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Voorwoord 
 
Daar is de lente, daar is de 
zon! Wat een heerlijke 
chirotijd staat ons op te 
wachten, beste leden. Er 
hangt al een zweem van 
zonnebrandcrème in de lucht, 
ik kan de Loonse kersen en 
aardbeien al bijna proeven en 
ik heb de eerste blote benen 
de afgelopen weken al gespot. 
Weldra spelen wij weer 
waterspelletjes onder 
gloeiendhete zon!  
Toch mogen jullie je niet 
vergissen: de zon komt af en 
toe even piepen maar het 
blijft koud. Nooit was de 
chiroleiding zo verkouden als 
afgelopen week. Wees dus 
geen zomerzotje en blijf je 
warm aankleden de komende 
chirozondagen: bergschoenen, 
dikke kousen, handschoenen, 
sjaal, regenjas. En hoewel de 
dagen langer worden, is het 
niet meer helemaal licht 
wanneer jullie naar huis 
vertrekken. Zorg voor 
fluohesjes en fietslichtjes, 
verdorie, of wij zullen zo 
streng moeten zijn voor jullie 
als de Leuvense popo voor 
ons. 
Ook kamp komt weer stilletjes 
aan dichter- en dichterbij. Ben 
je nog niet zo vaak gekomen, 
dan is het nu hét ultieme 

moment om je te herpakken. 
Zorg dat je die zeven 
zondagen haalt. School is 
belangrijk en sommige 
mafketels vinden voetbal fijn, 
maar geef toe: er is niets op 
planeet aarde dat boven Chiro 
gaat.  
De tijd van de 
chiroweekenden is ook weer 
daar. Oh wat was het vechten 
voor die overheerlijke 
spaghettisausrestjes van het 
spaghettifeest. Wie o wie zal 
daarvan kunnen smullen op 
weekend? Alleen al de kans op 
zulke delicatesse maakt het 
weekend de moeite waard. En 
denk aan al die andere zaken 
die zo’n chiroweekend je te 
bieden heeft. Babbelen en 
giechelen met je vrienden en 
vriendinnen, koppen bij elkaar 
gestoken, veldbedjes 
strategisch opgesteld. Leiding 
die door de verzachtende 
werking van de eerste zon 
jullie misschien nét wat langer 
laat doen. Extra sjieke 
spelletjes, de hele dag door. 
Een knotsgek feestje. De 
sloeberleiding verheugt zich 
enorm op zo’n te gekke avond 
vol van ‘Despacito’ en ‘Kind 
van de duivel’, de aspileiding 
schat het leven iets roziger in 
met dj Daantje Pappie in da 
house.  
Ook de Chiro rally komt er 
weer aan. Ben jij de snelste 
coureur van heel Loon? Bewijs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het. Stoot Toon Grommen van 
de troon. Geloof me, de 
leidingsploeg zal je eeuwig 
dankbaar zijn.  
Tot snel lieve leden! Wij kijken 
enorm hard uit naar al die 
schone, zonnige chirodagen 
die voor ons liggen. Kusjes van 
al jullie favoriete leiding! 
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Wat hebben we gedaan? 

ASPIDAGEN: 13 en 20 januari 
Omdat de leiders in december en januari volop hebben moeten blokken voor de examens, stonden er dit 
jaar vele enthousiaste aspi’s klaar voor de leden. Ze zorgden dat de leden tijdens deze zware periode niet 
te lang moesten wachten om terug eindelijk naar de Chiro te kunnen komen. Twee weken achter elkaar 
hebben ze er zeker voor gezorgd dat de leden zich geamuseerd hebben en hebben ze reeds een belangrijke 
ervaring opgedaan om eventueel volgend jaar in de leidingskring te stappen.  
 
SPORTHAL: 27 januari 
Een andere oplossing om er toch voor te zorgen dat de Chiro kan blijven doorgaan, is dat we met iedereen 
richting de sporthal te trekken om daar met heel de Chiro 1 groot spel te spelen. Dit is een jaarlijkse 
traditie waarbij er kan worden gebasketbald, gehockeyd, hoog gesprongen, gedanst, en zo veel meer leuke 
activiteiten die op een normale zondag niet zomaar gerealiseerd kunnen worden. Dit jaar was dit dus 
opnieuw een activiteit die zowel voor de leden als voor de leiding een geslaagde zondag was. 
 
LEIDINGSWEEKEND: 15 tot 17 februari 
Gedurende het weekend van 15 tot 17 februari is de leiding samen met de een grote groep aspi’s afgezakt 
naar Beringen om aan de voorbereiding te beginnen van het bivak in de zomer. De regels van kamp 
worden overlopen en eventueel aangepast, het bivakthema wordt bekend gemaakt... Ook wordt er 
jaarlijks gewerkt aan de toneeltjes op kamp. Dit jaar waren we met een groep van 50 die samen de 
volledige zaterdag schrijven aan de toneeltjes die we dagelijks zullen opbrengen aan de leden. We mogen 
nog niet zeggen wat het thema zal zijn, maar we kunnen wel zeggen dat de leiding en aspi’s al enorm 
uitkijken naar de beste 10 dagen van het hele jaar. 
 

Wat gaan we nog doen? 

KETI-ASPI WEEKEND: 1-3 maart 
Dit jaar opnieuw organiseert het gewest Kronjël een 2-jaarlijks weekend voor de keti’s en aspi’s van de 
chiro’s binnen het gewest. Op dit weekend kunnen de leden zich amuseren en nieuwe vrienden maken 
met andere leden van verschillende chiro’s in de buurt. Het is een geweldige ervaring voor de leden maar 
ook voor de leiders die zich ook kunnen opgeven om een groep te animeren. Dit jaar belooft er een grote 
opkomst te komen. Helaas zijn de inschrijvingen al gedaan en zal het weekend al gepasseerd zijn als de 
chirograef uitkomt. We zijn er zeker van dat dit een super weekend en ervaring geweest zal zijn voor zowel 
de leden als de leiding die meewaren. Wat was jullie favoriete moment? 
 
AFDELINGSWEEKEND: 
Voor iedere afdeling apart is er jaarlijks een mini-bivak om de leden al een beetje warm te maken hoe 
geweldig bivak zal zijn in de zomer. Voor leden en leiding is dit een weekend waar herinneringen worden 
gemaakt, dus zorg dat je dit niet mist. De datum van ieder weekend is voor iedere afdeling anders, dus kijk 
naar het aparte stukje per afdeling in de Chirograef of vraag aan de leiding van je kind voor meer 
informatie. Als je kind mee zal gaan, laat dan zeker iets weten. Ook als je kan rijden naar of terug van het 
weekend.  OPGELET: Na een weekend is er geen Chiro voor de leden die op weekend zijn geweest. 
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SINT-HUUB (ZWEMMEN): 24 maart 
24 maart gaan we met alle leden naar het zwembad de Kimpel in Bilzen om een plons te maken in het 
water. Er zullen waterspelletjes gespeeld worden, wedstrijdjes gezwommen en massaal van de buis 
gegleden worden. Hiervoor hebben we ook ouders nodig die ons kunnen brengen en halen, deze hulp is 
voor ons zeer dankbaar want zonder dit kunnen we deze fijne dag voor de leden niet realiseren.  
 
!!!! BELANGRIJKE INFORMATIE !!!! 
 
24 maart sluit het zwembad al om 15:45. Om het zwemplezier niet te moeten inkorten gaan wij deze dag 
anders inplannen als anders. Uitzonderlijk gaat de chiro vroeger beginnen en vroeger stoppen. Zie 
hieronder het tijdverloop van zondag 24 maart: 
 
12u30: vertrek aan de lokalen richting zwembad Bilzen 
16u00: vertrek in Bilzen richting Chiro Loon 
16u 30: Aankomst aan de lokalen en einde van de chiro 
 
Vergeet dit zeker niet aan je ouders voor te lezen!! Breng daarnaast ook zeker 2,5 euro mee.  
 
LEDENFUIF EN PLOX: 19 april 
Jawel, de beste fuif van de lage landen is weer in zicht: PLOX in CC Panishof. Op 19 april zullen wij er alles 
om doen om dit jaar er weer een topeditie van te maken. Op deze chirofuif worden de dikste schijven 
gedraaid en de schoonste dansjes geplaceerd. Wij zorgen voor een avond die niemand vergeet. Maar we 
zorgen ervoor dat de jongste onder ons in de Chiro ook van deze dag kunnen genieten. Van 18:30 tot 20:00 
doen wij de deuren open voor iedereen die zin heeft om te dansen en om pizza te eten en iets lekker te 
drinken. Dus sloebers, speelclub, rakwi,… iedereen, neem al je vrienden van de Chiro mee en dans! Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
CHIPOLASPI: 4 mei EN CHIRORALLY: 12 mei 
Dit jaar zorgen de aspi’s opnieuw voor een geweldige barbecue dat hopelijk in het zonnetje kan doorgaan 
met goede muziek en een goede babbel. Het is nog even maar zet het zeker al in je agenda want de aspi’s 
kunnen alle steun nuttig gebruiken. Daarnaast zal op 12 mei onze jaarlijkse fietswedstrijd plaatsvinden in 
onze Loonse Velden. Iedereen mag meedoen vanaf het 1ste middelbaar en laten zien dat hij of zij de 
sterkste benen heeft. Tot dan! 
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Oproep aan de ouders 

 

Dag beste ouders van Chiro Borgloon! 
 
Naar jaarlijkse gewoonte zijn we opzoek naar kokkies. Dit zijn 
ouders ( koppels) van leden van de Chiro die 10 dagen mee 
willen gaan koken op ons superleuke/fantastisch kamp/bivak. 
Dit jaar zal ons bivak doorgaan van 21 juli tot 31 juli.  
 
De taak van kokkie houdt voornamelijk en in essentie in: 
koken voor veel hongerige kinderen, die nood hebben aan 
gevarieerde maaltijden. Daarnaast leef je 10 dagen lang 
samen met 2 andere koppels, 24 leiding en nog een 
honderdtal andere kinderen. Plezier is hier dus sowieso 
gegarandeerd.  
 
Voordelen aan kokkie zijn is dat je een super 
toffe band creëert met je medekokkies en de 
leidingsploeg. Naast het koken kan je samen wat 
vikingkubben, gezellig gaan wandelen, eens 
meespelen met de leden… In de avond, 
wanneer de leden slapen een gezellig kampvuur 
samen met de leiding, ale, wat zou een mens nu 
nog meer willen? 
 
Heb je ooit op de chiro gezeten en 
mis je die geweldige sfeer; of heb je 
nooit op de chiro gezeten en wil je 
eens meemaken hoe zo een 
topervaring er eigenlijk uitziet, 
neem dan zeker contact op met 
ons zondag voor of na een chiro! 
Mocht je nog altijd niet volop 
overtuigd zijn, lees dan hieronder 
de mooie passage van een kokkie in 
hart en nieren: Heidi Delwiche (zie 
ook: chirograef september-
oktober) 
 
 
Groetjes de leiding, VB en kokies! 
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Door de bril van de kokkies… 

  
  
11 dagen samen leven, samen delen, meer nog “samenhorig zijn”.  
  
Een voorrecht om als kokkies, maar niettemin ook als ouders te mogen meemaken. Het is 
vanuit de bril van “ouders zijn” dat we dit relaas graag delen met jullie.  
  
Een leidingsploeg van 20 jonge 
dames/heren, die instaan om onze 
kinderen 11 dagen en nachten te 
begeleiden, te entertainen, te verzorgen… 
En wat doen ze dat goed! Achter de 
schermen keken we toe, en we zagen dat 
het goed was. Zo waren er de talrijke 
wespensteken die verzorging vroegen, 
evenals wonden aan voeten van splinters 
en kloven, maar ook spelletjes die 
voorbereid moesten worden, 
verschillende soorten materiaal dat moest 
worden klaargezet… Om dan nog maar te 
zwijgen over het uitstekende acteerwerk 
dat ze elke dag weer toonden tijdens de 
toneelmomenten. Het enthousiasme verminderde in het verloop van het kamp zeker niet. 
Het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat leeft bij deze leidingsploeg maakte van het 
kamp een echte topeditie. Wurre wurre! De aanpassingen van hun programma door de 
extreme hitte, de voorzorgsmaatregelen die ze troffen naar al onze kinderen was 
fantastisch! Zelfs het meerdere malen per dag insmeren met zonnecrème van de jongere 
kinderen kon hun enthousiasme niet temperen. Zo werden er extra waterspelletjes 
voorzien, werden er extra drinkmomenten ingelast en de activiteiten verplaatst van het 
open veld naar het koele bos.  
  
We bewonderen de ongelofelijke vriendschappelijke sfeer over de leeftijdsgrenzen heen. 
Het was een genot om van achter de schermen te kunnen gadeslaan hoe alle 100 kinderen 
elke dag opnieuw weer zichzelf konden zijn. En wisten bij wie ze terecht konden voor hun 
knuffels of schouderklopjes.  
  
Daarom bij deze van het hele kokkie team een dikke bloem aan: Margot, Koenraad, Toon, 
Emma, Arne, An, Casper, Goele, Eliza, Kobe, Steyn, Tom, Robin, Hannah, Cedric, Tijl, Ramin, 
Alice, Toon en Bram.
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Een diepere kijk in het leven met 
hartverscheurende dilemma’s 

Beste lezers, hier zijn ze weer de pagina’s van de twijfel, de pagina’s van onzekerheid de pagina’s met de 

brandende dillema’s. Vandaag hebben we te gast iemand van een andere Chiro, meer bepaald van Chiro 

flos Meerbeke, Soetkin Peeters en de Johny Depp van Chiro Loon, mijn naamverwant, Kobe Cox.  

 

Kobe S.: Brie of Camembert? 

Kobe C.: Brie 

Kobe S.: 4 minuten onzichtbaar of 40 minuten kunnen vliegen? 

Kobe C.: 40 minuten kunnen vliegen, dan kan ik overal naartoe gaan. 

Kobe S.:  Altijd dansen voor het eten of altijd maar 10 minuten krijgen om uw eten op te eten? 

Kobe C.: Maar 10 min eten 

Kobe S.: Ron Wezel of Harry Potter?  

Kobe C.: Harry Potter, daar lijk ik het meeste op. 

Kobe S.: Altijd zomer of altijd winter? 

Kobe C.: Zomer! 

Kobe S.: Liever meer geld en minder tijd of meer tijd en minder 

geld? 

Kobe C.: Meer tijd en minder geld, tijd is heilig. 

Kobe S.: Theist of Atheist? 

Kobe C.: Atheïst 

Kobe S.: Commercieel geruit of vierkantjes? 

Kobe C.: Vierkantjes 

Kobe S.: Alleen leven op een eiland met een persoon die u echt 

haat of helemaal alleen leven op dat eiland? 

Kobe C.: Helemaal alleen 

Kobe S.: Alleen kunnen roepen of alleen kunnen fluisteren? 

Kobe C.: Alleen kunnen fluisteren. 

Kobe S.: Ketchup of mayonnaise? 

Kobe C.: Ketchup 

Kobe S.: Series of films voor de rest van uw leven? 

Kobe C.: Films 
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Kobe: Appelsap of sinaasappelsap? 

Soutien: Sinaasappelsap 

Kobe: Facebook of Instagram 

Soetkin: Instagram 

Kobe: Krijt eten of een tarantula eten? 

Soetkin: Krijt eten 

Kobe: Zorgen voor een haai of zorgen voor een tijger?  

Soetkin: Tijger  

Kobe: Weerwolf zijn of vampier zijn? 

Soetkin: Weerwolf 

Kobe: Koeken of snoep? 

Soetkin: Snoep 

Kobe: Bruis of plat? 

Soetkin: Bruis 

Kobe: Weten hoe je dood zal gaan of wanneer je dood zal gaan? 

Soetkin: Wanneer 

Kobe: Niet horen of niet meer kunnen voelen? 

Soetkin: Niet voelen 

Kobe: Benen verliezen of armen verliezen? 

Soetkin: Benen 

Kobe: Chocolade of vanille? 

Soetkin: Vanille 

Kobe: Altijd warm of altijd koud? 

Soetkin: Warm 

Kobe: Zee of berg? 

Soetkin: Zee 

Kobe: Hotdogs of hamburgers? 

Soetkin: Hamburgers 

Kobe: Keti of Aspi? 

Soetkin: Aspi 

Kobe: Platteland of stad? 

Soetkin: Platteland 

Kobe: Spaghetti of Cappellini? 

Soetkin: Spaghetti 
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Sloebergraef 

 
Dag allerliefste sloebertjes 
Het jaar vordert in volle vaart en daarom zijn we hier weer met jullie favoriete krantje, de chirograef. Om 
serieus te beginnen willen we via deze weg nogmaals reclame maken voor ons onvergetelijk weekend 15 
tot 17 maart en de superplezante ledenfuif 19 april (details, zie achteraan de chirograef). 
Natuurlijk is het binnen een maandje Pasen. En uiteraard is dat het moment waar we allemaal naar 
uitkijken. Paasvakantie, paaseitjes verven, de paashaas tekenen, lekkere paaseitjes rapen en lekker eten 
met de familie. Allemaal dingen die ieder van ons fantastisch tof vindt. Om deze paasstemming nog meer 
bij jullie te doen leven zijn er hier allemaal spelletjes en opdrachten in thema van Pasen. 

1. Kunnen jullie het mooiste paaseitje maken voor de leiding? De winnaar kan wel eens een prachtige prijs 

winnen. Om deze te bemachtigen moeten jullie  

- Eerst een eitje uitblazen:  

Hiervoor moet je een rauw ei gebruiken. Steek met een dikke naald een gaatje aan beide zijden van het 

ei. Maak één van de gaatjes iets groter. Blaas bovenaan op het eitje door het kleine gaatje waardoor de 

inhoud via het grotere gaatje in de schaal terecht komt. Was de eieren goed schoon door er water 

doorheen te blazen.  

Laat ze goed uitlekken zodat je straks bij versieren geen last van het water hebt. 

- Verf nu voorzichtig het eitje zoals je zelf wilt.  

- Breng een koordje door de gaatjes en maak een knoopje onderaan zodat het eitje opgehangen kan 

worden. 

- Breng het versierde eitje mee naar de Chiro, dan hangen we deze op in ons mooie lokaal en de persoon 

met het mooiste eitje kan wel eens een prachtige prijs winnen. 

2. Kunnen jullie Bart helpen het eitje te vinden? 
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3. Kunnen jullie onze vriend de paashaas aanvullen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vinden jullie de weg door het doolhof? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo liefste sloebers! Hopelijk 
zijn jullie erin geslaagd deze 
opdrachten succesvol te 
volbrengen. Tot snel. 
Groetjes van jullie favoriete 
leiders Koenraad, Cedric, 
Korneel en Toon 
  



 

Speelclubgraef 

Beste speelclubbers, de dagen worden langer en dat is natuurlijk geweldig, meer tijd om 
buiten te spelen meer tijd om je te amuseren. Wat maakt dat nog beter? Een 
superformidabel weekend met je beste chirovrienden. Hieronder vinden jullie alle 
informatie die jullie nodig hebben: 
 
THEMA 
MAFFIA  
 
HOELAAT EN WAAR? 
Jullie worden op 15 maart om 19u30 verwacht aan de chirolokalen. Ga je mee op weekend? 
Heel goed! Laat dan even iets weten aan één van jullie leiders. Ook als je niet mee gaat 
zouden we dat graag willen weten, zodat we zeker zijn voor hoeveel personen we eten 
enzovoort moeten voorzien: 

- Robin: 0492 79 92 14 

- Casper: 0470 63 52 44 

- Kobe: 0476 02 64 04 

- Giel: 0472 66 91 61 

Graag hadden we ook geweten of je ouders kunnen rijden om ons naar de weekendplaats te 
brengen of om ons zondag rond 12u terug te komen halen, dus laat ook daar zeker iets voor 
weten! 
We zullen verblijven in Sint-Truiden.  
 
WAT MOET JE MEENEMEN? 

- Veldbedje 

- Slaapzak (en kussen) 

- Knuffel  

- Pyjama 

- Chirokleren (kleren dus die een stootje kunnen en vuil mogen worden) 

- Stevige schoenen 

- Tandenborstel en tandpasta 

- Goed humeur 

- Medicatie (indien nodig) 

- Kids-id 

- 20 euro 

WAT MOET JE NIET MEENEMEN? 
 

- Snoep, frisdrank, koeken…  

- GSM, Tablet of andere asociale toestellen! 

- Echte wapens (wel speelgoedwapens) 

!! vergeet je ook zeker niet te verkleden als maffia, verzin ook je eigen maffianaam!!



 

Omdat jullie vast niet kunnen wachten tot het weekend begint hebben we voor jullie een prachtige aftelkalender kruis vervolgens de dagen af en het 
weekend is zo daar! Jullie favoriete leiders: Casper, Giel, Robin, Kobe. 

Fop je mama  
of papa! 

Weekend!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!! 

Ga eens  
buiten 
spelen!! 

Chirozondag 

Chirozondag 

Chirozondag 

Valies al 
klaar??? 

Nog maar 
10 dagen! 



 

Poster 

Deel 3! Heb jij geduld gehad? Als je dat wel hebt heb je nu al een halve mega coole poster! Nog maar 
3delen te gaan. Hier zien we Koenraad als Wong, de beschermer van de tijd, Toon Grommen de meester 
van de mythische kunsten en Toon Baldewijns als war machine! En Cedric blijft nog even geheim 

 
 



 

Rakwigraef 

Dag allerliefste Rakwi’s! 

Zoals jullie weten gaan we binnenkort op weekend! YEEEEEEEEESSSSSSSS!!! Dus hier is nog even 
belangrijke info: 
 
Waar? → Kiewit Vijverstraat 8 
wanneer? → Van vrijdagavond 15/03 tot zondag 17/03  
hoelaat? → We spreken om 19:00 uur af aan de Chirolokalen en we zijn om 12:00 uur terug aan de 
Chirolokalen.  
 
We zoeken ook nog ouders die op en/of af willen rijden. Voor de ouders die terug willen rijden: gelieve om 
11:30 aan de weekendplaats te zijn. Laat ons ook zeker iets weten als je mee komt en als je ouders kunnen 
rijden.  
Genoeg informatie. Nu is het menens! Want wij gaan jullie opleiden tot paracommando’s! Kan jij de 
wildernis aan? Geen enkele paracommando gaat onvoorbereid op kamp. Dus hier is al een kleine 
voorbereiding voordat jij op weekend vertrekt. Je krijgt 400€ en hiermee zal je de wildernis moeten 
overleven. Hieronder staan overlevingsmiddelen die je zult nodig hebben om het zotte avontuur te 
overleven. Maar natuurlijk kan je niet alles kopen want je hebt maar 400€ dus kies verstandig! 
 

 
Katanga – 150€ 

 
 
Bootje – 50€ 

 
Koord – 50€ 

 
5 Liter water – 
50€ 

 
Luxe kampeertent – 320 
€ 

 
Slaapzak – 80€ 

 
Beste bed ter 
wereld – 290€ 

 
Zaklamp – 50€ 

 
Eeuwig vuur – 20€ 

 
Jet pack – 300 €  

Tent – 50€ 

 

 
Pizza – 130 € 

 
Fortnite – 400€ 

 
Parachute – 200€ 

 
Mes – 50€ 

 
Bonen – 20€ 

 
Chiro Pull – 50 € 

 
Snoep – 100 €  

Dolfijn speedboot 
die onder water 

 
 
Tv met al je 
favoriete 



 

kan – 300 e programma’s – 
280€ 

 
 
 
 
Ik hoop dat je verstandig hebt gekozen. Want nu komt het neer op leven en dood. Het volgende verhaal is 
een verhaal van toen ik nog in de Britse geheime dienst zat en ik was ontvoerd en gedropt in IJsland. Het is 
er koud, onbewoond en heeft geen genade. Ik zat midden in het bos en het was al namiddag. Ik wist dat ik 
moest overnachten. Dus het eerste wat je moet doen is afdak zoeken. Heb jij de kleine tent gekocht dan 
heb jij een heel goede keuze gemaakt! Heb jij de grote tent gekocht dan leef je ook nog. Stap 2 is vuur 
maken. Het kan hier tot wel -30°C worden… dus als jij voor de lucifers hebt gekozen kan jij vannacht rustig 
slapen en morgen weer wakker worden. Heb jij Fortnite gekocht dan ga je er verslaafd aan geraken en zal 
je sterven van de koude! Geen genade! Een andere manier om warm te blijven is natuurlijk een slaapzak of 
nog beter een Chiro pull! Chiro Pulls zijn gemaakt van de vacht van een reuzebeer, deze beer was 13m 
hoog en ik heb die met blote handen verslagen. Stap 3 is water zoeken. Een mens kan maar heel even 
zonder water voordat die sterft van de dorst. Heb jij water gekocht, heel goed soldaat! Dag 2. Als slapen 
goed ging vannacht wil het zeggen dat je voor het grote bed hebt gekozen. Je zal hier nog spijt van krijgen… 
het is ochtend en we gaan eten zoeken. Ik hoor in de verte een hertje dat perfect als ontbijt kan dienen. 
We moeten dit hertje vangen. Als jij van plan bent erachter aan te lopen heb je fout gekozen! Een hert kan 
wel 100 km/uur lopen. Dus we moeten het hert vangen! Ik maak een val met het koord dat ik mee heb en 
wacht. En wacht... en wacht... en dan sla ik toe met het mes dat ik gekocht heb, loop ik zo snel als ik kan 
naar de val en steek mijn prooi dood… het was een blik bonen! Heb jij bonen gekocht? Pech! Ik heb bonen 
gevangen! Maar toch geen slechte keuze. Heb jij als ontbijt pizza of snoep gegeten moet je weten dat er 
amper vitaminen hierin zitten en je zal snel uitgeput zijn in deze onvergefelijke omgeving. De dood zal voor 
jouw volgen. Tegen de middag vertrek ik op pad. Na 2 uur wandelen kom ik een afgrond tegen! Vanonder 
is water, een amateur zou springen maar wist je dat als je van een afgrond die hoger dan 60m is, springt. 
Het water even hard is als beton! Ik kies ervoor om naar beneden te klimmen met mijn koord. Een 
parachute of jet pack had ook gewerkt, als je al zo ver bent gekomen! We zitten nu in een rivier. En een 
rivier komt altijd uit op de zee en dat is ideaal want aan de zee is ook de dijk en ijsjes! Ik neem mijn 
rubberbootje en begin te varen. Heb jij een speedboot zal jij eerder aankomen maar ik denk dat je al lang 
dood zou zijn als je daar je geld aan hebt verspild. Na vele uren varen ben ik eindelijk in de bewoonde 
wereld en ik leef nog. Heb jij andere keuzes gemaakt en je leeft ook nog, dan wil ik het eerst zien voordat ik 
het geloof! De wildernis is GEEN plek voor luxe, je zal moeten vechten voor je leven als je een echt 
paracommando wilt worden. Op weekend verwacht ik dan ook dat iedereen moeder aarde aan kan! Want 
het zal getest worden…  
Mijn missie zit erop, nu is het aan jullie.  
SUCCES!  



 

 

TITOGRAEF!!  

ALLER ALLER ALLER ALLER tofste tito's, wat hebben we jullie gemist tijdens die stomme blok!!!! Zoveel 
zondagen dat wij niks liever wouden dan met jullie spelletjes spelen, jullie uitlachen om jullie gekke 
manieren, jullie openingszinnen bewonderen. Maar oké, life goes on en we zijn weer helemaal klaar om er 
terug in te vliegen. Jullie ook? We weten dat jullie vol spanning afwachten op die oh zo mooi, sjieke, 
stijlvolle, beestelijke, fantastische en uitzonderlijke uitnodiging om EIN-DE-LIJK op weekend te kunnen 
vertrekken. Want eerlijk, dat is toch waar we allemaal op wachten? Hoe dan ook zijn we nog niet van plan 
om alles al te verklappen. Sta dus klaar voor wanneer deze info komt, want jullie gaan omvergeblazen 
worden!!! Met ons weekend in het achterhoofd is er toch wel nog wel even tijd om een gek spelletje te 
spelen (WANT WIJ ZIJN GEKSENTRIEK). Bij deze editie zullen we testen hoe oplettend jullie zijn bij het 
bekijken en judgen van de leiding. Dit schepsel verzamelt verschillende delen van een paar leiders, weet jij 
wat bij wie hoort? Wat wij wel weten is dat ze elk afzonderlijk toch wel knapper zijn dan dit mormel…… Ow 
en bijna vergeten te zeggen, WIJ VINDEN JULLIE MEGA LEUK EN ALS WE EVEN OUD WAREN ALS JULLIE 
ZOUDEN WE HET WEL WETEN *pedo-smileyface* 
 
Lieve groetjes,  
Jullie grootste fans Tijl, Margot, Emma & Hélène 
 
 



 

 

Ketigr aef  



 

 

Aspigraef 

Ciao aspi’s! Nieuwtjes, roddels en sappige details! Dat hebben we in deze prachteditie van de Chirograef 
voor jullie. Ja ja, riooljournalistiek staat deze keer centraal in ons stukje. En over wie kunnen we nu 
sappigere roddels schrijven dan over jullie? De oudste onder onze leden! Nu ja over de keti’s vallen 
misschien grotere en schandaligere dingen te schrijven dan over jullie, maar dat is niet onze taak, maar 
goed ook volgens mij. Om vervelende situaties te vermijden, gebruiken we enkel initialen zodat het niet 
duidelijk is over wie onze roddels gaan. Geniet van deze weetjes van algemeen nut! 
 
 
E bezoekske te veel 
Het is algemeen geweten dat sommigen van jullie regelmatig een bezoekje brengen aan een welbekend 
etablissement met luide muziek, drank en veel volk. Over wat er in deze dancing gebeurt, gaan we het niet 
al te uitgebreid hebben. Want dat zijn dingen die niet echt gepast zijn in ons krantje.  
Nu iemand van onze groep staat wel echt bekend om haar vele bezoekjes hier, mevrouw E. heeft daarom 
dus ook de bijnaam miss MacQueen gekregen. Uit goede bron hebben we vernomen dat tijdens haar 
laatste bezoek aan de beruchte MacQueen, mevrouw E. net iets te diep in het glas had gekeken. Hierdoor 
zou ze ongepast gedrag vertoond hebben, sommigen zouden het omschrijven als dansen, maar volgens 
anderen leek deze vertoning toch eerder op een combinatie van spastische armbewegingen en een 
staande epileptische aanval. Gelieve dit nooit meer te doen. Alvast bedankt. 
 
Love is in the air 
Een affaire binnen de Chiro kan wel eens gebeuren, we zitten vaak samen, komen allemaal goed overeen 
en we amuseren ons toch wel altijd. Maar sommige onder ons hebben komen toch wel heel goed overeen. 
Zo goed zelfs dat het er af en toe toch wel net iets speelser dan gewoonlijk aan toe gaat. Het is ons al vaker 
opgevallen en werd op leidingsweekend maar weer eens duidelijk. Meneer I. en mevrouw A. hebben het 
vaak wel heel goed naar hun zin samen. Van worstelen op de zetel, tot kussens naar elkaars hoofd smijten 
en elkaar beginnen kietelen als zij de laatste twee in de ruimte zijn. Volgens ons bloeit er iets tussen die 
twee en kunnen ze in het vervolg beter een kamer boeken. Doen zou ik zeggen! 
 
Zoatnak 
We kennen het probleem allemaal wel. Je staat op een fuif en drinkt een pintje of 2. Twee worden er snel 3 
en 3 worden er al snel een halve bak. Na de eerste helft van de bak volgt de tweede en dan kan je plots 
niet meer op je benen staan en moet alles op de terugweg naar huis er even uit. Dat is nu net wat meneer 
J. overkomen is na een fuif waar hij door zijn broer gehaald werd. Meneer J. was al te laat aan de auto, 
waardoor zijn broer toch wat lastig begon te worden, toen hij op de terugweg zei dat hij onmiddellijk 
moest stoppen. Of meneer J. op tijd uit de auto was, kan je beter aan zijn broer vragen, hij verteld het 
verhaal graag nog eens in geuren en kleuren na. 
 
Disclaimer: sommige roddels zijn van de pot gerukte leugens of dingen die wij gewoon wat hebben 
uitvergroot voor het drama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programmatie 
De soap die Chiro heet, kent ook weer een leuke programmatie dit jaar. Het is natuurlijk altijd handig om 
ons drukke programma na te kunnen kijken en altijd bij de hand te hebben liggen. Daarom dit mega handig 
lijstje, dat jullie allemaal boven jullie bed moeten hangen zodat jullie niks vergeten. 

 
Aspi-weekend: 12-14 april 

Misschien wel één van de leukste weekenden van het jaar, bom volle geweldige activiteiten, zalige sfeer, 
supertoffe momenten en natuurlijk ook de nodige consumpties! Dit wordt een weekend dat jullie niet snel 

meer zullen vergeten. 
 

Chipolaspi: 4 mei 
De belangrijkste activiteit om onze epische tweedaagse mee te kunnen financieren. Er zal hard gewerkt 
moeten worden en wij hopen natuurlijk dat iedereen zijn/haar handen even hard uit de mouwen zal 
steken, want vele handen maken licht werk. En we zijn met veel dit jaar, dus dat moet wel goed komen!  
 

Bivak: 21-31 juli 
Bivak, de periode waar je een heel Chirojaar naar uitkijkt en waar ook gewoon heel het jaar naartoe 

gewerkt wordt. Voor sommigen onder jullie is het misschien het laatste kamp als lid, dus geniet er maar 
extra hard van, als leiding kan kamp soms wel zwaar zijn, maar zeker niet minder leuk. Voor de rest van 

jullie gaat er een nieuwe wereld opengaan op kampµ. Een exclusieve blik achter de schermen, later 
opblijven en natuurlijk tweedaagse! Wij kijken er al naar uit, jullie ook? 

 
Tweedaagse: ergens tijdens bivak 
Twee dagen waarop we samen met jullie de wereld onveilig gaan maken, twee dagen vol knotsgekke 
activiteiten, ongeziene taferelen en natuurlijk een geweldig gevoel van samenhorigheid! Als één groep de 
boel ergens gaan terroriseren, leuker kan toch niet? 
 

Leefweek: ergens in september 
Een hele week leven in en rond de Chirolokalen, heeft een mens nog meer nodig? Wij alvast niet! Een 

weekje het overgebleven geld van Chipolaspi opmaken aan activiteiten, eten en drank. En dat allemaal in 
een gewone schoolweek. De meeste van jullie zullen overdag ook naar school moeten gaan, maar vrees 

niet, wij lassen ook huiswerkmomenten in met eventuele begeleiding. Komt helemaal goed dus! 
 

Startdag 
Onze laatste dag samen als groep, wissel van de wacht, wissel van het Chirojaar. Wat een dag, wat een 
manier om aan een nieuw jaar te beginnen! En wie weet ook een mooi moment om de volgende stap in 
jullie Chirocarrière te zetten: leiding worden! 
 
 



 

Spelletjes 

 
Aaaah de spelletjes pagina, de beste pagina. Maar deze keer zul je met je broer of zus of mama of papa of 
tante of nonkel of nicht of neef of oma of opa of vrienden of wie dan maar ook spelen. Zolang je maar 
samen speelt! Het spel is simpel, het is gewoon kwartet. Schud de kaarten goed en deelt ze allemaal uit. 
Een willekeurige speler begint. Als je aan de beurt bent, vraag je aan één van de andere spelers een kaart 
die je niet hebt. Dit moet dan wel een kaart zijn van een kwartet waarvan je zelf minimaal een kaart in je 
hand hebt. Noem de naam van het kwartet en vraag naar de kaart die je wilt hebben. Als de speler die 
kaart heeft, dan moet hij deze aan je afgeven en mag je doorgaan met kaarten vragen. Dit mag aan 
dezelfde of een andere speler. Als je een setje van vier kaarten hebt, roep je 'Kwartet!' en leg je de vier bij 
elkaar horende kaarten voor je neer op tafel. Heeft de speler de gevraagde kaart niet, dan is je beurt 
voorbij en is de speler aan wie je het laatst een kaart vroeg aan de beurt. Het spel is afgelopen als alle 
kwartetten compleet zijn. Knip de personages uit en begin! 
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Wist je dat … ? 

 
 
Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is? 
Wist je dat 57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is? 
Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken? 
Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 
Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken? 
Wist je dat Bill Gates in 2010 en 2008 niet de rijkste man is? 
Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 
Wist je dat Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte? 
Wist je dat dat de meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen? 
Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken? 
Wist je dat dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is? 
Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers? 
Wist je dat de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt? 
Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toeterd in zijn leven? 
Wist je dat de hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de zeespiegel uitkwam? 
Wist je dat de Kolibrie achteruit kan vliegen? 
Wist je dat de langste hartstilstand die iemand overleefde 4 uur duurde? 
Wist je dat de Nijl de langste rivier ter wereld is? 
Wist je dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is? 
Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is? 
Wist je dat de rijkste man aller tijden John D. Rockefeller is? 
Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is? 
Wist je dat de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 
Wist je dat de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is? 
Wist je dat de zandtijgerhaai zijn broers en zussen op eet voordat hij geboren wordt? 
Wist je dat de zon vlammen uitstoot van 20 tot 50 miljoen graden? 
Wist je dat dieren ook humor hebben? 
Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen? 
Wist je dat Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek draagt? 
Wist je dat een blinde geen hoogtevrees kan hebben? 
Wist je dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens? 
Wist je dat een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd? 
Wist je dat een kat meer dan 32 spieren in elk oor heeft? 
Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 
Wist je dat een meerval ruim 27000 smaakpapillen heeft? 

http://www.knups.nl/wist_je_dat/287/-89,2_°C_de_laagste_buitentemperatuur_ooit_gemeten_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/288/57,7_°C_de_hoogste_buitentemperatuur_ooit_gemeten_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/258/alleen_vrouwelijke_muggen_steken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/272/als_je_een_goudvis_in_een_donkere_kamer_opsluit,_hij_wit_wordt.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/249/als_je_je_rechteroog_sluit_nooit_over_je_rechterschouder_kunt_kijken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/313/Bill_Gates_in_2010_en_2008_niet_de_rijkste_man_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/273/Coca-Cola_oorspronkelijk_groen_was.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/277/Coca-Cola_vroeger_cocaïne_bevatte.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/308/dat_de_meeste_vrouwen_het_vaak_kouder_hebben_dan_mannen.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/261/dat_een_varken_fysiek_niet_in_staat_is_om_naar_de_lucht_te_kijken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/264/dat_net_zoals_de_vingerafdruk_ook_de_tongafdruk_bij_ieder_mens__uniek_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/262/de_aansteker_al_werd_uitgevonden_voor_de_lucifers.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/293/de_aarde_ongeveer_6_000_000_000_000_000_000_000_000_kilogram_weegt.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/267/de_gemiddelde_chauffeur_15.250_keer_toeterd_in_zijn_leven.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/294/de_hoogste_golf_ooit_gemeten_64_meter_boven_de_zeespiegel_uitkwam.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/285/de_Kolibrie_achteruit_kan_vliegen.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/279/de_langste_hartstilstand_die_iemand_overleefde_4_uur_duurde.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/291/de_Nijl_de_langste_rivier_ter_wereld_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/245/de_omtrek_van_de_aarde_wel_40.000_kilometer_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/256/de_oudste_boom_ter_wereld_meer_dan_4700_jaar_oud_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/314/de_rijkste_man_aller_tijden_John_D._Rockefeller_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/274/de_sterkste_spier_van_het_menselijk_lichaam_de_tong_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/286/de_strepen_van_een_zebra_voor_verkoeling_zorgen.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/246/de_totale_lengte_van_je_bloedvaten_wel_100.000_kilometer_is.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/283/de_zandtijgerhaai_zijn_broers_en_zussen_op_eet_voordat_hij_geboren_wordt.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/309/de_zon_vlammen_uitstoot_van_20_tot_50_miljoen_graden.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/318/dieren_ook_humor_hebben.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/260/dolfijnen_en_walvissen_met_één_oog_open_slapen.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/266/Donald_Duck_strips_verboden_waren_in_Finland,_omdat_hij_geen_broek_draagt.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/315/een_blinde_geen_hoogtevrees_kan_hebben.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/280/een_giraffe_net_zoveel_nekwervels_heeft_als_een_mens.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/298/een_kakkerlak_9_dagen_in_leven_kan_blijven_zonder_zijn_hoofd.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/254/een_kat_meer_dan_32_spieren_in_elk_oor_heeft.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/251/een_krokodil_zijn_tong_niet_kan_uitsteken.html
http://www.knups.nl/wist_je_dat/296/een_meerval_ruim_27000_smaakpapillen_heeft.html


 

 
 
 
 

Dag Evenement Uur Opmerking 

3 maart Chiro 14u – 17u30 GEEN Chiro voor 
Keti’s en Aspi’s 

10 maart GEEN Chiro / Borgloon Carnaval 

15-17 maart Sloeber + Speelclub + 
Rakwi-weekend 

  

17 maart Chiro 14u – 17u30 GEEN Chiro voor 
Sloeber, Speelclub en 
Rakwi 

24 maart Chiro (St-Hubertus) Meer info 
volgt 

Zie uitleg bij 
rubriek ‘wat gaan 
we nog doen’!!! 

29-31 maart Tito-weekend   

31 maart Chiro 14u-17u30 GEEN Chiro voor 
Tito’s 

5-7 april Keti-weekend   

7 april Chiro 14u – 17u30 GEEN Chiro voor 
Keti’s 

12-14 april Aspi-weekend   

14 april Chiro 14u – 17u30 GEEN Chiro voor 
Aspi’s 

19 april PLOX - Kinderfuif 18u30-20u C.C. Panishof 

 PLOX 21u -4u C.C. Panishof 

21 april Chiro 14u-17u30 Pasen 
GEEN Chiro 

28 april Chiro 14u-17u30  

4 mei Chipolaspi 18u BBQ tvv de aspi’s 

5 mei Chiro 14u-17u30  

12 mei Chirorally 10u-17u30 Fiets wedstrijd vanaf 
tito 
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Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- 
Telex 
 **Hier zijn we weer **Examens eindelijk gedaan**Maar jullie hebben niet 
stilgestaan**Al veel gedaan dit jaar**2019** Aspidag** En nog een Aspidag** 
Hopelijk deden ze dit goed?** Maar daar twijfelen we niet aan** Ook naar de 
sporthal geweest** Was ook echt leuk** Da is eens iets anders dan altijd in de 
modder rollen** Afdelingsweekends komen eraan** Zeker mee gaan** 
Onvergetelijke tijd** Bijna carnaval vakantie** Kunnen we weer Loon Carnaval 
vieren** Voor dat je het weet ook al paasvakantie** En dan is het PLOX** Warm die 
beentjes al maar op** voor weer een knaleditie** WopWop** Doei** 
                                                       

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

 


