Evenement Uur Locatie 

3-5 maart Leidingsweekend 
(ook voor Aspi’s) 

Heen: vrijdag 20:00u 
Terug: zondagmiddag 

Kermt   

5 maart GEEN CHIRO / Carnaval 

10-12 maart Keti-Aspi weekend Zie info Gewest Kroïnjel  Lokalen Chiro Loon 
 

12 maart  Chiro 14:00u – 17:30u Lokalen 

19 maart Chiro  14:00u – 17:30u Lokalen 

17-19 maart Aspiweekend  Zie uitnodiging GEHEIM  

26 maart Chiro 14:00u – 17:30u   Lokalen  

2 april Chiro 14:00u – 17:30u  Lokalen  

9 april Sint-Huub 14:00u – 17:30u   Vertrek en aankomt aan 
de lokalen. 

15 April PLOX en LEDENFUIF  Ledenfuif: 19:00u- 20:30u  
Plox: 21:00u – 04:00u  

C.C Panishof 
Dat gaat iets geven!!! 

16 april  GEEN CHIRO /  / 

21-23 april Speelclubweekend Zie uitnodiging Zie uitnodiging 

23 april Chiro  14:00u – 17:30u  Lokalen 

28-30 april Titoweekend en 
Ketiweekend  

Zie uitnodiging Zie uitnodiging  

30 april Chiro  14:00u – 17:30u  Lokalen  

6 mei Chipolaspi met 
afterpary, 
kampvuur…  

18:00u – 02:00u  Lokalen 

6 mei Inschrijving Bivak!  18:00u – 20:00u  Lokalen  

7 mei Chiro  14:00u – 17:30u  Lokalen  

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-Telex 
***Chirojaar halfweg**er komen nog fijne activiteiten aan***afdelingsweekends**Sint-
Huub**Plox zeker niet vergeten*gaat een knaller worden**kom ook*als je 
durft***feesten met vrienden**shaken op de dansvloer***genieten van muziek*nog 
eventjes wachten op warme zondagen***dan veel met water spelen*Leiding en Apsi’s 
zullen werken aan kampthema***kamp van 21 tot 31 augustus**aftellen 
maar!!!***hopelijk wordt het een fijn Aspibbq**afwachten***honger wat stillen***Dan 
nog Krinkel niet vergeten***niks meer te vertellen***oei*wat nu**stoppen zeker**tot de 
volgende***over**over*** 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- 
 


