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Voorwoord 
 

Wow wat een 
Leidingsvoorstelling!! 
We moesten bijna onze 
Chirolympics in een 
paralympics veranderen! Zo 
fel ging het er aan toe! 
Hadden jullie juist gegokt 
wie je leiding zou zijn?  
 
Zijn jullie blij met de leiding 
die jullie nu hebben? Ik zou 
ook liever Boo als leiding 
gehad hebben…  
*Snik Snik… Nu hebben de 
aspi’s hem!  
 
Maar bon, misschien 
moeten jullie je nieuwe 
leiding nog beter leren 
kennen! We hebben 
namelijk vijf nieuwe leiding!  
Robbe, Tuur, Milo maat, 
JuJulie, en Ed Sheeran! 
Neen, wacht het is maar 
Emiel. Snel, blader wat 
verder om ze beter te leren 
kennen want de grote 
leidingsvoorstelling staat op 
jullie te wachten!  
 

 
 
 
 
 

Helaas moesten we ook 
afscheid nemen van vijf 
andere topleiding! *snik snik 
snik snik snik snik snik 
Onze lieve Sara die altijd 
wist wat er nog moest 
gebeuren, onze vettige 
leider Louis Jackers die onze 
chiro bijna zijn thuis maakte, 
onze handige harry Arne die 
wist welk WATER het 
goedkoopst was of zijn 
grootste uitvinding, de 
Dwangbuis. Ons feestbeest 
Emma die… Kon feesten en 
echt wel meestal als laatste 
strijder bleef voor 
graefland! Laten we hopen 
dat ze ooit als 
vervangleiding terugkomen 
om ons toch nog een paar 
keer te vermaken! 
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Belangrijke mededelingen 
 

Chiropull 

Onze chiro heeft zijn eigen unieke chiropulls. Deze zijn heilig en zeer belangrijk op kamp. Het onderscheidt 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. Daarnaast hebben we ook een mooi assortiment aan tweedehands-pullen. Deze kan 

je kopen voor € 10. Let op: voor andere chiromerchandise (zoals chirobroeken, logo’s, t-shirts enz…) kan je terecht in 

de Banier in Hasselt. 

Lidgeld 

Bij het inschrijven van je kind vragen we € 25 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 tijdens een chiro activiteit. Vergeet bij betaling 

zeker de naam en groep van je kind niet te vermelden. Doe dit zo snel mogelijk!!!  

Het rekeningnummer is BE61 7353 0611 5517 

Chirograef  

Dit krantje is misschien wel het leukste krantje dat je ooit gaat lezen. Het bevat alles wat je nodig hebt: plezier, 

spelletjes en natuurlijk alle belangrijke informatie voor jou en je ouders. Laat dus zeker ook de belangrijke delen 

lezen door je ouders. Op de laatste pagina vind je altijd de kalender. Dit krantje zal om de 2 maanden in je 

brievenbus te vinden zijn of op onze site als je hem liever digitaal leest. 

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 chirograefs van de laatste jaren, foto’s van kamp en nog veel meer. Ook hier zal de 

agenda op te vinden zijn. Haast je zeker naar daar als je vragen hebt. Link: www.chiroloon.be 

Voorwaarde om mee op kamp te gaan  

In juli is er telkens het toppunt van elk chirojaar: Kamp!!! De enige voorwaarde om mee op kamp te mogen is om 

minstens 7 zondagen naar de chiro te komen. Als je geen 7x bent gekomen mag je jammer genoeg niet mee. Maar 

uiteraard is 7x niet veel dus mag dit absoluut geen probleem zijn.  

Handige tips  

1) De herfst is weer in het land en dat gaat hand in hand met modder op onze mooie chiroweide. Uiteraard is het 

dan onmogelijk om ons proper te houden. En soms kunnen we zelfs zo vuil zijn dat jullie ouders zullen denken: OH 

nee, mijn auto, nu gaan die zetels echt vuil worden. Oplossing: Leg standaard een grote handdoek in de auto waar je 

helemaal kan gaan opzitten, jij mag mee naar huis en de auto blijft proper.  

2) Herfst betekent ook kouder en natter. Dit betekent dat een deftige (regen)jas nooit overbodig is. Want in de regen 

spelen is soms toch oh zo leuk en het wordt nog leuker als we langer droog blijven onder onze jas.  

3) Nu dat we ook steeds meer kleren aandoen om naar de chiro te komen, kunnen we er ook steeds meer uitdoen. 

Dit kan soms leiden tot het kwijtraken van een trui of een jas. Ook hier hebben we een geniale oplossing voor. Schrijf 

in elke jas en trui je naam. Natuurlijk kan je je trui ook extra pimpen met embleempjes en logo’s. 

4) Het wordt binnenkort terug sneller donker. Daarom willen we iedereen aansporen om ervoor te zorgen dat je 

fietsverlichting in orde is en om fluohesjes aan te doen!  

http://www.chiroloon.be/
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Wat hebben we gedaan? 
 

Startdag en startdagmis 

Het chirojaar is al goed begonnen met onze startdagviering 

en startdag! Op 26 september was er eerst een heel fijne 

startdagviering waar iedereen mee kon zingen, bezinnen en 

naar een toneeltje kon kijken. 

Daarna hadden we startdag waar de leden materiaal voor 

het vuur moesten verzamelen om de ‘Chirolympische’ 

spelen te starten. Na het verzamelen van de spullen 

moesten de leiding tegen elkaar strijden om zo hun plekje 

te verdienen bij een afdeling. Jammer genoeg was het niet 

‘altijd prijs’ en moesten we afscheid nemen van vijf leiders, 

waarbij er terug vijf nieuwe leiding kwamen.  

 

 

Praatcafé 

Op 17 november, een paar uur voor de chirozondag, was er praatcafé. Er was drank, croque monsieurs, gezellige 

leden en leiding en zeker ook ouders! 

Een dikke merci aan alle ouders die aanwezig waren, heel leuk om met hen in contact te komen. Al het winst van 

praatcafé gaat naar ‘Warm Borgloon’! 

 

Wat gaan we nog doen? 
 

Spaghettifeest: zondag, 7 november 

Eindelijk terug spaghettifeest na zo lang 

geleden! Wat is spaghettifeest vraag je je 

misschien af? Op spaghettifeest kan je 

heerlijke spaghetti eten terwijl je Chiro Loon 

steunt! 

Nodig heel je familie uit, want het is daar 

super gezellig en heel fijn voor leden, leiding, 

ouders en co! PLUS, het is die zondag dan 

geen Chiro en zal je moeten komen om je 

wekelijkse drang naar Chiro te vullen! (en 

misschien ook je maag te vullen) 

 

 

We gaan jullie missen! 
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Ijstaartenverkoop: zaterdag, 20 november 

Waaaaaat? Ijstaartenverkoop?? YESSSSSSSS! Een chiro activiteit en chirozondag op één week? Kan niet beter, allé 

alleen voor de drie oudere groepen (TITO, KETI en ASPI) en leiding uiteraard. Jullie tijd komt nog jongere leden! Dus 

tito’s, keti’s en aspi’s hou jullie fietsen, winterhandschoenen en goede sfeer klaar want wij gaan deur aan deur 

moeten verkopen! Wij hebben jullie hulp echt nodig! 

 

Herontdekkingsweekend: 12-14 november 

Bij herontdekkingsweekend gaat de leiding een weekend weg! Wat gaan we doen? We gaan met heel de 

leidingsploeg fijne dingen doen zodat we onszelf en elkaar beter kunnen leren kennen. Ieder jaar is de leidingsploeg 

anders en is het belangrijk om aan ‘team-building’ te doen. Uiteraard is het ook belangrijk om gewoon te gaan 

genieten! 

 

Surprise!: zondag, 5 december 

Ohlala, verassingen! Spannend!! Op zondag, 5 december krijgt de Chiro een speciaal bezoek van een heel speciaal 

iemand. Één tip: wees heel braaf tegen je medeleden en leiding, het is nog niet te laat! Want er zitten nog een paar 

stoute kinderen tussen! 
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Leidingvoorstelling 
 

Sloeberleiding 

 

Han Orij: Han de oryx 

Ik studeer journalistiek in BRUSSEL, ben nu tweedejaar leiding. Ondertussen heb 

ik al veel super fijne momenten gehad met de leiding, maar ook zeker alle 

chiroweekends en vooral bivak! Ik ben regelmatig te vinden in jeugdhuis ’t Biejke 

en ben een grote muziekliefhebber. Ik ben zelf ook een muziekspeler! De enige 

raad die ik kan geven is: blijf bij de chiro en de chiro blijft bij u; da wordt een deel 

van u leven dat ge veel slechter had kunnen spenderen. En de vrienden die ge er 

maakt zijn voor het leven  

 

 

Tuur Wilmots: Tuur de tureluur 

Ik studeer verpleegkunde aan de UCLL in Genk, tot nu toe is mijn 

leukste ervaring als leiding te horen krijgen van leden dat ze nog niet 

naar huis willen gaan. Ik speel ook nog baseball bij de sharks in 

Tongeren. Mijn raad voor de leden is dat ze elke zondag zo goed 

mogelijk meedoen want dan wordt het alleen maar leuker 

 

 

Robbe Jacobs: Robbe de Jak(obs) 

Hey hey, ik ben Robbe. Sinds dit jaar studeer ik industriële wetenschappen 

aan de KU Leuven. Dit is ook pas het eerste jaar dat ik leiding ben. Verder 

vind ik het ook fijn om regelmatig eens te tennissen. Op zaterdag geef ik 

daarom ook soms tennisles. Als ik iets van raad kan geven aan alle leden 

dan is het om zeker te blijven komen. Ik ben zelf pas redelijk laat gestart 

met Chiro, maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad! 

 

Lucas Coenen: Lucas de Koe(nen) 

Hallo, ik ben Lucas Coenen, 20 jaar en dit jaar is mijn 3de jaar als leiding bij chiro loon. 

Mijn eerste half jaar ziet er net iets anders uit. Ik studeer LO en 

bewegingswetenschappen en het eerste half jaar ben ik op Erasmus in Montpellier. Ik 

kijk er dus alvast naar uit om er de eerste zondag terug te staan. Ook mis ik de lk's op 

zaterdag avond, omdat ik dat echt zag als iets om naar uit te kijken. Na een drukke 

week was dat als thuiskomen en al je vrienden nog eens zien. Naast de chiro, ga ik ook 

heel graag sporten. Ook houd ik ervan om op reis te gaan en niet te vergeten de 

festivalletjes in de zomer. Ik denk dat ik dat ook wel een hobby van me kan noemen. 

Ik ga hier stilletjes afronden, maar ik wil alle leden nog een kleine boodschap 

meegeven: Probeer zoveel mogelijk te genieten, want voor je weet is je tijd als lid al 

voorbij en moet je verder naar het volgende hoofdstuk. Groetjes Lucas 
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Speelclubleiding 

Louis Picard: Octopus 

De octopus van de groep, onze Louis. Deze jongen heeft niet voor niets 8 armen, 

gelukkig want hij heeft genoeg om zich mee bezig te houden. Louis is dit jaar 

speelclubleiding! Louis studeert burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven en is al 3 

jaar leiding. Na 2 jaar hart en ziel in de Chiro te steken, een van de moeilijkste 

studies te doen aan de KUL, een weekend jobke in de Colruyt, elk weekend 

aanwezig te zijn op de LK’s en de afters       besloot hij dat hij nog een tentakel 

over had om hoofdleider te worden?!? ZOT. Net zoals de Octopus is Louis zeer 

slim en flexibel, hij kan op 1 2 3 met de meest ingewikkelde voorbereidingen 

afkomen. Ik hoop dat de speelclubbers klaar zijn voor zijn meesterlijke zondagen…  

 

Ine Pirard: Vlinder 

Als je op de wei een mooie kleurrijke verschijning ziet voorbij flapperen 

dan is dat waarschijnlijk Ine… Ine koos dit jaar voor Speelclub. Onze 

vlinder reist elk week van Borgloon tot Maastricht want daar studeert 

ze Europese studies. Toen Ine besloot om als aspi zich aan te sluiten bij 

de Chiro is ze de mooiste metamorfose van rups tot vlinder ondergaan! 

Net zoals een vlinder spreidt ze het liefst haar vleugels en reist ze naar 

overal op de wereld! Ine is lief, behulpzaam en vriend van iedereen! 

Maar vergis je niet… Deze vlinder staat dit jaar haar mannetje tussen 

haar 3 mannelijke medeleiding. De speelclubbers mogen hun pollekes 

kussen met een leidster zoals haar! 

 

Jan Maes: Chimpansee 

Definitie van een Chimpansee : De Chimpansee is een intelligente luidruchtige bosaap. 

Ze zijn slim, vindingrijk en heel sociaal. Ze leven in uitgebreide familiegroepen, waarbij 

ze nauwe banden met elkaar aangaan die soms wel 50 jaar standhouden. 

Definitie van Jan Maes: Jan Maes is een intelligente luidruchtige bosaap. Hij is slim, 

vindingrijk en heel sociaal. Hij leeft in uitgebreide chirogroepen, waarbij hij nauwe 

banden aangaat met leden en leiding die soms wel 50 jaar standhouden. 

Er is dus geen betere beschrijving voor hem dan de Chimpansee. Jan begint aan zijn 2e 

jaar als leiding en studeert mechanica in Diepenbeek. Chiro stroomt door zijn aderen. 

Hij versterkt het Speelclub-team en heeft er heel veel zin in! 

 

Milo als albatros 

Milo is een kersverse nieuwe leiding die meteen in een geweldig 

leidingsteam werd gesmeten naast Ine,Louis en Jan. Deze sterke vogel 

is een echte doorzetter, slim, krachtig  en ook heel lief net zoals Milo. 

Milo studeert handelsingenieur in Leuven en naast Chiro en studeren 

heeft hij ook nog tijd om af en toe piano te spelen en aan karaté te 

doen. Deze albatros is LIMBURGS KAMPIOEN!!! Ongelofelijk…  

Een enorme aanwinst voor onze leidingsploeg!  

Zijn lijflied : I'm an Albatraoz – AronChupa. 
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  Rakwileiding 

 

Korneel Sauwens: Beer 

De eerste leiding van de rakwi’s die we gaan voorstellen in Korneel. Korneel 

kunnen we best vergelijken met een beer. Een beer is een groot, sterk dier met 

een klein hartje. En dit is de perfect beschrijving van Korneel. Korneel zal als 

leiding en hoofdleiding altijd klaar staan voor iedereen en probeert iedereen te 

helpen. Korneel is 12 jaar lid geweest en is nu al zijn vierde jaar leiding. Korneel 

studeert verpleegkunde in Hasselt. In zijn vrije tijd houdt hij zich vooral bezig met 

de chiro maar hij gaat ook wel eens graag kaarten met vrienden.  

 

Ruben Wagemans: Luipaard  

Ruben start dit jaar zijn tweede jaar als leiding van Chiro Loon. Het dier 

dat Ruben het beste beschrijft is een luipaard, het snelste dier ter de 

wereld. Waarom nu dit dier hoor ik je denken? Ruben doet namelijk in zijn 

vrije tijd aan lopen bij de atletiek in Kortessem. En hij heeft hiermee al 

veel prijzen gewonnen. Ruben is dus duidelijk de snelste van de 

leidingsploeg. Ruben zit al sinds de sloebers op de chiro dus hij is een 

chiroleider in hart en nieren. Ruben studeert voor industrieel ingenieur in 

Diepenbeek.  

 

Julie Baeckelmans: Hond  

Julie is het enigste meisje dat start als nieuwe leiding van Chiro Loon. Ze studeert 

tandheelkunde aan de universiteit van Leuven. Julie kunnen we het beste vergelijken 

met een hond. Een hond is heel lief naar andere mensen/kinderen toe en is sociaal. Zo 

is Julie ook. Ze zet zich namelijk graag in voor het jeugdwerk en is al twee jaar monitor 

bij speelpleinwerking. Julie heeft ook haar monitoren attest behaald. Julie is er daarom 

ook helemaal klaar voor om de rakwi’s te voorzien van het nodig plezier. Dit is haar 

derde jaar in de Chiro maar ze heeft al langer de chirosmaak te pakken. In hare vrije 

tijd doet Julie ook nog graag aan dansen en piano spelen.   

 

 

Titoleiding 

Maanoe Neven: Panda 

Maanoe valt het best te omschrijven met een Panda. De panda leeft in 

ontoegankelijke gebieden, net zoals Maanoe die woont in 3870 HEEEEERSS! Hij 

verblijft hier wel enkel in de weekends want door de week zit hij op kot in Leuven. 

Daar studeert hij namelijk voor burgerlijk ingenieur. Net zoals een panda is Maanoe 

behendig, spontaan en altijd goed gezind. Maanoe is zo toegewijd aan de chiro dat hij 

zelfs beslist heeft om geen andere hobby’s te nemen. Hij begon bij de chiro als 2e jaar 

tito en is nu al voor zijn 2e jaar leiding. PS: wisten jullie dat Maanoe undercover in een 

Kpop band zit genaamd BTS? Zijn undercover identiteit is Jimin.  
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Marlies Stevens: Waterschildpad 

Marlies is een echte waterschilpad! Ze zijn er namelijk om gekend dat ze kuilen 

graven in het zand, en dit wil Marlies later ook doen. Daarom studeert ze 

archeologie in Leuven waar ze ook op kot zit. De waterschildpad is net zoals Marlies 

wijs, betrouwbaar en vastberaden. Schilpadden leven suuuuppeer lang en Marlies 

zit ook al suuuupppeeer lang in de Chiro. Ze is begonnen als sloeber en is nu al 2 

jaar leiding. Buiten zich inzetten voor de Chiro kan je Marlies ook terugvinden met 

pijl en boog op de boogschietbaan!  

 

 

Emile Picard: Hyena 

Emile is een echte hyena! Hyena’s verblijven het liefst in groep en gaan ook samen 

op jacht. Ook Emile is een echte groepsmens. Daarnaast kan je hem net zoals de 

hyena van ver herkennen aan zijn lach. Deze sluwe honden hebben een groot 

uithoudingsvermogen en ook Emile zorgt dat hij fit blijft door te fitnessen. Emile is 

dit jaar nieuw in de leidingsploeg maar zit wel al 11 jaar op de chiro. Buiten de Chiro 

zit hij nog in de jongerenraad van ‘t Biejke en studeert hij industriële elektriciteit in 

VIIO Tongeren.  

  

Eva Smeets: Eekhoorn 

Eva kan je het best omschrijven als een eekhoorn. Ze is altijd vrolijk, dartelend 

en kan soms snel uit de hoek komen. Eekhoorns steken veel tijd in plannen 

voor de winter door heel veel nootjes te verzamelen. Ook Eva is een grote 

planner, ze maakt in 2021 nog altijd gebruik van een papieren agenda. 

Daarnaast vindt ze het ook leuk om te koken. Eva is altijd ijverig bezig met 

school voor haar studies als Handelsingenieur in Diepenbeek waar ze ook op 

kot zit. Eva zit al 15 jaar op de Chiro waarvan 3 jaar als leiding. 

 

Ketileiding 

 

 

Donaat Sauwens: Stier 

Zo sterk als een stier, dat is Donaat wel. Met zijn Chiro ervaring van maar 

liefst 15 jaar weet hij als de beste hoe hij moet winnen bij spelletjes. 

Donaat gaat zijn 3de jaar leiding beginnen. Hij is 20 jaar en studeert agro- 

en biotechnologie in Geel. En wanneer Donaat niet op de Chiro is, 

kunnen we hem ook in verschillende tuinen in Borgloon en omstreken 

vinden. Dus als jullie tuin dringend aan vernieuwing toe is, weten jullie 

waar jullie moeten zijn!  
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Ids Ghijsens: Wolf  

Een wolf is zeer trouw aan zijn kudde en dit dier is dus het beste vergelijkbaar 

met Ids. Ids zit al 15 jaar in de Chiro waarvan hij nu zijn 3de jaar als leiding 

ingaat. We kunnen Ids dan ook bekronen met de meeste kampen van heel de 

ketileiding. Als hij de Chiro nog niet door en door kent, dan weet ik het ook niet 

meer. Naast de Chiro spendeert Ids ook nog heel wat uren bij de brandweer. 

Levens redden staat bij Ids wel centraal, want naast de brandweer studeert hij 

ook nog verpleegkunde in Hasselt. jaja, je kan er zeker van zijn dat je veilig op 

de Chiro bent. 

 

 

Marjolein Soeffers: Haas 

Marjolein is met haar Chiro ervaring van 7 jaar zeker niet te onderschatten. Ze is een 

zeer slim en sterk persoon, daarom is ze het beste te vergelijken met een haas. De Keti’s 

kunnen zeker heel wat intellectuele spelletjes kunnen verwachten van haar.  

Dit kunnen we dan ook terug vinden in haar studie, ze studeert namelijk industrieel 

ingenieur in Diepenbeek. Ik zou zeggen Keti’s zet je al maar schrap!!! 

 

 

 

Eli Timmermans: dolfijn 

Eli is dan weer het beste te vergelijken met een dolfijn. Ze is altijd heel 

vrolijk en zorgt er dan ook voor dat de Keti’s met een glimlach terug naar 

huis gaan. Eli gaat ook haar 7de Chiro jaar in, waarvan haar 3de jaar als 

leiding. Ze studeert rechten in Hasselt wat ook zeker wijst naar een hoog 

denkvermogen. Dit heeft ze dan ook gemeenschappelijk met een dolfijn. 

Daarnaast is Eli een echte ‘spring in het water’ en zal ze altijd voor een leuke 

groepssfeer zorgen.  

 

Aspileiding 

 

 

Laura Leten: Kangoeroe 

Onze eerste aspi-leiding die voorgesteld wordt is niemand minder dan 

Laura! Laura heeft voor haar derde jaar leiding gekozen om voor de aspi’s te 

leiden, wat geen slechte keuze is want zij heeft veel ervaring en wilt er nog 

veel op doen! Als er één dier is waar we Laura mee kunnen vergelijken is het 

wel de ‘kangaroe’, net zoals een kangaroe is Laura heel geëngageerd in wat 

ze doet, draagt veel zorg voor haar leden, kan zij haar mannetje/vrouwtje 

staan wanneer het moet en kan ze beginnen huppelen als ze enthousiast is! 

Voor de rest studeert ze chemie aan de UHasselt en tennist ze nog. 
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Daan Ghijsens: Capybara 

Onze volgende aspi-leiding Daan kunnen we het best voorstellen 

als een Capybara. Je kent toch die schattige beesten die je vaak 

online zit? Niet alleen zijn ze schattig, maar ook sociaal en kunnen 

met veel andere dieren om. Je moet ze wel niet onderschatten: ze 

kunnen ook heel snel en sterk zijn dus aspi’s pas maar op bij de 

spelletjes. Dit is Daan zijn derde jaar als leiding zoals onze 

kangaroo (twinning!!), buiten Chiro studeert hij ‘organisatie en 

management’ aan de UCLL in Diepenbeek, steekt hij ook veel tijd 

in Jeugdhuis het Biejke en doet hij DJ shizzle bij evenementen en 

fuiven. Wat kan je meer van een aspi-leiding willen? 

 

Michelle Delaet: Nachtegaal 

Wacht even, wie is Michelle? Ik heb haar nog niet gezien op de Chiro! Dat 

komt omdat Michelle eigenlijk een Nachtegaal is. Is Michelle een vogel zegt 

ge? Ja, figuurlijk, want net zoals een Nachtegaal is Michelle naar een 

warmer land vertrokken, niet omdat het hier per se te koud is, maar om 

meer van de wereld te ontdekken en zit ze daarom dus in Barcelona en doet 

ze daar haar studies ‘Biomedische wetenscappen’ verder. Buiten 

avontuurlijk is zij ook een persoon van karakter en doet ze graag feestjes! 

Ook voor haar derde jaar leiding heeft ze besloten om de aspi’s te leiden 

(tripling)! Net zoals de nachtegaal gaan we Michelle meer zien in de lente, 

maar in de tussentijd zal zij op afstand de Chiro helpen! Buiten de Chiro 

heeft ze…uhhh… ik quoteer: “Heb geen hobbies xp” - Michelle Delaet, 2021 

 

Boo Neven: Luiaard 

Onze laatste leiding is niemand minder dan *trommelgeroffel* Boo Neven! 

‘Neven’ hebben we dat niet nog eens gehoord? Zijn Boo Neven en Maanoe 

Neven, Neven van elkaar? Neen, ze zijn Broers van elkaar, dus niet geloven wat 

Maanoe allemaal zegt. Net zoals zijn drie medeleiding is dit ook zijn derde jaar 

als leiding (quadring!!). Waarom is Boo aspi-leiding? Omdat Boo net een 

‘luiaard’ is. Boo neemt dingen graag rustig aan, wat perfect aansluit met zijn 

heel actieve medeleiding. Ook, zoals een luiaard, past Boo zich goed aan zijn 

omgeving: hij mengt zich graag tussen de leden en merk je soms niet dat hij 

leiding is, maar wees maar zeker dat hij zijn taak als leiding serieus neemt. 

Voor de rest studeert hij ‘illustratief ontwerp’ in de PXL MAD en maakt hij vaak 

affiches of illustraties. 

VeeBee 

Jelle Willems: Bij 

Met wie kunnen we Jelle beter vergelijken dan deze prachtige bij? Net zoals de bij is Jelle 

absoluut onmisbaar in onze (chiro)samenleving! De bij is ook een harde werker: Jelle helpt ons 

niet alleen heeeeeeeel veeeeeeeel op de chiro, maar buiten de chiro heeft Jelle ook nog eens een 

eigen winkel WIKON en is hij vrijwilliger bij de brandweer! Een echte bezige bij dus! Daarnaast is 

dit dier ook heel sociaal en altruïstisch, net zoals Jelle. Wat Jelle ook doet, het is steeds gericht op 

het welzijn van anderen. Elk jaar kan je Jelle samen met zijn vrouw An terugvinden op onze 

kampweide als “opperkokkies”. Zij zorgen ervoor dat er ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds goed 

eten op tafel staat.   
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Interview: Chiro in het buitenland!  
Zoals jullie misschien al weten miste er een paar leiding op startdag… Lucas (sloeberleiding) en Michelle (aspileiding) 

zijn een semester naar het buitenland en moeten helaas een paar chirozondagen missen     . Maar geen zorgen, ze 

komen terug en in de tweede helft van het jaar en dan zullen ze jullie voorzien van geweldige zondagen en de zotste 

verhalen. Maar leven ze nu eigenlijk nog? Hoe is het daar? En missen ze de chiro niet veel te hard? De redactie van de 

Chirograef zocht het voor jullie uit… Ons eerste gesprekje was met Lucas, dit jaar is hij sloeberleiding. Hij heeft deze 

groep al een keer gehad, dus hij heeft al tonnen ervaring.  

- Bonjour Lucas , waar ben je en leef je nog? 

Ik zit op dit moment in Montpellier, een stadje in het zuiden van Frankrijk. 

- Wat doe je daar eigenlijk? 

 Ik zit hier voornamelijk om te studeren, maar ik probeer ook zo goed mogelijk de buurt te verkennen en te genieten 

van het rustige leven hier :)) 

- Hoe is het weer daar en is het eten daar evengoed als op chirokamp? 

Het weer is hier veel beter dan in België, maar natuurlijk is het eten niet zo goed als op kamp. Daar kan niets aan 

tippen. 

- Heb je al veel vrienden gemaakt? 

Het is een stad met veel studenten en ook veel andere Erasmus studenten. Het is dus niet moeilijk om sociaal 

contact te zoeken en ik heb mijn draai hier dus wel al gevonden. 

- Mis je de chiro niet veeeeel te hard? 

Natuurlijk mis ik de chiro super hard!! Ik kijk er al super hard naar uit om er mijn eerste zondag terug te staan. 

- Wanneer kom je terug? 

De examens vallen hier net iets vroeger. Normaal zou ik 18 december al klaar zijn en stilletjes terug komen. 

- Wat is het coolste dat je daar al gedaan hebt ? 

Samen met wat andere studenten doen we een trip om de buurt rond Montpellier wat te leren kennen. Dat is samen 

met een tripje naar mijn beste vriendin in Barcelona het leukste wat ik hier al heb gedaan!! 

- Heb je een boodschap voor je leden ? 

 Voor mijn hoop ik dat ze het allemaal super fijn hebben!! Ik hoop ook dat de nieuwe sloebertjes het al wat gewoon 

zijn en ik kijk er super hard naar uit om jullie allemaal terug te zien!! 

 

Ons tweede gesprekje was met Michelle, zij verblijft in het warme Barcelona. Eens kijken of zij het chiro-gemis 

aankan…. 

- Hola Michelle , leef je nog? 

Jazeker! Alive and kicking in Barca       Leventje vol Siësta en Fiesta. 

- Waarom ben jij daar? 
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Ik ben op Erasmus hier. Dat betekent dat ik mijn richting een semester in het buitenland doe aan een andere 

universiteit. Naast studeren heb ik ook tijd om een beetje rond te reizen, aan het strand te liggen en af te spreken 

met vrienden. 

-Heb je meer geluk met het weer dan wij op kamp dit jaar? 

Haha ja, tot nu toe is het hier altijd zonnig geweest, maar binnenkort gaat het hier ook een beetje afkoelen. Geen 

overstromingen hier       

- Heb je al veel vrienden gemaakt? 

Ja dat is hier echt enorm makkelijk omdat er hier mega veel Erasmus studenten zijn. De Spaanse cultuur is ook vrij 

open dus in de lessen is het ook niet erg moeilijk. Ik heb het naar mijn zin! 

- Mis je de chiro niet veeeeel te hard? 

JAWEEEEEL. Ik kijk met pijn in mijn hart naar de foto’s op Instagram of de ‘in the picture’ op Facebook… Maar ik tel 

af naar mijn eerste zondag met de Aspi’s !!! 

- Wanneer kom je terug? 

Mijn laatste examen valt eind Januari dus waarschijnlijk kom ik begin Februari terug      Net op tijd om het einde van 

de examens met mijn chirovrienden en aspi’s te vieren dus !!!! 

- Wat is het coolste dat je daar al gedaan hebt? 

Gohh, ik ben hier al sinds begin September dus er is al zoveel gebeurd… De bezoekjes van vrienden vond ik mega 

leuk , een tripje naar Mont Rebei om te kajakken, een lang weekendje in Mallorca en alle avonden op het strand!  

- Heb je een boodschap voor je leden? 

IK MIS JULLIE , tot snel ! Ik kan niet wachten om samen te feesten op Plox en goei vleeskes te eten op Chipolaspi. 

 

 

GROETJES UIT BARCA EN MONTPELIER!!!! 

XXX 
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Sloebergraef  
Hallo beste Sloebertjes van 2021-2022, 

 
Hoe vinden jullie de chiro tot nu toe? Leuk? Spannend? Fantastisch? Het beste moment van de hele week? 

Want voor ons als nieuwe leiding is dit vast en zeker zo. Wij vinden jullie geweldig, en hebben super veel 

zin om dit jaar samen nog veel spelletjes te spelen en op groot avontuur te gaan! Hopelijk jullie ook! Maar 

1 probleempje, jullie weten nog niet zo veel over ons. Daarom is er dit coole krantje ‘de Chirograef’. Onder 

dit tekstje gaan wij onszelf voorstellen maar we verklappen nog niet alles. Het is aan jullie thuis om te 

raden wat bij welke leider of leidster hoort. Dit kan je doen door lijntjes te tekenen en de juiste dingen te 

verbinden met de juiste leiding. Jij mag natuurlijk jezelf ook voorstellen door in de lege vakjes te 

antwoorden. Je mag dit altijd op een chirozondag afgegeven, zodat we jou ook beter leren kennen. 

 
Super veel succes!!! 

Jullie geweldige leiding xoxo 

 

 

Naam? Lucas Coenen Tuur 
Wilmots 

Robbe Jacobs Han Ory  

Foto ? ? ? ?  

Bijnaam? Lucky Tuer Jobbe Spaghetti 
Noodle 

 

Ik ben jarig op? 28 maart 21 mei 16 november 30 juni  

Broers of 
zussen? 

Neen 1 zus 
genaamd 
Hannah 

1 broer 
1 zus 

3 broers  

Lievelingskleur? Groen blauw blauw Rood tot de 
dood 

 

Mijn huisdier? ? ? ? ?  

Mijn hobby’s Chiro, sporten, 
reizen 

Chiro, 
honkbal 

Chiro, 
tennis 

Chiro, gitaar 
spelen 

 

Mijn 
lievelingseten? 

? ? ? ?  

Mijn 
lievelingsspel? 

Honkbal trefbal minutenspel vakduwen  

Ik eet niet 
graag? 

Gekookte 
patatten 

Tomaat champion augurken  

Later wil ik… 
worden? 

Psychomotorisch 
therapeut 

verpleger Ingenieur  journalist  

Ik ben verliefd 
op? 

Raad maar raak Top secret geheim **e*****  
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Tuur Lucas  Robbe  Han  
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DIT BEN 

IK! 

Speelclubgraef 
Hey allercoolste speelclubbers!! De allereerste Chirograef met ons als speelclubleiding ligt voor jullie neus! Hebben 

jullie er ook zoveel zin in? Wij kijken er alvast heeel erg naar uit!! Omdat we dit jaar toch veel tijd samen gaan 

spenderen leek het ons een goed idee om iedereen nog beter te leren kennen, en hoe kunnen we dat beter doen 

dan met ‘Het Grote Speelclub-vriendenboek’! Woooooooowwww!!! Wij hebben onze deeltjes al ingevuld, zodat 

jullie die eens kunnen bekijken. De bedoeling is dat jullie je eigen bladzijde ook invullen en die op zondag meenemen 

en afgeven aan ons, zodat wij die kunnen lezen en jullie nog beter leren kennen! Zeker doen dus! 

Dikke knuffels 

Ine, Jan, Louis en Milo 

HET GROTE SPEELCLUB-VRIENDENBOEK 

 

Naam: Jan Maes 

Leeftijd: 18 

Verjaardag: 19/11/2002 

School: Ucll Diepenbeek 

Leuk weetje over mij: ik heb twee tenen die aan  

elkaar hangen en ik heb een hamerduim. 

 

 

 

Kleur ogen: bruin 

Lievelingseten: frietjes met een chateau briande en peperroomsaus en zeker niet te vergeten het slaatje! 

Hobby’s: CHIROOOO 

Huisdieren: 1 hond en 1 papegaai  

Waar ik niet van houd: als mensen boos op mij zijn. 

Favoriete liedje: don’t let the Man Get You Down/ Fatboy Slim 

Favoriete film/programma: The Lego movie!!  

Leukste Chirospel: kus verkrachtertje 

Wat ik later wil worden: astronaut omdat ik ben heel geïnteresseerd in de ruimte. Ik volg alles een beetje op 

van nasa en space x.  
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DIT BEN 

IK!  

 

                        Naam: Milo Claikens 

                                     Leeftijd: 18 

                                    Verjaardag: 21 juni 

                      School: KU Leuven 

           Leuk weetje over mij: Als ik via een bepaalde                                                                                  

 deur naar binnen ga moet ik via dezelfde deur ook   

                    naar buiten gaan, anders voelt dat onnatuurlijk. 

 

 

Kleur ogen: Bruin 

Lievelingseten: Macaroni met kaassaus en hesp OF sushi 

Hobby’s: Muziek, karate en natuurlijk CHIROOO 

Huisdieren: Hond (Dulli) 

Waar ik niet van houd: Pestkoppen      

Favoriete liedje: Famous - Big Time Rush 

Favoriete film/programma: South Park 

Leukste Chirospel: Euhmm moeilijk maar ik denk powerball 

Wat ik later wil worden: Dat weet ik nog niet echt, maar alleszins iets wat ik graag doe.. 

 

 

Naam: Louis Picard 

Leeftijd: 20 jaar 

Verjaardag: 13/08/’01 

School: KU Leuven 

Leuk weetje over mij: Als speelcluber deden we ooit mee 

aan een loopwedstrijd waaraan ik deelnam met mijn  

bergschoenen. Maar ondanks dat werd ik alsnog 3de! 

DIT BEN 

IK! 
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Kleur ogen: bruin/groen (denk ik) 

Lievelingseten: Tagliatelle die mama maakt 

Hobby’s: Ooit waren deze paardrijden en gitaar spelen. Nu zijn deze Chiro en school ;) 

Huisdieren: Oggy (mijn kat), 4 kiekens en Jean-Claude (mijn haan) en een vleermuis  

Waar ik niet van houd: Als ik mensen teleurstel 

Favoriete liedje: Wonderwall van Oasis 

Favoriete film/programma: Robin Hood (tekenfilm Disney) 

Leukste Chirospel: Ultimate Frisbee 

Wat ik later wil worden: Iemand die meewerkt aan een CO2 vrije wereld (Uitvinder dus :)) ) 

 

 

Naam: Ine Pirard 

Leeftijd: 19 jaar 

               Verjaardag: 23 september 

                     School: Maastricht University 

                                       Leuk weetje over mij:  Ik wil heel graag Italiaans leren 

 

 

 

Kleur ogen: Groen 

Lievelingseten: SUSHIIIII!!!! 

Hobby’s: CHIRO, (skiën en duiken wanneer ik kan) 

Huisdieren: 1 Hond, Torres <3  

Waar ik niet van houd: Als mensen vooroordelen hebben 

Favoriete liedje: Chiquitita van ABBA 

Favoriete film/programma: Op dit moment, Love Actually 

Leukste Chirospel: 1 minuut spel 

Wat ik later wil worden: Later wil ik op een Belgische ambassade werken 

 

DIT 

BEN 

IK!  
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Nu is het aan jou! Vergeet deze bladzijde zeker niet mee te nemen naar de volgende 

Chirozondag! 

 

 

Naam: 

Leeftijd: 

Verjaardag: 

School: 

           Leuk weetje over mij: 

 

 

 

 

Kleur ogen: 

Lievelingseten: 

Hobby’s: 

Huisdieren: 

Waar ik niet van houd: 

Favoriete liedje: 

Favoriete film/programma: 

Leukste Chirospel: 

Wat ik later wil worden: 

 

Handtekening (of een leuke tekening, je mag zo creatief zijn als je wil!): 

  

 

DIT BEN 

IK! (Plak 

hier een 

foto van 

jezelf) 
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Rakwigraef 
Dag liefste Rakwi’s, het nieuwe Chiro jaar is begonnen en daar hoort natuurlijk de eerste chirograef bij. Nieuw jaar, 

nieuwe leiding en nieuwe vriendjes: zo veel te ontdekken. Ondertussen hebben we elkaar al leren kennen op een 

paar chiro zondagen en weten we ondertussen dat jullie echte schatjes van patatjes zijn.  

Jullie hebben ons ook al redelijk goed leren kennen maar de vraag blijft: Op welke leiding lijk jij het meest? Bij wie 

van de leiding pas jij het beste? Dat kan je gelukkig met de kadertjes hieronder te weten komen. Lees de vraag goed, 

bekijk of je antwoord ja of nee is. Volg de pijlen en kom te weten of Korrie, Waggie of Juju jouw match is. Veel succes 

met deze opdracht en laat ons zeker jouw antwoord weten. Hopelijk zien we je nog veel zondagen terugkomen. 

Lieve groetjes en kusjes van jullie supertoffe, knappe, mooie, leuke, coole, slimme, grappige, originele, creatieve, 

sjieke, vriendelijke, sportieve, onvervangbare leiding. 

Juju, Korrie en Waggie xxx 
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Titograef 
 

Dag allerliefste Tito’s!!! We weten dat jullie al dagen aan jullie brievenbus aan het wachten zijn, maar hier is hij dan 

voor de eerste keer van het jaar! De enige echte super geweldige titograef!  

Ten eerste: WELKOM!!!! 

Ten tweede: check zeker onze supercoole leidingsvoorstelling iets eerder in de chirograef zodat je meer over ons te 

weten komt!   

Ten derde: Tijd om het rode draadspel van dit jaar uit te leggen!  

Duusssss wat gaan we doen dit jaar? Het is heel belangrijk dat jullie de titograef die elke 2 maanden in de brievenbus 

zal liggen met veel aandacht gaan lezen, want er zal elke keer een opdracht in staan die jullie moeten uitvoeren 

tegen een bepaald tijdstip (bv voor de eerste opdracht heb je tot 30 november).  

Wie de opdracht het beste uitvoert maakt kans op een FANTASTISCHE PRIJS!  

Deze prijs zal onthuld worden op de eerste chirozondag nadat de wedstrijd eindigt. 

Maar let op: bij elke wedstrijd houden we ook scores bij van wie het best de opdracht heeft uitgevoerd. Wie door 

het jaar het beste aan alle opdrachten heeft meegedaan en dus de meeste punten heeft verzameld zal op het kamp 

nooit afwas moeten doen! (Het publiek roept uit: WAAAUWWWWWW, super niceeeee!!!!!!) 

 

De opdracht van deze maand (november):  

Bak voor jullie leiding de allerlekkerste cake of taart en bewijs natuurlijk dat je deze zelf hebt gebakken (door een 

selfie ofzo te sturen de whatsapp groep).  

Waarop zullen we jullie baksel beoordelen?  

● looks (hoe mooi is je cake/taart versiert?) 

● textuur 

● smaak 

● originaliteit 

 

Voor degenen die geen inspiratie hebben, hebben we wat recepten hieronder gezet.  

Bakken maar! 

 

Groetjes van jullie hongerige leiding Marlies, Emile, Maanoe en Eva 
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Marmercake 

Ingrediënten 

· 240 gr suiker 
· 240 gr boter om in te vetten 
· 280 gr zelfrijzend bakmeel 
· 1 zakje vanille suiker 
· Snuf zout 
· 4 grote eieren 
· 4 eetlepels cacao 
· 2 eetlepels melk 

Benodigdheden 

· mixer 

· Cakevorm van ca. 30 cm 

· Bakpapier 

· Zeef 

Bereiding 

● Verwarm de oven op 175 graden. Mix de suiker met de vanillesuiker en boter romig. Mix een voor een de 

eieren er door. Zeef het zelfrijzend bakmeel met een snufje zout er bij. Spatel of mix nog een keer goed 

door. 

● Doe dan ongeveer 60% van het mengsel in een andere kom. Zeef bij de andere 40% het cacao poeder en 

spatel de melk er door. Je hebt nu een licht en donker beslag. Vet een bakvorm goed in en leg eventueel een 

velletje bakpapier op de bodem, hierdoor gaat hij er makkelijker uit. Doe de heft van het lichte mengsel in de 

vorm en strijk uit. Voeg dan het donkere beslag er op en dek af met een laag licht beslag. 

● Ga dan met een mes door het beslag en maak draaiende bewegingen. Hoe langer je dit doet hoe meer swirls 

maar doe dit niet lang want anders mengt het donkere en lichte beslag te veel door elkaar. Zet de 

marmercake ca. 60 minuten in de oven tot hij mooi gerezen en gaar is. 

● Tip: zorg dat alle ingrediënten op dezelfde temperatuur zijn en voeg ze beetje bij beetje toe om schiften te 

voorkomen. 

 

Brownies 

Ingrediënten 

· 140 gr chocolade 

· 4 eieren 

· 300 gr suiker 

· 120 gr bloem 

· 250 gr bakboter 
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Bereiding 

· Klop de eieren met de suiker. Doe dit met behulp van een mixer. 

· Smelt de chocolade met de bakboter. 

· Meng het eiermengsel met de gesmolten chocoladeboter. 

· Meng de bloem erdoor. 

· In kleine vormpjes 30 minuten afbakken op 160°C, in een grote lage vorm iets langer. 

 

Snelle bladerdeeg appeltaart 

Ingrediëntenlijst 

· 2-3 appels, geschild en in blokjes 

· 1-2 el suiker 

· 1 el custardpoeder 

· ¼ tl kaneelpoeder 

· 1 rol vers bladerdeeg 270 gr 

· 1 ei, losgeklopt 

· 2 el amandelschaafsel 

· 100 gr abrikozenjam 

  

Bereiding 

· Verwarm de oven voor op 200 °C. 

· Haal het bladerdeeg 10 minuten van te voren uit de koelkast. 

· Meng de appelblokjes met de suiker, het custardpoeder en kaneelpoeder. 

· Rol het deeg met bakpapier en al uit en leg het op een bakplaat. 

· Snijd het deeg in zes gelijke rechthoeken en prik iedere rechthoek in het midden enkele keren in met een 

vork. 

· Verdeel de appelvulling diagonaal over de stukjes bladerdeeg. 

· Klap één van de punten deeg over de appelvulling. Maak de andere punt iets nat en vouw ook deze over de 

appelvulling, zodat deze vastplakt op het andere deegflapje. 

· Bestrijk het bladerdeeg met het losgeklopte ei en bestrooi het met amandelschaafsel. 

· Eventueel kun je ook nog een beetje suiker over het deeg strooien. 

· Bak de snelle appeltaartjes in 25 tot 35 minuten goudbruin en gaar. 

· Verwarm de abrikozenjam in een steelpannetje en bestrijk daar de appeltaartjes mee.  
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Cheesecake met krieken 

Ingrediëntenlijst 

Voor de bodem 

● 200 gram koekjes (verkruimeld) 

● 100 gram boter (gesmolten) 

● 2 eetlepels suiker 

 

Voor de vulling 

● 450 gram plattekaas (op kamertemperatuur) 

● 150 gram suiker 

● 1 1⁄2 eetlepels bloem 

● 2 eieren 

● 100 gram zure room 

● 1 banaan (rijpe, geprakt) 

Voor de topping: 

● 800 gram krieken (op sap) 

● 100 gram suiker 

● 5 eetlepels bessenjenever 

● 1 1⁄2 eetlepels maïzena 

Bereidingswijze 

● Bedek de bodem van een springvorm met bakpapier. Meng de gesmolten boter, de suiker en de 

koekjeskruimels goed onder elkaar. Druk dit aan op de bodem van de vorm. In de koelkast plaatsen. Mix de 

bloem en de suiker onder de platte kaas. 

● Mix er vervolgens één voor één de eieren en daarna de zure room en de banaan onder. Schep dit mengsel in 

de vorm. Goed glad strijken. Verpak de vorm zorgvuldig in aluminiumfolie en plaats hem in een schaal met 

warm water. Zet die 45 minuten in een voorverwarmde oven van 175°. 

● Laat de taart een uur afkoelen in de oven en plaats ze dan in de koelkast. Doe ondertussen de krieken, de 

suiker, de jenever en de maïzena in een pannetje en breng dit aan de kook. Ongeveer 2 minuten laten 

indikken en daarna af laten koelen. Verdeel de krieken tot slot over de taart.  
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Ketigraef 
Liefste Keti’s 

De eerste Chirograef van het nieuwe werkjaar is er eindelijk! Na lang afwachten hebben jullie ook EINDELIJK jullie 

nieuwe leiding ontmoet. En wat een kanjers zijn me dat!!! Maaaar enkel van hen kennen jullie wel, maar er zijn er 

ook die jullie nog niet kennen. Wij gaan hier verandering in brengen… Maar hoe doen we dat???  

In onderstaande lijst staat eerst een vraag en vervolgens vier antwoorden. Daaronder is een tabel geplaatst met de 

namen van jullie leiding en de vraag. Het doel is om de antwoorden bij de juiste leiding te plaatsen. Als jullie dit 

gedaan hebben, mag je de antwoorden altijd meebrengen naar de Chiro en zal jullie leiding vertellen of het volledig 

juist is ingevuld.  

Daarnaast zou de leiding ook graag iets over jullie te weten komen en vragen zij aan jullie om het vriendenboek 

blaadje in te vullen en deze ook zeker mee te brengen naar de Chiro!!! Dit is zeer belangrijk, dus zorg dat je dit zeker 

doet!  

 

Vraag Antwoord A Antwoord B Antwoord C Antwoord D 

Vraag 1: 

Van welke 

afdelingen ben 

je al leiding 

geweest? 

Keti en Aspi Tito en 

Speelclub 

Sloeber en Tito Rakwi en Aspi 

Vraag 2: 

Wat is je 

lievelingskleur? 

Appelblauwzee

groen 

Oranje  Blauw Geel 

Vraag 3: 

Waar woon je? 

Borgloon Heers Borgloon  Wellen 

Vraag 4: 

Hoe oud ben 

je? 

20 jaar 20 jaar 20 jaar  20 jaar 

Vraag 5:  

Wat is je 

lievelingsdier? 

Kat Koe Paard Koala  

Vraag 6: 

Welke 

superkracht zou 

je willen 

hebben? 

Tijdreizen Gedachten 

lezen 

Vliegen  Onzichtbaar 

worden 
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Vraag 7: 

Wat is je guilty 

pleasure? 

Kei hard 

meezingen  

Tractor’s  Dr. Pimple 

popper   

mnm’s met 

gezoute chips 

eten 

Vraag 8: 

Wat is je 

favoriete 

frituursnack?  

Frikandel 

speciaal 

Vleeskroket Boulet  Mexicano  

Vraag 9: 

Liever slim of 

liever sexy?  

Slim  Slim  Sexy Slim 

Vraag 10: 

Hoeveel 

wijsheidstanden 

heb je?  

0 0 0 Moet er 

normaal gezien 

nog hebben  

 

 

Antwoordformulier: 

 

 

Vraag 

1 

Vraag 

2 

Vraag 

3 

Vraag 

4 

Vraag 

5 

Vraag 

6 

Vraag 

7 

Vraag 

8 

Vraag 

9 

Vraag 

10 

Eli           

Ids           

Donaat           

Marjolein           
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Voorbeeld hoe je het formulier kan invullen: 

 

 

 

Vraag 

1 

Vraag 

2 

Vraag 

3 

Vraag 

4 

Vraag 

5 

Vraag 

6 

Vraag 

7 

Vraag 

8 

Vraag 

9 

Vraag 

10 

Eli a d c b a d c b a c 

Ids b a d c b a d c d a 

Donaat c b a d c b a d c b 

Marjolein d c b a d c b a b d 
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Aspigraef 
Dag lieve APSIESSSSSS, een nieuw jaar dus nieuwe kansen! Vorig jaar slecht gedaan op school? Dit jaar beter! Niks 

kunnen doen door corona? Al uw geld opbratsen dan maar. Nog geen lief gevonden? Boo is nog single (in België toch 

want in Frankrijk heeft hij blijkbaar een lief. Zoveel dingen die je kan doen dit jaar, en wij mogen die mooie evolutie 

van jullie meemaken, hell yeah! We kennen jullie nu wel al een beetje maar we willen jullie nog beter leren kennen 

aan de hand van deze super toffe vragen! Deel je antwoord met ons op het volgende email adres: 

keti’s.zuigen@gmail.com. Of stuur het door in de aspi groepchat. Wees creatief en schaam je niet voor de 

antwoorden, ik (Daan) gaf mijn knuffel ook de naam “miemel”. Je moet ook niet in 1 woord antwoorden op de 

vragen, maak er gerust een hele alinea van!  

Onze allereerste Chirograef. WOW , COOL , AMAAAZING.  

Love yall xoxox 

Mich, Sprite, mama Lauda en Daan 

 

1. Op wie was je eerste celebrity-crush ? 

 

 

2. Als je je eigen naam mocht kiezen, wat zou die dan zijn en waarom? 

 

 

3. Als je magie zou kunnen gebruiken om een alledaagse taak voor de rest van je leven te doen, wat zou dat 

dan zijn? (Bonusvraag: hoe zou je de spreuk noemen?) 

 

 

4. Wat is het raarste dat je bij je bed bewaart? 

 

 

5. Aan welk tv-programma zou je mee willen doen? En aan welk programma zou je absoluut niet mee willen 

doen? 

 

 

6. Wat is de vreemdste aankoop die je hebt gedaan op het internet? 

 

 

7. Wat is het beste excuus voor te laat komen dat je hebt gehoord of gebruikt? 
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8. Heb je een geheim talent?  

 

 

9. Welke naam gaf je als kind aan je favoriete speeltje of knuffel? 

 

 

10. Als je een papegaai als huisdier had, wat zou je hem dan leren zeggen? 

 

 

 

11. Met welke band of muzikant zou je graag een keer willen feesten? 

 

 

12. Wat is de beste versiertruc die je kent? 

 

 

13. Wat is je go-to-film wanneer je slechte dag hebt? 

 

 

14. Wat is je go-to guilty pleasure liedje? 

 

 

15. Wat voor beleg zit er op jouw ultieme broodje? 

 

 

16. Wat is de slechtste modebeslissing die je ooit hebt gemaakt? Heb je er een foto van? 

 

 

17. Hoe ziet jouw ultieme vakantie eruit? 
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18. In welk boek of welke serie zou je willen leven? 

 

 

19. Als je de beste ter wereld zou kunnen zijn in iets, wat zou dat dan zijn? 

 

 

20. Wat is je favoriete kamer bij jou thuis? 

 

 

21. Wat is het vreemdste dat je ooit hebt gegeten? 

 

 

22. Welk item denk je (oftewel, hoop je) dat in 20 jaar overbodig is? 

 

 

23. Als je een levenslange voorraad kon hebben van wat dan ook, wat zou dat dan zijn? 
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Spelletjes 
 

Kan jij de vonken naar het vuur brengen om het te ontsteken?  
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Help jij Sinterklaas de juiste woorden te zoeken? Of kleur je de tekening lekker in?  

 

 

 



Chiro Loon                - 35 -   
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Dag Evenement Uur opmerking  
 

 

7 nov  Chiro  
LET OP: geen 
spaghettifeest!  

14u00-17u30 Lokalen 

7 nov GEEN CHIRO / / 

14 nov Chiro onder 
voorbehoud 

14u00-17u30 Lokalen 

20 nov IJstaarten verkoop 9u00-… Lokalen  
FIETS voor  
TI – KE - AS 

21 nov Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

28 nov Chiro 14u00-17u30 Lokalen 

5 dec Chiro 14u00-17u30 Lokalen  

11-12 dec 
  

IJstaarten afhaal ZAT: 9u30-15u00 
ZON: 11u30-14u00 

Lokalen  

12 dec Chiro 14u00-17u30 Lokalen  

19 dec Chiro  14u00-17u30 Lokalen 

26 dec GEEN CHIRO / / 

2 jan GEEN CHIRO / / 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  
Jaja het nieuwe chirojaar is weer begonnen** en hoe**we trapte dit jaar af 
met een geweldige startdag*en zijn jullie een beetje blij met jullie nieuwe 
leiding**dit jaar belooft een knal jaar te worden** dat kan ik jullie  
verzekeren**corona is bijna weg**en dat betekent dat we terug volop 
plezier kunnen maken**denk maar aan het spaghettifeest dat vorig jaar niet 
is kunnen doorgaan**ik heb dat toch wel gemist zer**die lekkere 
spaghetti**maar we mogen natuurlijk ook niet onze lekkere ijstaarten 
vergeten**gelukkig hebben we dat niet moeten missen**man man die zijn 
toch lekker eh**een kerstmis zonder ijstaart is gelijk een chiro zonder 
geweldige leden en leiding**dat gaat gewoon niet*!*!*!* 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  

 
Zet ook deze datums al in je agenda 
BIVAK 2022: 21 juli tot 31 juli 

 


