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Voorwoord 

 
Allerleukste leden, beste 
ouders, enthousiaste 
sympathisanten, liefste 
grootouders en wie weet zelfs 
trouwste huisdieren, welkom 
aan allen! Allereerst willen we 
jullie allemaal een vrolijk 
kerstfeest en een gelukkig 
nieuwjaar wensen. De 
feestmaaltijden zijn verteerd, 
de kussen uitgedeeld en de 
nieuwjaarsbrieven 
voorgelezen. Het afgelopen 
jaar is weer voorbij gevlogen. 
We hebben veel dingen 
bijgeleerd. De hele 
leidingsploeg wil jullie het 
beste wensen: een goede 
gezondheid, veel zonneschijn, 
veel vriendschap en nog meer 
liefde.  
Voor 2017 staat er weer veel 
op het programma. De 
komende twee maanden staat 
er nog niet zoveel op het 
programma omdat er nog een 
deel van de leiding examens 
heeft. Maar daarna vliegen we 
er weer helemaal in. De 
afdelingsweekends komen er 
weer aan, ook heel tof. Onze 
geweldige fuif én kinderfuif 
vindt dit jaar plaats op 15 
april. Sint-Huub moet nog 
langskomen, wat ook 
gegarandeerd staat voor een 

fantastische namiddag. De 
kers op de chirotaart wordt 
dan bivak. Tien dagen leven op 
het ritme van de wind en van 
de zon. Nu zijn we misschien 
wel wat te hard van stapel aan 
het lopen. De feestdagen zijn 
pas afgelopen, en wij kijken er 
naar uit om al jullie gezichtjes 
terug te zien 8 januari! 
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Wat hebben we gedaan? 

 
Ijstaartenverkoop: 
Zoals jullie wel weten, hebben wij ijstaarten verkocht. De opbrengst gaat naar onze chirokassa. De tito’s, 
keti’s en aspi’s hebben ons enorm geholpen. Het was echt een goede editie. Iedereen heeft hard z’n best 
gedaan. Nog eens een dikke merci!  
 
Kerstmarkt: 
Zoals elk jaar stonden we weer met ons kerstkraampje op de kerstmarkt. Zeer gezellig. Altijd goei sfeer aan 
ons standje. We hebben pannekoeken, partysnacks, jeneverkes en pintjes verkocht.  
 
Sinterklaas: 
De heilige man en z’n zwarte pieten zijn ons op 4 december een bezoekje komen brengen. De meesten zijn 
braaf geweest dit jaar, hier en daar heeft iemand de roe gekregen. De pieten hadden gelukkig lekker veel 
snoep mee om uit te gooien. We kunnen al niet wachten op zijn komst van volgend jaar. 
 

Wat gaan we nog doen? 

 
Terug chiro: 
Vanaf 8 januari is het terug chiro!! EINDELIJK. Jammer genoeg zit een heel deel van de leiding dan zelf in de 
blok/examens. In dat geval zal er toffe vervangleiding voor jullie klaar staan. Er zal dan ook een apsidag 
plaatsvinden zodat zij ook al eens voelen hoe tof het is om leiding te zijn. Dus zeker terug volle bak 
aanwezig in het jaar 2017. 
 
Leidingsweekend: 
Van 3 tot 5 maart gaat de leiding op leidingsweekend. Hier steken we de koppen samen met de aspi’s om 
een kampthema uit te werken en beginnen we zo bivak voor te bereiden. Dat betekent wel dat het 5 maart 
géén chiro is.  
 
Afdelingsweekend: 
In de periode februari-april gaat elke afdeling op afdelingsweekend. Hier zullen jullie de tijd van jullie leven 
beleven. Het is een voorsmaakje van het bivak in de zomer. Jullie vertrekken vrijdagavond en komen 
zondagmiddag terug. Meer info volgt nog via jullie eigen leiding. Twijfel niet, en ga zeker mee, je zal hier 
geen spijt van krijgen!!   
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Het Woord van de VB. 
Beste Leden en ouders (leden, laat dit zeker aan uw ouders lezen, dwing ze om dit te lezen, leg het open op 
het toilet), 
 
- Allereerst wil ik mijn dank uitdrukken voor een succesvolle ijstaartenverkoop. Leiding en toch een mooi 
aantal leden hebben hun zaterdag opgeofferd om deur aan deur onze lekkere ijstaarten te verkopen! Het 
weer was ons goedgezind en onze klanten waren best vrijgevig. Dikke merci aan onze helpers om toch 
weer meer dan 400 taarten (+koeken) te verkopen. De afhaling verliep ook vlotjes. Toch zaten we weer 
met een 60 tal taarten die niet afgehaald werden. Dus heeft de VB samen met zijn vrouwke voor kerstman 
gespeeld. We mogen besluiten dat iedereen uiteindelijk tevreden is! 
 
- Einde van het jaar en tevens ook het begin van het jaar is voor onze leiding een zeer moeilijke periode. 
Sommigen hebben net examens gehad, andere zullen de komende weken nog veel moeilijke en ambetante 
vragen voorgeschoteld krijgen. Voor de chiro betekent dit ook een moeilijke periode. Ik bedoel dat een 
deel leiding de komende weken niet op de zondagnamiddag te zien zal zijn. Studies gaan voor! Wij 
proberen dit op te lossen door vervangleiding en/of .... Het kan ook gebeuren dat er een chirozondag 
plotseling afgelast zal worden wegens te weinig leiding ondanks dat op de kalender toch chiro staat. Wij 
proberen dan iedereen te bereiken per SMS, Facebook, op site, op den tamtam of voor sommigen een 
postduif. Alvast hiervoor onze excuses!!! 
 
- De herfst is in het land en dat betekent dat het snel donker is en het ook frisjes wordt. Mag ik daarom 
met drang vragen : fietsers zorg dat je licht op uw fiets hebt en een fluovest is ook verplicht! Ook vragen 
wij aan de leden om warme oude kledij te voorzien en eventueel een regenjas. Modder is ook niet uit te 
sluiten! Ouders wees ook voorzichtig in de Walstraat. Zondagavond is het er zeer druk. Mag ik vragen om 
allemaal via het Gillebroek in te rijden. Dan krijgen we een éénrichting, wat simpeler gaat zijn. 
 
- Voor de leden die aangesloten zijn bij de CM, goed nieuws! Jullie krijgen vanaf 2017 per kampdag 5 euro 
terug. Dit betekent dat je voor ons kamp 55 euro terug kan krijgen. Ik zorg ervoor dat na het kamp (bij 
koffers afhalen bv.), standaard CM-papieren uitgedeeld worden. Voor de Liberale en socialistische 
mutualiteit weet ik echter niet veel. Jullie mogen mij steeds inlichten, zodanig dat we deze mensen ook iets 
kunnen geven. Of anders verhuis je maar van mutualiteit. Vermits we dit jaar een stuk verder gaan, zal het 
kampgeld ook verhogen van 90 euro naar ??? Ligt nog niet vast.  
 
- Wat brengt 2017 ons? Wel jullie gaan binnenkort op weekend. Elke groep heeft al een locatie gevonden. 
Hopelijk veel speelplezier! Een geslaagd bivak,......  
 
- Voila, dan rest mij nog enkel jullie een zalig kerstfeest en een prettig en gelukkig 2017 toe te wensen!! 
 
VB David 
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Kerstmisliedjes!!! 
Keuze van de leiding… 
Aaaaaah, Kerstmis… Mooiste tijd van het jaar. Gezellig samen zijn, thuis, lekker warm, samen met heel het 
gezin, lekker eten, ijstaart van de Chiro en de cadeautjes zeker niet vergeten. We kennen het allemaal. 
Deze periode is misschien wel de mooiste van heel het jaar. Om in de stemming te komen hebben wij voor 
jullie een lijstje vol kerstliedjes opgesteld. Deze zorgen voor sfeer, een gevoel van geluk en een glimlach op 
je gezicht. Vandaar onze top 10! Zeker eens beluisteren tijdens de vakantie!!!  
 

1) Christmas Lights – Coldplay  

 
2) Shake up Christmas - Train  

 
3) All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey  

 
4) Het ketnet kerstlied 2009 – Ketnet wrappers 

 
5) Underneath the Tree – Kelly Clarkson  

 
6) 8 Days of Christmas – Destiny’s Child 

 
7) World Christmas – R. Kelly  

 
8) Santa Claus Is Coming To Town – Michael Bublé 

 
9) Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – Frank Sinatra, B. Quartet  

 
10) Last Christmas! – Wham!   

 
Veel luisterplezier, vrienden!  
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Allemaal  

Chiro 
 

Het roddelblad van Chiro Loon 

Mysteries ontrafelt, geheimen blootgelegd, 

privéleven van bekende leden en leiding 

tentoongesteld 

 

 

Toppunt van Luiheid 

Hélène Decocq en 

Emma Vergauwen 

plassen in hun eigen 

douches 

De twee meisjes zitten 

samen op internaat in 

Luik. Na school zitten ze 

vaak op elkaars kamer 

om samen te 

ontspannen. Laatst is 

ontdekt dat als ze naar 

het wc moeten, te lui 

zijn om naar de toiletten 

te lopen, dat zich op het 

einde van hun gang 

bevindt. In plaats 

daarvan plassen ze 

gewoon in hun eigen 

douche. De leiding 

reageert geschokt. 

‘Hopelijk gaan ze op 

kamp niet plassen in 

onze douches’, reageert 

één van de leiders. 

De (gelogen??) zwangerschap 

van Alice  
De geruchten 

gaan rond dat 

deze lieftallige  

sloeberleidster 

in verwachting 

is. 

Ze zou het zelf bekend gemaakt hebben 

aan een paar leden. Ramin, hoofleider en 

titoleider, reageert verbaasd: ‘Niemand 

zag het aankomen, hoe heeft dit in 

hemelsnaam toch kunnen gebeuren?’ 

Zelf ontkent de chiroleidster alle 

geruchten. ‘Het was een leugentje om 

mijn sloebertjes iets wijs te maken. Ik 

ben helemaal niet zwanger’, reageert ze. 

Heeft ze dit verhaal helemaal zelf 

bedacht om de aandacht te trekken? Of 

is ze inderdaad zwanger? De redactie 

denkt een mengeling van de twee, maar 

zoekt het nog verder uit. 
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Weersvoorspelling 

Het wordt koud 

 

John wint super-

toblerone in 

Winterland 
John heeft de super 

toblerone gewonnen bij 

het gokken in 

winterland. De leiding 

is alvast super trots! 

‘We staan altijd paraat 

om de chocoladereep 

te helpen opeten’, 

reageert An lachend. 

Casper heeft 

nieuw werk 

Aspileider Casper 

Cox heeft sinds een 

paar weken nieuw 

werk gevonden. 

Buiten chiro, model 

zijn en af en toe een 

klein beetje 

studeren, gaat 

Casper nu als 

fotograaf werken bij 

een of ander 

magazine genaamd 

‘fuzz magazine’. De 

geruchten gaan rond 

dat het bedrijf de 

laatste maanden niet 

meer succesvol is en 

daarom een ervaren, 

professionele 

fotograaf niet meer 

konden permitteren. 

De weg naar 

beroemdheid ligt nu 

dus recht voor hem. 

Nonk bekend zijn verslaving: 

Pokémon Go heeft zijn leven 

helemaal verandert. 
‘Ik kon niet meer slapen, pokémons vangen was alles 

wat ik wou.’ 

Iedereen die hem kent had dit nooit verwacht. Hij leek 

wel de meest anti-pokémon-Go-persoon van heel 

Borgloon. Dit kwam blijkbaar omdat hij zelf verslaafd 

was aan het spel. Op den duur werd de combinatie 

werk, chiro, puzzelen en pokémon Go hem teveel. 

Momenteel is hij weer bij de betere hand en is hij al 

een dikke maand clean. Sommigen vergeleken hem 

met de legendarische pokémontrainer ‘Ash ketchum’. 

Maar nu focust hij zich alleen maar op de chiro. ‘Wat 

een held is die man toch!’, reageert Bram. 
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Spelletjeshoek 

Groeten van jullie 

lievelingsleiding!!! 
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2016 was een bewogen jaar. Een jaar met mooie maar ook minder mooie momenten op deze wereld… 
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Dag beste Sloebers. Wij hebben voor jullie het grote Ribbel de rups spel gemaakt.  
Hoe speel je het spel?  

• Kleur Ribbel de rups helemaal in. Geef hem misschien een paar pootjes, en teken er nog een beetje gras of iets anders bij.  
• Iedere speler moet een pion zoeken. Zet deze op start.  
• Pak nu een dobbelsteen. De jongste persoon mag beginnen. 
• Gooi met de dobbelsteen en zet evenveel stappen als het aantal ogen dat je hebt gegooid.  
• Als je op een vakje met een opdracht komt, moet je deze uitvoeren. 
• De persoon die als eerste aan het hoofd van Ribbel is, is de winnaar!  

Veel plezier.  
Groetjes van Goele, Bram en Alice.  
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Speelclubgraef 

Allerliefste Speelclubbertjes 
Vandaag is het een heel mooie dag. De weermannen zeggen dat er weer zal zijn de 
komende 1000 jaar. Goed he? Jaja vinden wij ook. Wat voor weer, weten zij ook nog niet. 
Maar dat maakt niet uit, want speelclubbers kunnen elk weertje aan! We hebben dit jaar al 
enkele chirozondagen gehad en we vonden ze super tof, een echte topgroep.  
Maar om van die topgroep en nog toperdere groep te maken, hebben wij iets in petto voor 
jullie. Namelijk, een Het groooooooooooote SPEELCLUB vriendenboek. Dit moeten jullie 
invullen en meebrengen naar de chiro! Het is zeer belangrijk dat jullie alles invullen. Alleen 
zo kunnen we elkaar nog beter leren kennen en onze tijden samen nog leuker maken! Wij 
wensen jullie veel succes!  
Vele lieve allerlieverste knuffeltjes van jullie leidertjes 

Lena, Koeni en Tijl
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Het grooootee SPEELCLUB vriendenboek 
Voornaam:      Achternaam: 
Leeftijd:        Foto: 
Hoeveel jaar zit je al bij de chiro? 
Zou je later zelf leiding willen worden?  
*zo ja, van welke groep? 

 
Wat is je lievelings-: 
Kleur:    Eten:    Programma: 
Spel:    Koekjes:   Taart: 

 
Belangrijke levenssituaties: 
Als ik kipnuggets eet, vraag ik er deze saus bij: 
Je komt een gevaarlijke puppy tegen in het sprookjesbos, wat doe je? 
 
De tandenfee komt langs, je bent een tand verloren (omdat je je tandjes eigenlijk toch niet 
zo goed had gepoetst als dat de tandarts je opdraagt), ze neemt je tand mee en je mag 
ofwel 1 wens doen voor de speelclubbers, ofwel 3 wensen voor 3 verschilende personen 
die je kent. MAAR je mag niet beslissen voor wie je de wens doet. WAT KIES JE EN WAT 
WENS JE? 
 

Serieuze en veelgestelde vragen: 
Is Alice (leidster) volgens jou echt zwanger of toch niet? 
Op welk dier lijk je het meest? 
Zou het leven leuker zijn als het één grote vakantie was en 10 jaar aan een stuk bivak? 
Welke is de COOLSTE groep van Chiro Loon? 
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TitoGraef 

 
 

Allerliefste tito’s, 
 
Nu het nieuwe jaar begonnen is en jullie bekomen zijn van de roe, is het tijd om aan jullie 
voornemens te werken. Moesten jullie er nog geen hebben, hebben wij wel wat 
voorstellen. Geen zorgen, wij gaan niet zeuren over meer sporten, gezonder eten,…  
Hier zijn jullie supercoole chirovoornemens: 
 Elke zondag naar de chiro komen 

 Meegaan op kamp 

 Er een supertof kamp van maken 

 Lief zijn voor Ramin en An 

 Iets voor de leiding maken (hint hint Alix) 

 Er een onvergetelijk jaar van maken! 

Omdat al deze voornemens natuurlijk eenvoudig zijn voor jullie, hebben wij er een 
wedstrijd van gemaakt. De persoon die het meeste voornemens vervult, verdient een extra 
dessert op kamp.  
Als laatste hebben we nog iets voor jullie: het eerste woord dat je ziet in onderstaande 
woordzoeker, vertelt iets over hoe 2017 gaat zijn voor jullie. 
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Kusjes en veel liefde 
Ramin en An 
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KetiGraef 

Beste keti’s van Chiro Loon, wij zijn anonymous of beter gekend als jullie leiding.  
Terwijl jullie aan het zwoegen en het zweten waren voor jullie examens , waren wij het internet aan het 
overnemen. De goede studenten zullen dit vast niet gemerkt hebben omdat hun concentratie gefocust zat 
op de schoolboeken. De slechte studenten hebben ons werk al kunnen bezichtigen op bekende sites zoals 
youtube, facebook,... Om die brave studentjes die goed geleerd hebben en geen flauw idee hebben over 
wat wij nu aan het zeveren zijn, zijn hier screenshots van onze daden. 

 
Hmmm wat klopt er niet met deze screenshot? Ah ja ik zie het ! Jullie wisten dit alvast maar de wereld 
mocht het ook wel weten vonden we. 

 
Hebben jullie al de nieuwe facebookpagina gezien? Al heel veel mensen hebben het al een ‘vind ik 
leuk’gegeven. 
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Misschien dacht je tijdens je examens ‘pffffff ik ga eventjes een pauze nemen, mijn concentratie is volledig 
op, ik ga filmpjes kijken’. Als je met filmpjes kijken, youtube bedoelde dan zal je één van onze bekende 
daden al opgemerkt hebben. Dankzij ons zijn sommigen van jullie youtube sensaties geworden , geniet van 
de roem die we jullie gegeven hebben. 

 
We hebben al een  youtube bekende onder ons , dus zaten we met dilemma. Hoe kunnen we een 
internetberoemheid nu nog beroemder maken?  We hebben er lang en hard over nagedacht. Toen ineens 
verscheen een brandend lampje!  

Voor  de nieuwe leden (sloebers, speelclubbers,rakwi’s, tito’s , keti’s , aspi’s) die nog niet wisten waar onze 
chiro nu net gelegen is, we hebben het adres veranderd. Geen saaie ritjes meer naar de chiro! Als nu de 
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mama achter het adres vraagt kan je met trots zeggen: 

 
Sommige keti’s hebben zelfs het nieuws 
gehaald
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 Nu de examens gedaan zijn hebben we nog één laatste aanpassing gedaan op de meest gehate site van 
elke middelbare leerling. 
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AspiGraef 
Allerbeste aspi’s, 
  
Ziehier het tofste stukske van de hele Graef. Jammer dat we jullie al even niet meer gezien hebben. Die 
verdoemde examens toch. Nog spijtiger is dat nu jullie klaar zijn, voor ons de nachtmerrie begint. Het zal 
dus tot februari duren tot we weer herenigd zijn. Tot dan zullen jullie het met herinneringen aan ons 
moeten stellen. Als jullie niet zo vertrouwd zijn met het gevoel ‘missen’, zijn hier enkele wist-je-datjes: 
Wist je dat… 

-   Als je fysiek gescheiden bent van je geliefde, de 

kans op een depressie vergroot? 

- Je eenzaam kunt zijn zonder iemand te missen, en 

je iemand kunt missen zonder eenzaam te zijn? 

- Je iemand kunt missen die nog bij je is? 

- Het gevoel van gemis groter lijkt te worden 

naarmate de afstand toeneemt? 

-  Vrouwen hun partners vaker missen, omdat zij hun 

gevoel van eigenwaarde meer aan hun relatie 

ontlenen dan mannen? 

 
In januari mogen jullie dan zelf een paar keer leiding zijn om het leidingstekort aan te vullen. Super tof, 
jippie. Denk eens na over welke groepen jullie willen geven en met wie en stuur dit door naar Margot. 
Verdere planning volgt nog. 
  
We beloven dat dik goed te maken met jullie zodra we terug zijn. Zo goed zelfs dat heel maart staat 
volgepland met weekends, dus haal de aftelkalenders al boven en kondig aan moeder, vader en huisdier al 
aan dat ze het die maand zonder u moeten stellen. 
 
 3-5 maart: leidingsweekend. Toneeltjes schrijven, yeah! 
10-12 maart: keti-aspi weekend met het gewest. Nieuwe vrienden maken, yeah! 
17-19 maart: aspiweekend. Beste weekend van uw leven, yeah! 
 
En dan mogen we onze allereerste winnaar niet vergeten! 
Met deze prachtige foto van de enige echte Casper Cox, heeft 
Hélène met glans gewonnen, niet alleen omdat ze de enige was 
die ook maar iets heeft ingezonden.  
Zij, Giel en Korneel zullen hier binnenkort zeker de vruchten nog 
van plukken, maar niet gevreesd want: 
 

Nieuwe chirograef, nieuwe kansen: 

 
- Schrijf een blokmotivatiebrief voor jullie leiding en stuur hem op 

- Maak een selfie met je mooiste zelfgelegd drolletje 

- Zorg dat je op de foto staat met een kerstman 
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De tussenstand 

10. 

Giel en Korneel 

5. Branco, Margot en 

Robin  

9. Kobe en Arne 
 
 
 

4. Alexander, Alixe, Hannah VI en 

Steyn  

8. Hannah W. en 
Sara 

2. Mona, Jorne en 

Robrecht  

7. Toon en 

Hélène  

1. Amber en 

Maxime  

 

P.S. kom allemaal nieuwjaar in het Biejke 
vieren xxxxxxxxxxxx Eliza, Casper, Margot 
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Datum Evenement Uur Opmerking 

8 januari Chiro 14.00 – 17.30 Lokalen 

15 januari Chiro  14.00 – 17.30 Lokalen 

22 januari Chiro 14.00 – 17.30 Lokalen 

29 januari Chiro 14.00 – 17.30 Lokalen 

5 februari Chiro 14.00 – 17.30 Lokalen 

12 februari Chiro 14.00 – 17.30 Lokalen 

19 februari Chiro 14.00 – 17.30 Lokalen 

26 februari Chiro 14.00 – 17.30  Lokalen 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- 
*** En zo zijn we al een paar maanden in het nieuwe Chirojaar ** Wij hebben het nog altijd 
naar ons zin * Jullie ook nog zeker * Hoe vinden jullie je nieuwe leiding? * Stuk voor stuk 
toppers zeker! * Dacht ik wel * Iets anders nu * Bijna Kerst * Bijna nieuwjaar * Een tijdje 
geen Chiro dus * OOOOH HOE JAMMER  * Maar niet getreurd * Binnenkort terug chiro 
voor iedereen * Dus aftellen maar!!! * Fijne Kerst * Gelukkig nieuwjaar *** 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- 
 


