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Voorwoord 
Hier zijn we weer. Een vers 
jaar vol zondagen van blije 
leden, vettige spelen, kickon 
feestjes, langdurige lachbuien 
en chirovrienden, beste 
vrienden. Tijdens deze zachte 
nazomer rolt de nieuwe 
leiding in hun nieuwe rol. De 
groepen zijn verdeeld, de 
leden van hun existentiële 
angsten verlost. Het jaar werd 
ingezet met een knal, of een 
schril fluitsignaal. Bittere strijd 
om favoriete groep. Na een 
extralange chirodag keert lid 
en leiding tevreden 
huiswaarts. Meer dan ça va. 
We moesten afscheid nemen 
van twee door en door 
chirobeesten. Deze 
chiroveteranen smeten zich 
zondag in, zondag uit voor hun 
leden: luisterden naar hun 
auwtjes en ohtjes, plakten 
pleisters op hun geschaafde 
knieën, bedienden hen van 
liefdesadvies, moedigden hen 
aan, zorgden dat zij hun 
groentjes opaten, stopten niet 
tot zij zeker waren van een 
onvergetelijk kamp. We 
heetten een frisse ploeg 
nieuwe leiding welkom. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Zelf leiding worden: een 
verlangen dat al lang in hun 
chirohartjes bloeit. Zij hebben 
zich reeds bewezen, de 
afgelopen chirozondagen.  
Zij zijn uit hetzelfde hout 
gesneden als hun 
voorgangers. Nog enkele 
zondagen zal het weer zacht 
en de zon glimmend zijn, de 
grond nog warm genoeg om 
op te rusten, de vingers niet 
verkleumd genoeg om de 
verwarming aan te zetten. 
Kom en geniet van de laatste 
kampvuurtjes, barbecues en 
zachte zondagen. Ça va? Ça 
va. Wij kijken al uit naar 
volgende zondag.  
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Belangrijke mededelingen 
 
 
Chiropull: 
Onze chiro heeft zijn eigen unieke chiropulls. Deze zijn heilig en zeer belangrijk op kamp. Het 
onderscheid ons van andere chiro’s. Daarom is het dus zeer belangrijk dat elk lid er eentje heeft. Heb je 
er nog geen of is jouw pull ondertussen al te klein? Dan kan je voor of na de chiro steeds naar je leiding 
stappen om te vragen voor een nieuwe. Elke nieuwe chiropull kost 16 EUR. Daarnaast hebben we ook 
een mooi assortiment aan tweedehands-pullen. Deze kan je kopen voor 12 EUR. Let op: voor andere 
chiromerchendise (zoals chirobroeken, logo’s, t-shirts enz…) kan je terecht in de Banier in Hasselt.  

 
Lidgeld: 
Vanaf dit jaar zijn we afgestapt van het systeem van 50 cent. Nu moet je dus NIET MEER 50 CENT 
MEEPAKKEN elke zondag. In de plaats daarvan vragen we jullie wel om bij het inschrijven van je kind 25 
EUR te betalen. Dit bevat het lidgeld en het verzekeringsgeld van je kind. Zodra dit betaald is, is je kind 
dus verzekerd mocht er iets gebeuren op de chiro.  
 
Chirograef: 
Dit krantje zal om de twee maanden verschijnen is je brievenbus. Via deze krant willen we de leden een 
beetje laten ontspannen, een beetje laten lachen en vooral terug aan de chiro doen denken doorheen 
de week. Maar dat is niet het enige. In de chirograef staat ook veel belangrijke informatie voor de 
ouders! Hierin delen we mee hoe we op kamp gaan, op weekend gaan en nog veel meer. De laatste 
pagina is steeds de kalender van wat er de komende twee maanden zal gebeuren en wanneer het wel 
of  geen chiro is 
 
Chirosite 
Wij hebben een eigen chirosite waar je naar toe kan surfen mocht je dingen niet weten. Hier  staan alle 
nummers van de leiding en VeeBee op, de chirograef van de laatste twee jaar, foto’s van kamp en nog 
veel meer. Ook hier zal de agenda op te vinden zijn. Haast je zeker naar daar bij vragen. 
Link: www.chiroloon.be 
 
Weer 
De herfst is weer in het land! Misschien zijn we dit jaar voor de laatste keer naar het winteruur gestapt. 
Dit betekent dus dat het rap terug donker zal zijn. Daarom willen we benadrukken dat alle leden die 
naar de chiro komen met de fiets voldoende belicht moeten zijn als ze naar huis fietsen. Ook wordt het 
steeds kouder en kouder. Vaak zien we dat onze leden niet altijd warm genoeg gekleed zijn. Wij 
proberen altijd genoeg kleren uit de verkleedkoffer of de verloren voorwerpen te geven, maar raden 
ook aan om er voor te zorgen dat de leden steeds gekleed zijn aangepast aan het weer. 
 
 
 

http://www.chiroloon.be/


  

Chiro Loon  ~ 3 ~ 

 

 
 Gezocht:   Verkleedkleren 

De chiro is op zoek naar nieuwe verkleedkleren. Die worden gebruikt voor 
activiteiten, toneeltjes… Heb je thuis nog verkleedkleren liggen die niet meer 
gebruikt worden. Dan mag je deze altijd bij ons binnenbrengen. Wij nemen die 
gerust aan! Alvast bedankt! 
 
Opmerking: oude kleren hebben wij niet nodig. Vaak zijn deze te klein of 
hebben ze geen verkleerdmeerwaarde.
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Wat hebben we gedaan? 

Startdag & startdagmis 
30 september was het eindelijk zover! Eindelijk startdag! Een nieuw begin van een nieuw geweldig 
jaar.  
We zijn de dag begonnen met een misviering. Een uur vol leuke liedjes en uitleg over het nieuwe 
jaarthema. Enkele onder jullie waren aanwezig. Voor iedereen die aanwezig was: PROFICIAT! Jullie 
zijn geweldig. Voor iedereen die niet aanwezig was: Jullie hebben een leuk moment gemist.  
In de namiddag op de startdag waren jullie talrijk aanwezig. De leiding vond het heel fijn om zoveel 
nieuwe en oude gezichtjes te zien. Jullie hebben samen spelletjes gespeeld om gsm’s nummers te 
verzamelen, want zo konden jullie naar jullie nieuwe leiding bellen. Was dit spannend? Ja zeker! We 
hebben toen ook nieuwe mensen in de leidingsploeg mogen verwelkomen maar ook spijtig genoeg 
afscheid moeten nemen van 2 helden. De leiding heeft zin in het nieuwe jaar en zich al goed 
vermaakt! Hopelijk jullie ook.  
 
Praatcafé: 28 oktober 
Zondag 28 oktober hebben we de tweede editie van het praatcafé gehad. Hier konden de ouders ’s 
middags frietjes komen eten op de chirolokalen en zo een klapke slaan slaan met de leiding van de 
leden. Dit jaar was een mooi succes. Er waren veel ouders komen opdagen. Helaas was het wel erg 
koud buiten. Het geld wat we ingezameld hebben gaat integraal naar 11.11.11. Mocht je spijt hebben 
dat je niet kon komen, niet erg! Volgend jaar is er gewoon opnieuw een praatcafé. 
 
 
 
 

Wat gaan we nog doen? 

Spaghettifeest: 4 november 
Waarom moet je naar het spaghettifeest komen?  
• Het is de beste spaghetti van het land  

• Je steunt de Chiro 

• Al jouw vrienden zullen er ook zijn  

• Na 1 bord nog niet genoeg? Je kan gewoon bijvragen  

• Er zijn heerlijke ijsjes  

• Alle leiding gaat er ook zijn 

• Jelle gaat er zijn  

• Het is dan geen Chiro, dus je hebt toch alle tijd van de wereld dan  

• Jouw mama of papa moet niet koken  

• Hebben we al aangehaald dat het de beste spaghetti van de wereld is?  

Zo, dat zijn wel genoeg redenen. Verzamel dus al jouw vrienden en familie en kom op 4 november 
samen met ons smullen van een lekker spaghetti.  
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(voor meer info: Facebook) 
 
Ijstaartenverkoop: 10 november 
Het beste moment van het jaar. Samen in de kou ijstaarten gaan verkopen. Overal gaan aanbellen en 
met jouw liefste blik een ijstaart verkopen aan de mensen. En naderhand kunnen lachen met alle 
gekke dingen die mensen zeggen “ik heb geen diepvries”, “ik mag geen ijs”,…  
We beginnen om 9 uur en ’S middags is er voor iedereen lekker eten. Vergeet zeker jouw fiets niet. 
Alle Tito’s, Keti’s & Aspi’s moeten komen helpen. Tot dan!!!  
 
Herontdekkingsweekend: 22 – 25 november 
Dit is HET weekend waar alle leiding naar uit kijkt want 1 weekend in het jaar kunnen wij terug volop 
kind zijn! op dit weekend spelen we terug spelletjes zoals Stratego of vlaggenspel of net heel nieuwe 
spelletjes. Om zo onszelf eens te herontdekken en terug vol met ideeën zitten voor de leden hun 
zondagen nog beter te maken! 
 
Special guest: 2 december 
December is een mooie tijd want er is dan altijd 1 speciale man die langskomt. Hij heeft zijn beste 
vrienden mee en maakt iedereen blij. Ooh wie zou dat toch zijn? Mis hem niet!  
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Een diepere kijk in het leven met 
hartverscheurende dilemma’s 

Deze week nemen we twee leiders eens stevig onder loep doormiddel van dilemma’s. Te gast zijn 
Casper en Kobe, Kobe Cox? Neenee, Kobe Sauwens. Laten we er meteen invliegen. 
 
Kobe: Kip of kalkoen? 
Casper: Kip 
Kobe: Lopen of fietsen? 
Capser: Lopen 
Kobe: Spaghetti of macaroni? 
Casper: Spaghetti 
Kobe: Bruis of plat? 
Casper: Bruis 
Kobe: Warm of koud? 
Casper: Warm 
Kobe: Kort of lang? 
Casper: Lang 
Kobe: Film of foto? 
Casper: Foto 
Kobe: Groen of blauw? 
Capser: Blauw 
Kobe: Weekend of vakantie? 
Capser: Weekend 
Kobe: Wolken of wind? 
Casper: Wolken 
Kobe: Veld of bos? 
Casper: Bos 
Kobe: Auto of bus? 
Casper: Auto onlangs had ik een boete op de bus 
Kobe: Sneakers of klassieke schoenen? 
Casper: Sneakers 
Kobe: Korte of lange broek? 
Casper: Lang 
Kobe: Pull of hoodie? 
Casper: Pull 
Kobe: Zwart of wit? 
Casper: Wit 
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Casper: Oud of jong? 
Kobe: Jong 
Casper: Geld of geluk? 
Kobe: Geluk 
Casper: Trap of lift 
Kobe: Trap 
Casper: Pipi of kaka? 
Kobe: Pipi 
Casper: Geel of rood? 
Kobe: Rood 
Casper: Aspi of keti? 
Kobe: Aspi 
Casper: Dansen of zingen? 
Kobe: Dansen 
Casper Pop of punk? 
Kobe: Punk 
Casper: Gehakt a la Femke of fishsticks? 
Kobe: Fishsticks 
Casper: Schuifaf of schommel? 
Kobe: Schuifaf 
Casper: Zolder of kelder? 
Kobe: Zolder 
Casper: Pokémon of yu gi ho:  
Kobe: Pokémon 
Casper: Walibi of Bobbejaanland? 
Kobe: Bobbejaanland 
Casper: Ananas of mango? 
Kobe: Mango 
Casper: Giel of Robin? 
Kobe: Casper 
Casper: Links of rechts? 
Kobe: Links 
Casper: Biejke of Elstar? 
Kobe: Biejke 
Casper: Valencia of Wenen? 
Kobe: Valencia 
Casper: Kat of hond? 
Kobe: Hond 
Casper: Lichaam of gezicht? 
Kobe: Gezicht 
Casoer: Behang of verf? 
Kobe: Verf 
Casper: Kroketten of frieten?:  
Kobe: Pomme duchesse 
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Als leiding willen we natuurlijk het beste voor onze leden. Wat is er nu beter dan een 
gigantische poster van je favoriete helden boven je bed kunnen hangen? Dit jaar komt er 
elke maand bij de chirograef een stukje van één grote poster. Knip dit stukje netjes uit en 
spaar de rest doorheen het jaar voor ze op het einde aan elkaar te kunnen plakken!  
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Leidingvoorstelling 
 
We zij nu al enkele chirozondagen verder en waarschijnlijk ken je uw eigen leiding 
ondertussen wel al, maar hoe zit het met al die andere leiding eigenlijk? Ken je die ook al? 
Wij hebben hier nog eens alle leiding voorgesteld aan de hand van de disneyfiguren die het 
best bij hun passen. Hierna weet je alles wat je zou moeten weten van je leiding. 

 
Koenraad: Baloe de beer 
 
 

Koenraad is voor het tweede jaar op rij de trotse leidier van de 
sloebertjes. De sloebertjes zien hem ook graag komen als een 
grote knuffelbeer net als Mowgli met Baloe. Groot en sterk 
maar vanbinnen een persoon met een groot en goed hart 
waaraan de sloebertjes dit jaar veel plezier aan zullen hebben. 
Hij is een rustig persoon, die nooit problemen zal veroorzaken 
en houdt van de natuur. Net zoals Baloe die vaak liedjes zingt 
met Mowgli , zingt Koenraad ook zeer graag, hij zit in het koor 
van Borgloon waar hij graag verblijft. Maar op de chirowei zal 
je hem zeker en vast vaak zien lachen en spelen met de 
sloebers.  

 
 

Toon Grommen: Bliksem Mcqueen 
 

Kachow! Dat is het woord als Bliksem Mcqueen een 
overwinning haalt. Toon is net zoals deze racewagen 
een persoon die altijd voor de winst zal gaan, al dan 

niet met een beetje valsspelerij. Hij is snel, positief 
competitief, houdt van een goed tactisch bordspel en 
zet graag een stapje in de wereld. Toon studeert voor 

burgerlijk ingenieur en is voor het vijfde jaar op rij 
leiding op de chiro en zal dit jaar voor de sloebers een onvergetelijk jaar maken met sjikke 

voorbereidingen en andere avonturen. Racen zit in het hart van Bliksem, zoals chiro loon een 
plaatje heeft in dat van Toon.
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Korneel: Mr. Incredible 
 

Korneel is een nieuwe leiding sinds dit jaar, maar heeft al vele jaren 
ervaring op de chiro want hij is zelf nog een kleine sloeber geweest. 
Nu is hij net een echte superheld, een echte krachtpatser, staat altijd 
paraat voor de chiro om iets te regelen en is een goede leider voor de 
sloebers. Net zoals Mr. Incredible zou Korneel ook een uitstekende 
huisvader kunnen zijn, hij studeer namelijk voeding en verzorging en 
weet dus uitstekend hoe hij met kinderen het beste kan omgaan. Hij 
is zeer sportief en actief bij de atletiek en net als een superheld 
presteert hij uitstekend, als Limburgs kampioen speerwerpen. 
De sloebers zullen dit jaar met Korneel als nieuwe leiding niets tekort 
komen. 
 

Cédric: Tuk 

 
Tuk is een gorilla en beste vriend van Tarzan, 
daarom dat deze aap Cédric perfect beschrijft. Hij 
is een vriend van iedereen en is zeker ook de 
speelse aap van de groep die iedereen graag heeft. 
De sloebers zullen zich dit jaar verzekerd amuseren 
met deze aap. Hij laat mensen lachen, maar kan 
ook zeker serieus overkomen en touwtjes in 
handen nemen. Namelijk als financiële 
verantwoordelijke van Chiro Loon. Hij zit in zijn derde jaar Bachelor TEW en begint aan zijn 
vierde jaar als leiding. Net als Tuk amuseert en speelt Cédric enorm graag en hij geniet zeker 
ook van een gezellige avond met vrienden op de chiro. Maar hij zal er iedere week staan 
voor zijn groep om er een geweldige zondag van te maken. 
 

Giel: Peter Pan 
 

Je ziet het misschien niet maar als je goed kijkt staat Peter 
Pan op giel zijn lijf geschreven. Net zoals Peter Pan zal Giel 
nooit oud worden, hij blijft levenslang die enthousiaste aspi 
van vorig jaar die zich helemaal geeft in elk spel. Zo een 
jeugdige sociale jongen beleeft dan ook heel wat avonturen 
net zoals Peter Pan. Giel zijn Neverland is overal waar jeugd 
is in Borgloon. Het Biejke is zijn tweede thuis, want zijn 
eerste thuis is natuurlijk de Chiro! Hij zal er dan ook alles 
aan doen om de jeugd levendig te houden in Borgloon. 
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Casper: Alfredo Linguini  
 

Niet iedereen weet het maar Casper is niet alleen enorm 
creatief en kunstzinnig maar is ook nog een chef in zijn 
eigen keuken. Hij lijkt wel op die ene chef van ratatouille, 
Alfredo Linguini. Hij moet nog veel leren maar ik zou het 
niet op tafel kunnen toveren, maar Casper toch wel hoor! 
Soms heeft hij wel een muis nodig die hem een beetje 
bijstuurt met zijn wilde ideeën. Maar uiteindelijk doet hij 
het toch maar allemaal hoor. Casper mengt niet alleen in 
de potten maar ook aan de draaitafel, samen met Giel 
vormen ze het dj-duo de Vandalen en toveren een smile 
op honderden gezichten op elke fuif. 

 
Robin: Hercules 
 

Geen enkele taak is te groot voor hercules uuhm ik bedoel Robin, ofja 
dat is eigenlijk hetzelfde. Robin, onze nieuwe hoofdleider, kan alle 
taken aan, financiën, zwaar tilwerk, plannen, organiseren,… noem 
maar op hij doet het allemaal. Deze hunk heeft voor geen enkele taak 
schrik, de taken zouden schrik moeten hebben van hem! Hercules 
zwemt in het geld en Robin regelt alles met geld want hij doet namelijk 
ook een richting met geld. Op de unief is zijn bijnaam eigenlijk ook 
hercules en zelfs zijn studentenvereniging is naar hem vernoemd: 
Hermes. 
 

Kobe Sauwens: Hiro Hamada 
 

Hiro hamada van big hero 6 is een genie van 14 die zijn eigen vechtrobots 
maakt en zo de wereld gaat redden tegen de ultieme slechterik. Tiens dat 
lijkt verdacht veel op Kobe Sauwens maar dan 4 jaar jonger… Kobe is onze 
Hiro, hij is een genie op zo goed als alle vlakken maar specialiseert zich in 
de technologie, hij studeert iets met computers namelijk. Hiro is nog maar 
een tiener maar heeft nu al geen zin meer om op te groeien, Kobe heeft 
daar een oplossing voor gevonden en dat is gewoon naar de Chiro gaan en 
jong blijven en blijven spelen. Hij gaat in elk spel volledig op en is enorm 
competitief een echte winnaar. Hiro moet de wereld redden van een 
slechterik, dat is best wel een grote verantwoordelijkheid en met 
verantwoordelijkheden heeft Kobe ook geen probleem, geef hem een taak 
en een deadline en wees maar gerust dat Kobe het fikst. 
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Toon Baldewijns: Winnie The Pooh of Poehbeer   
    
Toon is een grote, lieve knuffelbeer. Altijd staat hij 
klaar om zijn vrienden te helpen. Dat vraagt soms wel 
wat tijd: Toon is bevriend met heel het 
HonderdBorgloonBos, zo vriendelijk en goedlachs is 
deze jongen. Ook erg aaibaar. Voel maar eens aan zijn 
zachte krullenbos, net een berenvachtje. In 
tegenstelling tot Winnie is hij niet verzot op honing, 
maar op muntjes. Je hoort hem al van ver rinkelen en 
grote kans dat er bij een hevig spel een doosje Frisks 
uit zijn broekzak tuimelt. Een alledaagse Sinterklaas, 
deze jongeheer, want hij deelt altiiiiiiiiijd, waardoor 
zijn doosjes vrij snel opgeraken. Gelukkig koopt zijn 
mama ze in bulk aan en verscheept ze ze naar Brugge. 
Net zoals Poehbeer is Toon erg trouw: aan zijn leden, 
aan de chiro, aan zijn vrienden… En nét zoals Poehbeer houdt Toon heel erg veel van 
masseren: hij volgt zelfs een cursus tot masseur. Hij moet veel oefenen, en zal zijn leden met 
veel plezier een massage aanbieden. 
 

Sara: Jane Porter 

Net zoals Jane is Sara avontuurlijk, intelligent, stoer, sterk en durft 
ze veel. Jane is naar Afrika getrokken om gorilla’s te onderzoeken, 
Sara wordt liever wereldkampioen atletiek. Ze is nu al heel goed op 
weg! Sara en Jane kunnen ook heel goed problemen oplossen, skills 
die goed van pas komen in een jeugdbeweging. Jane heeft in Afrika 
wel geleerd hoe ze een goed kamp moet bouwen. Als de rakwi’s op 
kamp iets moeten sjorren, kunnen ze dat het best bij Sara leren. 
Samen met Arne zorgt ze voor de coolste constructies. 
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Arne: Prince Charming 

 
Arne is een echte Prince Charming zonder prinses. Hij kan goed 
luisteren, mopjes maken, schoenen oprapen, dingen repareren, lieve 
dingetjes zeggen en doen, knuffels geven, dansen, mooie brillen 
kopen, “guuurl” zeggen… Een moderne man op bijna alle vlakken, 
behalve koken, dat doet zijn zus, en kleren kopen, dat doet zijn 
mama. Voor de rest kan hij ALLES! Arne is eigenlijk een klein beetje 
een superheld: als iemand in nood is of hulp nodig heeft, is Arne de 
persoon die je moet hebben. Hij is ook heeeel vriendelijk en zal altijd 
iedereen proberen helpen. Om te lachen moet je ook al bij Arne zijn: 
hij schiet flauwe mopjes af als een mopjeskanon. Als je in de verte 
mensen hoort bulderlachen, weet je dat Arne eraan komt. Arne is 
een harde werker: sjorren, dingen repareren, evenementen 
organiseren, kampvuurtjes aansteken, spelen uitwerken… Een 
chiroleider in hart en nieren en andere lichaamsdelen.  
 

Louis Jackers: Mickey Mouse 
 
Louis is heel lief, net zoals Mickey. Vroeger had ie ook een 
beetje een piepstemmetje, maar nu klinkt hij als een echte 
man. Mickey is vriendelijk tegen iedereen, eerlijk en 
rechtvaardig. Ook Louis beschikt over deze eigenschappen. 
Mickey is ook intelligent: vliegtuigen besturen, clubhuizen 
runnen, miljarden euro’s opleveren, niets dat deze kleine 
muisman niet kan. Ook Louis heeft zeer vele talenten: 
opdienen, moeilijke formules toepassen, rakwi’s onder 
controle houden, kerstkaartjes maken, Fonzy Fons 
meebrullen. Een sympathieke kerel die overal graag gezien is 
en die iedereen graag te vriend heeft. 

 
Tijl: Robin Hood 
 
Tijl heeft fantastische ogen dit kan ook niet anders met zijn 
studie in de optiek, hij heeft oog voor ieder lid en komt op 
voor iedereen! Tijl is een echte avonturier, net als Robin 
Hood geen plas te diep geen pad te lang, Tijl is altijd paraat. 
Hij zal er dan ook geen probleem mee hebben om de tito’s 
om te vormen tot echte chirobinken. 
Één van zijn specialiteiten is verstoppen en valstrikken maken 
hier moet je Robin Hood ook niets meer over leren. Ik denk 
eigenlijk dat Tijl stiekem de inspiratie bron was voor Disney 
om Robin Hood te maken. Tijl Briers geeft echter geen commentaar, zeer verdacht dus. Hoe 
dan ook succes verzekerd tijdens zijn 3de jaar als leider. 
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Hélène: Wendy 
 
Net als Wendy de oudste zus is van peter pan is Hélène als een 
oudste zus voor haar Tito’s. De persoon die je af en toe eens 
plaagt maar de persoon die er ook altijd voor je is als je weer 
eens iets kwijt moet of het laatste nieuwtje wil vertellen. Aan 
spelletjeskennis niets tekort, Hélène zit immers al sinds het prille 
begin bij de chiro! Daarenboven is Hélène enorm enthousiast en 
gedreven om iedere zondag de Tito’s weer een geniale 
namiddag te laten beleven. Met haar onuitputbare creativiteit 
zal ze je keer op keer verbazen! 
 
 

Emma: Tinkerbell  
 
Emma, altijd goedlachs en happy, net als Tinkerbell zal je 
iedere chirozondag of activiteit zien rondflapperen. Voor 
een goede babbel of wat hulp kan je altijd bij Emma 
terecht. Een rots in de branding waar je altijd op kan 
rekenen. Emma begint nu aan haar 3de jaar als leidster en is 
nog lang nog niet klaar ermee. Samen met haar 3 
medeleiders is ze helemaal klaar om het chirojaar in te 
vliegen. 

 
Margot: Pocahontas  
 
Niet alleen lijkt Margot Delaet sprekend op 
Pochahontas ze deelt ook nog heel wat 
eigenschapppen. Avontuurlijk, zelfstandig, inventief, 
gemotiveerd… Margot heeft het allemaal. 
Creativiteit is een van Margots specialiteiten ze doet 
dan ook aan fotografie, schrijven van artikels noem 
het maar op! Een fantastische bijdrage aan dit reeds 
fantastisch leidingsteam dat is Margot Delaet. Wow, 
waarom kan ik niet terug even tito zijn? 
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Alice: Alice van ‘Alice in Wonderland’ 
 
Alice kunnen we het beste vergelijken met haar naam genoot ‘Alice’ uit 
‘Wonderland’. Beide zijn ze zeer fantasierijk en deinzen niet terug voor het 
onbekende. Alice zou elke deur openen om te kunnen weten wat erachter 
zit, zelfs als de deurknop tegen haar zou praten. Alice woont in Borgloon, 
dat voor haar in het weekend net Wonderland is. In de week studeert ze 
Logopedie in het verre Gent. Haar taak is dus om later alle kindjes en grote 
mensen die niet zo goed kunnen praten opnieuw te leren praten. 
Dapperheid ontbreekt deze meid ook zeker niet. Als het van haar af hing 
zou ze elke Brazilaanse Cross zeker twee keer mee lopen. Als één van de 
oudste zakken hier in de leidingsploeg mag ze zeker ook bestempeld 
worden als een wijze, luide en gezaghebbende leidster.  
 

Bram: Mufasa 
 
Bram kan het best voorgesteld worden als Mufasa, de vader 
van Simba uit de Lion King. Net als Mufasa kan je Bram 
beschouwen als een echte koning. Daar hebben zijn twee jaar 
hoofdleiding-ervaring zeker voor geholpen. De meeste 
eigenschappen van Mufasa kunnen we bij Bram zeker terug 
vinden. Beide zijn ze dapper, goedaardig, optimistisch en 
hebben respect voor anderen. Ook zal hij er alles aan doen om 
de vrede te bewaren, als rechtenstudent zit hij daar dus echt 
op zijn plaats. Keti’s wees gewaarschuwd: voor je met Bram in 
discussie gaat, zorg dat je goede argumenten hebt, want Bram 
heeft altijd wel een antwoord klaar. Dit jaar wordt Bram zijn 
vierde jaar als leiding. Wie hem nu nog niet kent moet dus 
dringend eens wat meer naar de chiro komen (tenzij je nieuw bent natuurlijk). 
 

Steyn: Goofy 
 
Steyn en Goofy hebben wel wat dezelfde eigenschappen. Beide zijn ze 
niet altijd even handig en soms nogal vergeetachtig. Orde is ook hun 
sterkste kant niet, maar met Steyn is het altijd lachen. Zelf als Steyn de 
nacht er voor maar een paar uurtjes geslapen heeft zal je hem rond 
zien huppelen op onze chiroweide. Dus keti’s op ’s zondags gaan julie 
zoveel lachen dat jullie uw wekelijkse dosis plezier wel gehad hebben. 
Doorheen de week studeert Steyn in Leuven. Hier volgt hij Financiën 
en verzekeringswezen. Mocht je later dus ooit op zoek zijn naar 
levensverzekering, brandverzekering of gewoon weg een 
omniumpakket, deze boy fikst da allemaal voor u! In het verleden 
heeft Goofy zich al vaak als een zeer goede vriend getoond van Micky 
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en Minny. Bij Steyn kan je ook niks anders verwachten. Een topkerel waarbij je altijd wel 
eens goed kunt lachen. 

 
Eliza: Belle 
 
Eliza kunnen we het beste beschrijven als Belle van ‘Belle en het Beest’. 
Eliza is avontuurlijk en wil spannende avonturen beleven samen met de 
keti’s. Als student psychologie gaat Eliza, net als Belle, niet enkele uit 
van het uiterlijk van een persoon, maar kijkt ze ook naar het innerlijke. 
Mocht je nu groot, klein, dik, dun, knap of lelijk zijn, voor Eliza maakt 
dat allemaal geen belang. Ze is één van de liefste leidsters die je kan 
voorstellen en kan met iedereen overweg. Geen wonder dat ze dan ook 
Psychologie studeert in Gent. Mocht je u ooit even slecht of depressed 
voelen kan je dus altijd bij haar terecht. Ook zij is al voor haar vierde 
jaar leidster en kent de chiro dus door en door. Dit jaar is ze voor het 
eerst ketileiding samen met drie andere topleiders. Succes 
gegarandeerd dus. 
 

Hannah: Merida 

 
Niet alleen omdat ze zelf ook nogal een rosse haartint heeft, maar 
ook omdat ze als geen ander haar eigen mannetje kan staan, kan 
Hannah het best vergeleken worden met Merida. Beide hebben 
geen schrik om eens een uitdaging aan te gaan. Je ziet ze ook vaak 
bij de jongens spelen. Barbiepoppen en ‘my little pocket’-
speelgoed zijn voor haar uit den boze. Dat ze goed voor haar zelf 
kan zorgen heeft ze in het verleden al vaak genoeg bewezen. 
Momenteel studeert ze ook in het verre Brussel (je weet wel, de 
hoofdstad van België), waar ze een traject 
‘communicatiewetenschappen’ volgt. Dus ze zal ook wel goed 
kunnen communiceren veronderstellen we. Net zoals Merida haar 
ontfermt over haar drie kleine broers, ontfermt ook Hannah zich 
over haar grote kleine broer: Tuur Wilmots. Een dapper, grappig 
meisje dat bij iedereen hoge punten scoort, beter valt ze bijna 
niet te beschrijven, toch? Aspi’s, wees maar blij met dit 
godengeschenk! 
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Kobe: Kronk 
 
Er is niemand anders beter geschikt om Kobe aan te linken 
dan de o zo sterke kronk. Voor de jongere kinderen die dit 
lezen, kronk is eigenlijk een rivaal van Keizer Kuzco. Rivaal 
klinkt slecht, maar dat is helemaal niet zo in dit geval. Kronk is, 
net zoals Kobe iemand met een gouden hart. Kronk is ook echt 
een man met muscles, en kom, als we eerlijk zijn… Kobe is ook 
echt wel een kast he! Dat kan ook niet anders, want na één 
jaar kiné gevolgd te hebben, zitten hij nu al in zijn tweede 
bachelor Sport (Sportkot in de volksmond). Wij vermoeden 
toch wel dat zijn aspi’s toch wat jaloers op hem zijn (hé Tijl 
Verheyen). Zoals voor vele anderen is dit jaar ook voor Kobe 
zijn vierde jaar leiding. Daarnaast is hij zelfs lid geworden van 
Kroïjnel, het gewest waar Loon bijhoort. Aan initiatief dus 
geen gebrek! Het grappige is dat zijn bijnaam ook Kronky is (de reden waarom: 
vraag aan Casper). Een betere vergelijking hadden we hier dus niet kunnen 
maken. 
 

An: Jessy 
 
Jessy is een van de vriendjes van Buzz Lighyear en Woody. 
Samen met hen beleeft ze heel veel zotte avonturen. Als enige 
vrouw tussen al die jongens is ze toch niet op haar mondje 
gevallen. Ze heeft geen schrik om haar gedacht te zeggen en 
laat haar niet van haar melk brengen door de anderen. Toch 
ook een ideale beschrijving voor An, toch? An is nu bezig aan 
haar derde jaar als leider en tevens ook haar tweede jaar als 
hoofdleidster. Ze weet alles goed te coördineren en weet echt 
wel waar ze mee bezig is. Net zoals Jessy, die in Texas woont 
(en waar dus veel aarde/zand is), is zij ook een echte 
natuurliefhebber. Dat zie je ook aan de studies die ze 
beoefent. Zo is zij nu bezig aan haar derde jaar Geografie 
(aarderijkskunde in de volksmond). Aspi’s, één goede raad, 
probeer niet te rap je gelijk te halen tegen haar, want zelfs als 
ze geen gelijk heeft, heeft ze toch gelijk.
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Tom: Pumba 
 
Hakuna matata! Geen zorgen! Geniet van het leven! Drie 
uitspraken die bij Tom nauw aan het hart liggen. Tom blijft 
altijd rustig, ten alle tijden. Hij is net zoals Pumba een 
echte ware vriend. Pumba is samen met zijn beste vriend 
Timo altijd paraat om Simba, de leeuwenkoning te helpen. 
Tegen ruzie kan hij niet zo goed, net zoals Tom. Daarom 
zul je hem ook weinig ruzie zien maken. Sinds kort is Tom 
ook een echte ondernemer in spe, een echte kapitalist. Dit 
jaar is hij begonnen aan de UCLL en studeert hij KMO & 
Ondernemen. Niet verschieten als je hem later in de top 
10 meest succesvolle bedrijven ziet staan. Dit jaar is voor 
Tom zijn derde jaar. Hij heeft de grote taak om de aspi’s te 
begeleiden en misschien zelfs klaar te stomen voor het 
leiding zijn. Een taak die hij niet alleen draagt, maar waar 
hij wel de ideale man voor is! 
 

Jelle (VeeBee): Gepetto 
 
Last, but not least, hebben we nog onze enige 
echte ware VeeBee, Jelle Willems!!! Hij kan het 
best vergeleken worden met Gepetto, de 
vader/maker van Pinokio. Als volwassen 
begeleider heeft hij dan ook onder andere de 
touwtjes in handen in de chiro. Zijn almachtige 
toezicht op de werking van de chiro zorgt ervoor 
dat alles perfect verloopt. Als vader is Gepetto, net 
zoals Jelle echt een liefdevolle vader. Zowel voor 
zijn eigen kinderen als voor de leiding. Hij zal er 
alles voor doen dat zij het goed hebben. Eerder 
gaat hij niet slapen. Over slapen gesproken, 
zoveel doet hij dat de laatste tijd ook weer niet. Hij 
is namelijk vrijwilliger bij de brandweer van 
Borgloon en moet vaak ’s nachts op staan om de 
mensen die in nood verkeren te helpen. Ook werkt 
hij overdag nog in zijn eigen zaak, ‘WIKON Computers’. Een man met 
veel talent, ambitie en ervaring. Zo iemand is ideaal als volwassen 
begeleider. 
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Sloebergraef 
 

Dag allerliefste sloebertjes  
We zijn het nieuwe Chirojaar al goed gestart! Met onze grote groep gaan we 
proberen iedere zondag hele leuke spelletjes te spelen. Wij hebben er alvast heel 
veel zin in, jullie ook? Om jullie wat op te warmen voor het toffe jaar, starten wij 
ook hier met een aantal spelletjes die jullie zelfs thuis kunnen doen! Zo moet je 
deze week niet tot zondag wachten om het fantastische Chiro-avontuur te kunnen 
beleven.   

1. Toon heeft heel graag biefstuk met frietjes. Kunnen jullie hem helpen zijn 

hongerige maag te stillen en de weg naar het eten te vinden?  

  

   
  

  
  

  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cedric, Korneel en Koenraad willen hun favoriete drankje drinken, maar vinden het 

niet zomaar terug. Kunnen jullie te weten komen wie wat het liefste drinkt?  
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3.  

  

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

 
Vele groetjes van jullie sloeberleiding en tot de volgende zondagen!!  
 Cédric, Toon, Korneel en Koenraad  
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Speelclubgraef 

 

WIE KENT DE SPEELCLUBLEIDING HET BESTE??? 

Wie is de grootste leider? a) Kobe 
b) Robin 

c) Casper 

d) Giel 

Wie is het langste leiding? 
a) Kobe 

b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 

Wie heeft van de 4 heeft altijd gelakte 
nagels? a) Kobe 
b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 

Wie jogt er vaak in de ochtend? 
a) Kobe 
b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 

Wie is de tofste speelclubleider? 
a) Kobe, Robin, Giel, Casper 
b) Robin, Giel, Casper, Kobe 

c) Casper, Kobe, Robin, Giel 

d) Giel, Casper, Kobe, Robin 

Wie is hoofdleider? 
a) Kobe 
b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 

Wie kan cva tekenen? 
a) Kobe 
b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 

Wie is een echt programmatiegenie? a) 
Kobe 
b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 

Wie zit nog in het middelbaar? 
a) Kobe 
b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 

Wie speelde kuifje op kamp? 
a) Kobe 
b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 

Waarom is de aarde rond? 
a) Kobe 
b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 

e) Geen van bovenstaande antwoorden 

Is de aarde rond? 
a) Kobe 
b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 

e) Geen van bovenstaande antwoorden 

Wie is bevriend met de tuinslang? 
a) Kobe 
b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 
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Wie heeft een lelijke tattoo van een 
appel? a) Kobe 
b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 

Welke afdeling hebben Casper en Robin 
gemeenschappelijke gehad voor Speelclub? 
a) Aspi 

b) Niks he  

c) Tito 

d) Keti 

Wie zit in Leuven op school? 
a) Kobe 
b) Robin 

c) Casper  

d) Giel 

 

Denk jij dat je alle vragen juist kan omcirkelen? Ja? Denkt ge dat echt? 
Scheur een aangepaste versie uit en neem hem mee naar een Chirozondag! 
Dan zullen we je test nakijken (en corrigeren* indien nodig). 

*corrigeren = iets aanpassen Groetjes en wat kusjes, Jullie lieve, lieve, 
leiding  
 
CASPER  
ROBIN  
KOBE  
GIEL 
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Rakwigraef 

Dag allerbeste Rakwi’s 
 
Hier is hij dan, de eerste Chirograef van jullie nieuwe (betere) leiding!  
Wij hebben echt heel veel zin in dit jaar, hopelijk jullie ook. 
Maar daar twijfelen wij niet aan hehehe. 
Het gaat een jaar vol met avonturen en herinneringen worden. Er komen ook heeeeel fijne weekends aan. 
Maar de grootste kers op de slagroomtaart is toch wel KAMP! 
Dus de gouden raad van tante Kaat, vaak genoeg naar de Chiro komen. 
Om dit jaar goed te starten hebben wij een speciale opdracht voor jullie.  
Een opdracht die veel inspiratie, creativiteit en inleving nodig heeft! 
Hier komt hij dan… 
 
Beschrijf 1 Chirozondag in de toekomst. Alles kan en alles mag. Wij denken bijvoorbeeld aan lazergames of 
Fortnite maar dan in werkelijkheid. Racen met hooverboards kan zelfs… Wees zo creatief mogelijk!  
 
Wij zijn alvast nieuwsgierig  
Tot volgende zondag! 
Sara  
Arne 
Louis  
Toon 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 



  

Chiro Loon  ~ 24 ~ 

TITOGRAEF!! (alleen voor de beste afdeling) 

Dag allerliefste titootjes van ons, ooooooh wat zijn we blij dat WIJ JULLIE leiders mogen zijn. Het gaat een 
cool topjaar worden, daar zijn we wel zeker van. En we denken ook ergens wel dat jullie echte coole 
TOPLEIDING hebben weten te scoren, jullie konden het niet beter treffen. 
Naast onze ongelooflijk coole zondagen, gaan we ook tal van andere coole dingen doen. Dingen zoals ons 
afdelingsweekend (wat ook weer het aller coolste weekend van jullie leven zal worden) en natuurlijk ook 
ons Bivak (wat ook weer het aller coolste weekend van jullie leven zal worden) hehe. 
Maar het jaar is nog maar net van start gegaan, dus vooraleer we aan die andere coole activiteiten gaan 
komen is het toch noodzakelijk dat jullie ons een beetje op een coole manier leren kennen. 
VANDAAR!! Deze super coole (merk op dat in dit chirograefstukje veel te veel het woordje ‘cool’ staat) 
cool. 
Vandaar, de rubriek:’welke tito-leider ben jij? DE FLOWCHART!!!’ 
Begin bij het begin, volg het antwoord dat voor jouw past en zo kom je heel cool te weten welke leider van 
de tito’s het best bij JOUW past! Jaaaaa coool, nice gedaan!  
SUC7 
Veel liefsssss 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (vind het foutje hier tussen) 
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Zit je bij de chiro? 

Welke tito-leider past het meest bij jouw?  
De coole flowchart. 

 

NEE 

JA :D 

Geen enkele leider zit niet 
bij de chiro, dus jij hoort bij 
niemand. Maar wat niet is 
kan nog komen he, maar 
kom dan maar rap naar de 
chiro!! Hup hup kom dan. 

Draag je vaker een chirorok dan een 
chirobroek? 

NEE 

JA :D 

Ververs je op kamp meer dan 4 keer je 
onderbroek? 

NEE 

JA :D Zit je in een frankrijkse 
school? 

NEE JA :D 

Ben je veggie???? 
(BOEEE) 

Ben je blind en moet 
je en bril dragen??  

Heb jij vies en stink je 
soms? 

JA :D 
JA :D 

Heb je een irritante 
kleine zus? 

JA :D 
NEE (wel 
misschien een 
oudere) 
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Ketigr aef  

Allerliefste keti’s, 
 
Hupsa hier seh onze eerste Chirograef. Mooi, prachtig, onmisbaar! We hebben er lang over nagedacht hoe 
we hier moesten beginnen en wat keti’s nu juist nodig hebben. Maar toen kwam het tot ons: Wat keti’s nu 
echt willen weten is welke leiding ze zouden zijn. Jullie gebeden zijn verhoord, hier onder hebben jullie de 
enige echte ‘Wow-ben-ik-nu-Steyn-Alice-Eliza-of-misschien-toch-Bram-test’. Geniet er van zou ik zeggen! 
 
1. Als ik een stukje afval was, zou ik … zijn 
 : Mandarijnenschil 

: een organisch, recycleerbaar, fairtrade, biologisch, veganistisch citroenschilletje 
: Een flesje fuze tea 
: Aardappelschillen 
 

2. Als mijn 5-jarige zelf mijn lichaam nu zou overnemen voor een dag, zou ik allereerst …. 
: Heel hard beginnen wenen aan de Bart Smit tot dat ik mijn pokémon spelleke krijg van oma 
want mijn broer heeft mijn pokémon spelleke kapot gemaakt. Fock you broer! 
: Poppenkast spelen 
: Een boomhut maken in de tuin van mijn oma en opa 
: Zou ik op de grond gaan liggen als ik iets niet krijg 

 
3. Mijn eerste kus in 5 woorden 

: Op Latijnskamp, zegt wel genoeg 
: Heel, ma heel heel awkward 
: Het begin van mijn carrière 
: Dit zie ik me vaker doen 

 
4. Als ik een stad was, was ik …        

: Leuven 
: Gent 
: Berlin (shout out naar La casa de papel) 
: Barcelona  

 
5. Mijn mama maakt de allerbeste … 

: Lasagne 
: Onnodige opmerkingen 
: Kinderen 
: Balletjes in tomatensaus 

 
6. De achtergrond op mijn gsm is… 

: Een eeuwig issue, ik wissel zo een 6 keer per week 
: Een marginale foto van mijn beste vriend en mij 
: My girlfriend 
: Heel lang een foto van Obama op een eenhoorn geweest, maar nu de standaardfoto van Huawei 

 
7. Mijn indrukwekkendste litteken is … 

: Ik heb er maar 1 dus dat op mijn been dan 
: Op mijn voorhoofd, rolschaatsen is gevaarlijk! 
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: Onder mijn kin 
: Op mijn bil (gevallen van mijn stelten op de vensterbank) 

 
8. Wat zijn de drie belangrijke eigenschappen van uw ideale lover? 

: Humor, ambitieus en charmant 
: Spontaniteit, sociaal zijn, knuffelbaar 
: Ondernemend, gedreven, lief 
: Lief, sociaal en iemand die het beste voor me wil 

 
9. Als ik een dier was, was ik een … 

: Giraf 
: Pinguïn  
: Een kruising tussen een yorkshire en een labrador 
: Kat 

 
10. Als ik zelf eten moet maken is het meestal … 

: Fast food halen 
: Tortellini met spinazie 
: Bami of twix van de delhaize 
: Iets met avocado 

 
Oké, tel nu hoeveel ge van elk figuurtje hebt en dan kunt ge hieronder eindelijk te weten komen welke van 
uw toffe ketileiding zich diep in uw ziel verbergt. 
 
Vaakst : **trommergeroffel** Heuyyy, gij zijt stiekem niemand minder dan Bram! 
Vaakst : Hiep hiep, jij en Eliza zouden bijna een tweeling kunnen zijn! 
Vaakst : Proficiat, je bent met ons hoofdprijsje Alice gaan lopen! 
Vaakt : Jaja Steyn en jij gaan ongetwijfeld besties worden dit jaar! 
 
Kusjes van jullie favorieten Alice, Bram, Eliza en Steyn xxx 
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Aspigraef 

Deze editie in de kijker:  DE ASPILEIDING! Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?? 
 
Hoi hoi aspi’s 
Ik ben An Rubens, ik woon in het verre Tongeren. Op 9 januari word ik 21 jaar, hint hint vergeet 
mijn verjaardag niet. Van de 20 jaar heb ik er ondertussen al 14 op de chiro doorgebracht. Door de 
week ben ik te vinden in Leuven, waar ik geografie studeer, noem het maar aardrijkskunde en vraag 
me vooral niet om uit te leggen wat het eigenlijk is. Want na drie jaar lukt dat nog altijd niet. 
Mijn grootste doel voor dit jaar is jullie levend houdend, wat opzich niet zo heel moeilijk kan zijn, 
dusssss het zal wel een geslaagd jaar worden. 
 
Kusjessss  
 
 
Ola guapo’s en guapa’s,  

De meeste van jullie kennen me al van 2 jaar geleden toen jullie kleine keti’s waren, ik ben 

de enige echte Kobe Kamiel Cox. Geboren en getogen op 21ste augustus 1997 wat me de oudste van 

de aspileiding maakt. Dit is mijn 4
e
 jaar dat ik leiding mag zijn van deze oh zo schone chiro 

en ben van plan om dit jaar het mooiste van ze allemaal te maken. Naast chiro leiding zit ik 

vanaf dit jaar ook bij het gewest Kroïnjel waar Chiro Loon deel van uit maakt. Naast mijn chiro 

engagement  kan je mij, net zoals An , door de week vinden in Leuven waar ik Lichamelijke 

opvoeding en bewegingswetenschappen studeer aan de KuLeuven.  

Mijn doelstellingen van dit jaar zijn: 

1) Verschillende chiro’s van het gewest uitdagen en laten zien dat wij de beste zijn.  

2) Samen vlotten maken en mogelijks een zeepkist om mee te doen aan een race.  

3) Onvergetelijk jaar van te maken ( in de positieve zin).  

4) Activiteiten doen met jullie buiten de normale chiro zondag.  

5) Het chirojaar af sluiten met een boek vol herinneringen en 1 gigantische hechte aspigroep.   

 

 

Hey aspi’s! 

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dan zijn wij verplicht om ons weer eens voor te stellen. 

Dus dan zal ik dat maar eens doen zeker. Ik ben Tom, Tom Menten. Geboren op 11 maart 1998 

al 20 jaar dus. Ik woon in Bommershoven en studeer KMO management aan de UCLL in 

Diepenbeek, jammer genoeg geen kot, dus mij vind je gewoon thuis door de week. Als eerste 

jaar keti ben ik naar Chiro Loon gekomen en ben nu 3 jaar leiding. Buiten de Chiro doe ik 

eigenlijk niet zo veel. Ik studeer soms of zit al eens graag in ’t Biejke of op café, liefst met 

een koel glas gerstenat van het merk Duvel in mijn hand. Mijn grote droom is om zo veel 

mogelijk van de wereld te kunnen zien, veel reizen dus. Maar voorlopig ben ik nog niet veel 

verder dan een paar landen in Europa geraakt… Het leven van een mislukt wereldreiziger kan 

je dus wel stellen.  

Verder ben ik ook heel graag bezig met muziek en dat is ook iets waar ik een doel van wil 

maken voor dit jaar. Ik wil jullie een beetje cultuur bijbrengen op vlak van muziek, want van 

die mixen van Sensual Steve, of Daantje Pappie zijn botsauto-muziek, word ik toch wel gek na 
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een half uurtje. Geef mij maar rock of een beetje kleinkunst. En we gaan we er voor zorgen 

dat er alleen nog goeie nummers gespeeld worden op de Chiro. 

Dit jaar wil ik ook heel graag dingen zoals een vlottentocht of een escape room ofzo met 

jullie gaan doen, dus zorg maar dat Chipolaspi genoeg geld opbrengt! Maar natuurlijk wil ik ook 

samen met de drie andere toppers die dit jaar verantwoordelijk voor jullie zijn, er voor 

zorgen dat dit jaar, kamp en leefweek onvergetelijk worden. En ik wil er samen met hen ook 

voor zorgen dat wij jullie leiding van vorig jaar gewoon los overtreffen. Moet wel lukken 

toch? 

 

Groetjes 

Tom 
 

 

Hela! 

Ik ben misschien niet de meest doorsnee persoon (als rosse veggie die van erwten houdt en als 

hobby per ongeluk dutjes doet), maar hoop dat jullie het dit jaar toch met me weten te overleven. 

Met heel veel goesting, wissel ik Brusselcentrum doorheen het weekend in voor de Loonse plantages 

en wissel ik de toeristen in voor mijn aspi’s. Nu, wat kunnen jullie verwachten? 

- Een absolute banning van de après-ski cultuur 

- Warme drankjes 

- De introductie van een nieuwe patroonheilige 

- Het Komen Eten- filmpje waar jullie ongetwijfeld al in spanning op wachten 

- De roe van de Sint 

- Een likje voor ieder van jullie 

- Een rode draad spel dat hopelijk eens volgehouden wordt 

- Iets met vlaggen (ook nog vrij vaag in mijn hoofd, maar komt in orde) 

- Dagen waarop ik amper een stem heb – maar wel nog steeds veel enthousiasme!! 

- Een mislukte poging tot het vegetariseren van Chipolaspi 

- Een vriendschapsboekje 

 

Tot snel, 

Hannah 
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Spelletjes 

Een nieuw lid vindt de weg van zijn huis naar de chirolokalen nog niet zo goed. Help jij hem de chirolokalen 
te vinden? 
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Nu de herfst begonnen is komt er misschien een dag dat het heel hard regent en je niet meer buiten kan 
spelen, dan is er toch niks beter dan een kruiswoordraadsel invullen. 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

4 november SPAGHETTIFEEST 11u30-13u00 
17u30-20u30 

VIIO Borlgoon 
 

4 november Geen chiro / / 

10 november IJSTAARTENVERKOOP 9u00-… Lokalen- FIETS- tito’s, 
keti’s en aspi’s 

11 november Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

18 november Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

22-25 
november 

HERONTDEKKINGSWEEKND / / 

25 november Geen chiro / / 

2 december Chiro/Sinterklaas 14u00-17u30 Lokalen 

9 december Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

15-16 
december 

AFHAAL IJSTAARTEN 9u30-15u00 Lokalen – 
Bestellingstrook niet 
vergeten 

16 december Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

23 december Geen Chiro / / 

30 december Geen Chiro / / 

6 Januari Geen Chiro / / 

 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-
Telex 
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**Eerste chirograef van dit werkjaar**haihai**Hoe vinden jullie jullie nieuwe 
leiding?**En jullie nieuwe groep?**startdag was ook dit jaar weer geweldig** al die 
nieuwe gezichten en leiding** allemaal  hopen op een fantastisch geweldig super 
neiceeee chirojaar** Goele en Ramin**Heel dikke merciiii** jullie zitten ons hart**2 
(hoofd)leidings waar iedereen een voorbeeld aan kan nemen**Succes aan de nieuwe 
leiding**Ciaooo en tot de volgende keer bij Telex**HADDEGGGG**haihai**                                                                              

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

 
 
 
 
 


