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Voorwoord 
 

 Heyhow beste lezers, hier is al 
de voorlaatste Chirograef van het 
jaar (laatste zal de bivakgraef 
zijn). Het 2e semester is al 
helemaal in gang geschoten en 
dat betekent dus ook dat de 

feestdagen voorbij zijn ☹. 
Gelukkig is de chiro er terug om 
jullie allen zo veel mogelijk op te 
fleuren op de zondagen. Dat 
werd ook tijd na die lange lange 
lange blok en examenperiode. 
Dat was mij wat… Nu de 
kerstman terugtrekt naar de 
polen en met zich de kerstsfeer 
meeneemt, maat hij plaats voor 
een ander feest. Dat van de 
Paashaas, die ons op Pasen komt 
verwennen met al zijn chocolade 
eitjes jammieeee. Verder is het 
2e semester begonnen en 
betekent dat de ledenweekends 
eraan komen joupieeee en ook 
zeker om niet te vergeten PLOX, 
onze chirofuif!!!!! We kijken met 
z’n allen uit naar dit knallend 
feestje! Jullie zijn ook allen 
welkom, de avond begint met 
onze ledenfuif en later op de 
avond volgt dan de echte fuif!!  
 

 
 

 
 
 
 
 

Neem dus al je vrienden mee om 
te genieten van de schone 
muziek en wat te dansen. Na 
bekomen te zijn van plox komt 
Chipolaspi ook dichterbij!! Dit is 
de mega gezellige BBQ van onze 
oudste groep, de aspi’s. Kom dus 
zeker eens piepen, voor meer 
info blader gerust verder ! We 
zijn al ver gevorderd in het Chiro 
jaar, maar toch voor iedereen die 
mee op kamp wilt vergeet zeker 
niet 7 keer te komen naar de 
Chiro!! Zeer belangrijk! Hier 
neem ik afscheid van jullie en ga 
ik jullie laten genieten van een 
weeral fantastische editie van de 
Chirograef!!! 
 

 

 

INHOUDSTAFEL 
 
2) Wat hebben we gedaan? 
2) Wat gaan we nog doen 
5) Belangrijke mededelingen  
6) Sloeber 
7) Speelclub 
9) Rakwi 
15) Tito 
20) Keti 
21) Aspi 
23) To Do pagina 
27) Kalender 
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Wat hebben we gedaan? 
 

Aspidagen: 16 en 23 januari 

Toen de leiding hard aan het leren was voor hun examens, schoten de aspi’s ons te hulp! Zij werden verdeeld in 

groepjes over de afdelingen en vulden 2 volledige chirozondagen met hun eigen voorbereidingen. Dit is ook deels 

om hun voor te bereiden voor de toekomst, indien ze zelf ook graag deel van de leidingsploeg zouden willen worden. 

Hopelijk heeft iedereen zich geamuseerd!! 

 

Leidingsweekend: 17-19 februari 

Van vrijdag 17 tot zondag 19 februari is de leidingsploeg, samen met de aspi’s, op weekend gegaan! Helaas was het 

die zondag wel geen Chiro… Maar dit was niet tevergeefs, want we hebben dat weekend gebruikt om belangrijke 

dingen voor kamp te doen, zoals het kampreglement overlopen en toneeltjes schrijven voor bivak, waar de aspi’s 

ons heel goed mee geholpen hebben. Natuurlijk moesten we daarvoor ook het kampthema bekendmaken, zijn jullie 

al benieuwd hiernaar? Spannenddd…. 

 

Wat gaan we nog doen? 
 

Ledenweekenden 

Het is weer zover, alle afdelingen mogen op weekend!! Naast bivak zijn de ledenweekenden een van de 

hoogtepunten van het jaar binnen je eigen groep. Dit is een weekend boordevol plezier, je leert iedereen ook wat 

beter kennen en de groep wordt veel hechter, dus zeker de moeite waard om mee te komen! Specifieke data en alle 

nodige info wordt per afdeling gecommuniceerd in de Whatsapp/Messenger-groepen of in deze Chirograef, dus 

houdt dit zeker in de gaten!   

 

Sint Huub: 2 april 

Op zondag 2 april vieren we wederom het feest van de heilige Sint-Hubertus! Superleuk, want we gaan dit vieren op 

de schaatsbaan, woehoooooeeeewwww. De uren van de chirozondag blijven hetzelfde, jullie moeten dus zoals altijd 

gewoon om 14u op de lokalen aanwezig zijn. We zoeken wel alvast ouders die graag zouden willen rijden naar de 

schaatsbaan in Hasselt, maar dit zal ook nog in de groepen apart gecommuniceerd worden. Voor meer info kun je 

zoals altijd ook bij de leiding terecht. Vergeet alvast geen handschoenen en dikke sokken.  

De leuke namiddag kost 5 euro per lid, vergeet deze dus ook niet mee te brengen.  

 

Plox: 14 april 

Zoals altijd brengt april ook meteen de dikste fuif van het jaar met zich mee, namelijk PLOX!!! Terug op onze oude 

vertrouwde locatie, het Panishof te Bommershoven, gaan we er weer een goei lap op geven! Voorverkoopkaarten 

zijn binnenkort beschikbaar bij de keti’s, aspi’s en leiding, en na een bepaalde periode zullen deze ook online 

beschikbaar zijn. Allen welkom vanaf 21u tot 4u! En stel je ouders al maar vast gerust, want er zullen ook fuifbussen 

rijden zodat zij lekker in hun bedje kunnen blijven liggen! Breng al je vrienden en vriendinnen mee, want het wordt 

weer een onvergetelijke avond!!  
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Ledenfuif: 14 april 

Voor de 4 jongste afdeling (sloeber, speelclub, rakwi en tito), want we zijn jullie natuurlijk niet vergeten, hebben we 

ook een supercoole ledenfuif!! Deze vindt plaats op dezelfde locatie, van 18u tot 20u. Vergeet dan zeker geen 5 euro 

mee te nemen, hiermee betaal je je inkom en krijg je ook een bonnetje voor een consumptie en een bonnetje voor 

een snack. Ouders zijn ook welkom, jullie kunnen op het gemak iets drinken en/of een babbeltje slaan met de rest. 

Zeker de moeite!! 

 

 

 

Chipolaspi: 13 mei   

Naar jaarlijkse traditie zullen de aspi’s ons op zaterdag 13 mei weer voorzien van een overheerlijke barbecue, 

gecombineerd met goeie muziek en spelen! Deze gezellige avond wil je zeker niet missen, dus houdt hun ook zeker 

in de gaten voor inschrijvingen en nog meer info. Be there!! 
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Belangrijke info 
 

Ledenweekends  

Ook dit jaar weer gaan al onze afdelingen op ledenweekend woepwoep.  

Wowwww wat is dat?  

Een weekend vol plezier met je eigen afdeling en leiding op een geheime locatie.  

 

Specifiekere info? 

Deze zal de leiding van elke afdeling nog communiceren naar leden en ouders  

Dus houdt zeker de chirograef, whatsapp- of messengergroepjes… enzovoort in de gaten zodat je deze ultieme chiro-

ervaring niet mist! 

Wanneer?  

Sloeber: 21-23 april 

Speelclub: 10-12 maart 

Rakwi: 24-26 maart 

Tito: 10-12 maart 

Keti: 3-5 maart 

Aspi: 24-26 maart 

 

Praktisch:  

Op deze dagen blijft er gewone Chiro voor de anderen afdelingen.  

Ben je zelf op afdelingsweekend geweest, zal er deze zondag geen Chiro voorzien worden voor je afdeling.  

Het weekend kost 30 euro per lid. 

 

Bij vragen of onduidelijkheden vraag jouw eigen leiding voor meer info.  
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Sloebergraef  
 

Liefste sloebers, 

Sommigen onder jullie hebben misschien al gehoord dat we van 21 tot 23 april op avontuur gaan, spannend... Wij, 

jullie vet coole sloeberleiding, willen jullie daarom van harte uitnodigen op ons SLOEBERWEEKEND!! 

En als jullie denken dat het gewoon maar een typisch sloeberweekend gaat zijn, zitten jullie bij ons verkeerd! Het 

thema van ons weekendje weg draait namelijk rond idolen! Jullie mogen je dan ook verkleden als je idool (dit kan je 

favoriete persoon, stripfiguur, superheld(in), zanger(es), bekendheid,… zijn).  

We zullen op weekend tal van spelletjes spelen waarin jullie als idolen zo goed mogelijk jullie best zullen moeten 

doen om het tot een goed eind te brengen. 

Verder hopen we ook dat jullie er net zo veel zin in hebben als ons en dan maken we er een spetterend weekend 

van!! 

 

 

BELANGRIJK OM TE WETEN! 

Wanneer? 

21 tot 23 april 2023  (We vertrekken vrijdagavond aan de lokalen op een uur dat nog gecommuniceerd 

zal worden en komen zondag rond de middag terug) 

Waar? 

 geheimpje      

Benodigdheden?  

Veldbed, slaapzak, kussen, toiletgerief, stevige schoenen, voldoende kleding (je neemt best van alles een 

reservepaar mee), en natuurlijk KEIVEEL ENTHOUSIASME! 

Wat heb je zeker niet nodig?  

 Snoep, koekjes, elektronische toestellen (gsm, ipad, computer…) 

Vervoer? 

Hoe het vervoer precies zal verlopen (en waarheen) wordt nog met jullie ouders gecommuniceerd via 

WhatsApp. Het zou heel fijn zijn als we al een aantal lieve, welwillende ouders zouden kunnen vinden om 

heen en/of terug te rijden. 

 

P.S.: Vergeet je zeker niet te verkleden als je idool!! 
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Speelclubgraef 
 
Hallo allerliefste schatjes van patatjes,  
 
Het is weer tijd voor een chirograef van jullie favoriete leiding.  
Deze keer met een heeeeel belangrijke Chirograef.  
 
Ids wil namelijk heel graag prinscarnaval worden volgend jaar en wil alvast de allermooiste wagen en outfit 
van iedereen tijdens de stoet. Hij heeft jullie hulp hierbij nodig want hij zoekt nog een origineel super cool 
ontwerp voor zijn outfit en zijn wagen.  
Helpen jullie onze lieve Ids? Breng het ontwerpen zeker mee naar de Chiro en geef dit af. Wie weet komt 
hij dan wel voorbij in de stoet volgend jaar.  
 

Groetjes van jullie favoriete leiding 😉😉😉 
Tom, Thomas, Ids en Julie  
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Rakwigraef 
Ewa rakwi’s!!!! 

WE HEBBEN BELANGRIJK NIEUWS!!! 

Mathijs de lolaap heeft deze week een vreemd bericht ontvangen op Instagram. De afzender werd gevraagd om het 

met jullie te delen want jullie, de super coole en mega leuke rakwi’s, mogen op weekeeeeeeeennnddddd!!!! Ziehier 

het bericht: 

  

Ola Mi familia!! 

Mijn naam is Vin Diesel en ik heb jullie hulp nodig!!! Onze crew heeft versterking nodig om de ultieme heist te kunne 

pullen! Aangezien jullie je mannetje wel kunnen staan tegen elkaar en graag ravotten leken jullie de ideale aanvulling 

voor mijn familia! Helaas kunnen jullie niet zomaar intreden en worden jullie eerst op de proef gesteld! Denken jullie 

snel, sterk en slim genoeg te zijn? 

Deze heist is ultra geheim dus verklap het tegen niemand op school!! We zouden liefst niet willen dat de politie ons 

staat op te wachten!! Wij zijn alvast druk bezig met de voorbereidingen op een geheime locatie waar we jullie in de 

toekomst meer zullen over informeren. Hou alvast het weekend van 24 tot 26 maart vrij. Mijn familia komt jullie 

vrijdagavond oppikken aan de Chiro lokalen. 

Onthoudt dat dit bericht ultra geheim is!!! 

Zie jullie dan!! 

Kusjes Vinny xxxx 

 

We hebben het bericht nog eens kort samengevat met de belangrijkste informatie. Alstubliiiieeeeeeftttt :))))))))) 

Wanneer: 24 - 26 maart 2022 

Tijdstip: Verzamelen aan de lokalen om 19u op vrijdagavond, op zondag zouden we tegen 12u terug zijn aan de 

lokalen. 

Locatie: TOP SECRET 

Vervoer: Wordt gecommuniceerd met de ouders via Whatsapp (de locatie ook), maar we zoeken alvast wat lieve 

mama’s en papa’s die de rakwi’s tot op de locatie zouden kunnen brengen en terug halen! 

Wat meenemen: Veldbedje, slaapzak, kussen, toiletgerief, kledij voor het hele weekend en ten slotte HEEL VEEL 

GOESTING!! 

Dresscode voor vertrek: Fast & Furious (racers, politieagent(e), etc.) 

 

Wij hebben ons als rakwi-leiding alvast gekoppeld aan een aantal van de personages uit de Fast & Furious saga. 

Hieronder voorzien we een mini-quiz, zodat jullie op voorhand ook al eens kunnen kijken bij welke van onze 4 

personages jullie horen! 
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Vraag 1:  

 

Als je een auto mocht kiezen om mee deel te nemen in een straatrace, welke zou dit dan zijn? 

 

A. Gurkha LAPV       B.   Lamborghini Aventador 

                            

       

       C.   Dodge Charger     D.   Toyota Supra 

                               

 

 

 

Vraag 2: 

Als je met al het geld van een grote overval naar eender welke vakantiebestemming zou kunnen gaan, wat zou die 

bestemming dan zijn? 

 

A. Sydney       B.   Rio de 

Janeiro 

           

                        



Chiro Loon                11   

      C. Dominicaanse Republiek     D.   Los Angeles 

                                    

 

Vraag 3: 

Uit de 4 termen hieronder, welke is voor jou persoonlijk het belangrijkste? 

 

A. Carrière (niet per se op geld gefocust)             B.   Veel geld verdienen 

                                  

    

    C.   Familie                             D.   Vriendschap 

                               

 

 

Vraag 4: 

Wie vind je het coolste duo? 

 

A. Luke Hobbs / Elena Neves    B. Roman Pearce / ? 
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      C.   Dominic Toretto / Letty Ortiz    D. Brian O’Connor / Mia Toretto 

                          

 

 

 

ANTWOORDEN 

 

Als je het meeste A antwoordde, dan ben je: 

 

 

Special Agent Luke Hobbs werkt bij DSS (een federaal bureau) en wordt ingezet voor de 

arrestatie van zware criminelen. Praktisch, vindingrijk, slim en buitengewoon moedig, 

Hobbs heeft een serieuze en formidabele persoonlijkheid. Hobbs is een streng en 

vastberaden persoon, hij was toegewijd aan zijn beroep als special agent.  

 

 

 

 

 

 

Als je het meeste B antwoordde, dan ben je: 

 

Roman Pearce is de grapjas van de bende. Hij is altijd goedlachs, maar heeft soms 

ook wel snel een beetje schrik als ze een gevaarlijke klus moeten uitvoeren. Hij 

houdt van snelle, en vooral opvallende sportwagens. Zo gebruikte hij ooit eens een 

knaloranje Lamborghini voor een heist op Antarctica.  
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Als je het meeste C antwoordde, dan ben je: 

 

 

Dominic is nors, sterk en heeft een vluchtig karakter, vooral wanneer zijn gezin in 

gevaar is. Hij is loyaal, en wordt in veel gevallen ook gezien als aanhankelijk en 

religieus. Zijn stopwoordje is FAMILY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je het meeste D antwoordde, dan ben je: 

 

Brian O’Connor is een voormalig FBI-agent, die initieel undercover was in 

de wereld van het straatracen, om criminelen op te pakken. Hij werd 

verliefd op de zus van Dominic, waardoor hij ook in de bende terecht 

kwam. Zijn ervaring als federaal agent zorgt ervoor dat hij een zeer brede 

skillset heeft, van racen tot ‘hand-to-hand combat’ tot hacken, en nog veel 

meer. Hij is van alle markten thuis, en geeft ook erg veel om zijn vrienden 

en familie. 
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Hopelijk zijn jullie nu wat meer geïnformeerd over de opdracht die we op weekend moeten volbrengen en kijken 

jullie er heel hard uit, wij alvast wel! Tot snel!!! 

 

Dikke knuffel 

MJMT 
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Titograef 
 

FILMKARAKTERS: 

Giese 

Giese is een super lieve zacht meid die helemaal opgaat in de chiro, daarom 

hebben we haar gekoppeld aan bambi. Ze is een schatje die we niet binnen onze 

chirogroep zouden willen missen. 

 

Bas 

Bas doet ons denken aan Manfred, of beter gezegd 

Manny, van Ice Age. Manny is heel vriendelijk, dapper, 

heldhaftig, goedhartig, aardig en lief. De perfecte 

omschrijving van Bas. Hij doet altijd actief mee en is ook een echte 

grappenmaker! Geen uitdaging is te groot voor Bas.  

 

Vince 

Vince is een blije vis in het water. Hij is altijd enthousiast en klaar om een spel te 

spelen. Af en toe is zijn enthousiasme niet te houden en wordt hij een 

spraakwaterval, net zoals Dory van Nemo. Ook heeft Vince het soms moeilijk met 

spelletjes te onthouden, helaas heeft Dory dit ook. Maar toch staat hij altijd klaar 

voor zijn vrienden.  

 

 

Femke 

Femke is een braaf maar luidruchtig persoon. Ze is niet 

bang van wat sarcasme en raakt van streek als de 

dingen niet lopen zoals ze wil. Als Femke iets wint is ze 

blij voor 10 mensen tezamen, dat siert haar enorm. 

Daarom doet ze ons denken aan Vanellope van de film 

Wreck-It Ralph.   

 

 

Karim 

als we aan Karim denken, denken we automatisch aan een oompa loompa van 

charly en de chocoladefabriek. oompa loompas zijn heel energetische wezens, dit 

herkennen we ook in karim. Zijn zang en danstalent is op de chiro niet te ontzien. 

Karim kan vaak op de chiro al zingend gespot worden. Aangezien Karim de kleinste 

van de groep is, is dit ook een eigenschap die we kunnen koppelen aan de oompa 

loompas, aangezien ze een dwergenvolk zijn. 
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Louwie 

Louwie is een jongen die steeds met een lach op zijn gezicht naar de chiro komt, 

daarom vergelijken we hem met olaf. Je zal hem zelden slecht gezind zien. Hij 

kan soms iets of wat onhandig zijn, maar op grappige manier. Soms leeft hij een 

beetje in zijn eigen wereldje, een karaktereigenschap die we ook aan olaf kunnen 

koppelen. 

 

Ruhne 

 

Als wij denken aan Ruhne, dan denken we 

meteen aan Katniss van the hunger 

games. Zij is een meid die recht op haar doel afgaat en wil winnen. 

Ze heeft daarnaast ook een zachte persoonlijkheid en zal altijd 

andere willen helpen (tenzij ze daar zelf verlies uit haald natuurlijk, 

anders ga je dood in dit spel)...  Ook Ruhne is een vechter voor wat 

ze wil en speelt altijd enthousiast mee met ons.  

 

 

Lennert 

 

Lennert doet ons meteen denken aan Geest uit de film Aladdin. Net zoals 

Geest is hij altijd zeer opgewekt en blij. Hij zal ook altijd zeer goed meespelen 

en ervoor zorgen dat al zijn taken volbracht zijn. Ook zal hij ervoor zorgen dat 

iedereen in de groep zich goed voelt en alles vlekkeloos verloopt.   

 

 

 

 

 

Anouk 

 

Anouk is precies nooit slecht gezind en mega enthousiast om naar 

de chiro te komen. Ze bekijkt alles optimistisch en is een echte 

Chiro chick. Ze laat zich zeker niet doen en is niet bang van een 

stootje! Daarom doet Anouk ons ook wel is denken aan Joy van de 

film Inside Out.  

 

 



Chiro Loon                17   

 

 

Marie 

Marie doet ons ook wel denken aan Minnie Mouse. Een vrolijk, lief muisje. Marie 

weet net zoals Minnie Mouse haar mannetje te staan. Minnie is altijd netjes, maar bij 

het spelen van spelletjes is Marie niet gevreesd om een beetje vuil te worden.  

 

 

 

Ska 

Als we aan Ska denken komt er meteen een personage in ons hoofd. Dit 

is natuurlijk Elsa uit de film frozen. Ska is een zeer lief en verstandig 

meisje net zoals Elsa. Maar ze is ook zeer dapper en speel daarom dat 

ze beide zo goed overeen komen.  

 

Emiel 

Emiel zouden we metteen koppelen aan drex van gardiens of the galaxy. Aan de 

buitenkant kan emiel een beetje stoer overkomen, maar aan de binnenkant is hij 

een hele lieve gevoelige jongen. 

 

 

 

 

 

Robbe 

 

Robbe is echt een hele lieve. Robbe durft alles aan maar is wel heel zorgzaam en 

zachtaardig! We denken dat Robbe een creatief kantje heeft maar soms ook eens 

ondeugend kan zijn. Maar dat wordt allemaal goed gemaakt door zijn schattig 

gezichtje! Als we aan Robbe denken, denken we meteen aan zijn dubbelganger; 

Stitch! 
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Alexander 

Alexander is heel competitief en doet daarom altijd actief mee aan de spelletjes. 

Zijn superkracht van snel rennen komt hierbij dan ook uitstekend van pas. 

Alexander is ook niet snel bang om is een grapje te maken. Dash Parr van The 

Incredibles is daarom het perfecte personage om naast Alexander te zetten.  

 

 

Eline  

Eline is zeer avontuurlijk en stoer, maar ze heeft 

ook een zeer zachte en gevoelige kant. Dit zijn de 

perfecte eigenschappen voor op de Chiro. En 

daarom is ze perfect te vergelijken met Jane uit de film Tarzan. In de jungle 

gaat ook zei een zeer groot avontuur aan net zoals Eline in de Chiro doet. 

 

 

Charlie 

Charlie doet ons denken aan Hermelien van Harry Potter. Ze is een knappe en 

intelligente meid die de jongens dikwijls te slim af is. Waarschijnlijk zou Charlie 

de toverspreuken zo, alsof het niets is, uit haar hoofd kunnen leren. Of 

misschien kent ze die al allemaal. Pas maar op mede tito’s, want tegen Charlie 

haar pokerface zijn jullie niets. 

 

 

 

Wout 

Zoals een minion is wout niet meteen de grootste jongen uit onze titogroep, 

MAAR dit maakt hem natuurlijk niet minder speciaal! Wout zie je altijd lachen 

en gibberen. Zolang hij maar een mopje kan uithalen bij de andere is hij blij. 

Ook de minions halen continu moppen bij elkaar uit. Nog een eigenschap dat 

ze met elkaar gemeen hebben.  
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Loes 

Deze meid is heeft soms gekke ideeën net zoals Harley Quinn. Loes is geen 

poesje om zonder handschoenen aan te pakken. Ook Harley is niet zomaar een 

brave meid. Allebei gaan ze tegen de stroom in en zullen ze er alles aan doen 

om hun doel te bereiken, ook al kost dit misschien levens. Play hard, die hard.  

 

 

 

 

Chloë 

Chloë doet ons vaak denken aan Ariël. Net zoals deze haar is ze zeer 

nieuwsgierig en niet bang om iets nieuws bij te leren. Dit is een zeer goede 

eigenschap om op de Chiro te hebben. Ook is ze super lief en kan ze goed 

overweg met anderen net zoals Ariël. 

 

 

Stas 

Stas doet ons denken aan Homer Simpson. Net zoals deze Simpson 

kan Stas zijn aandacht er niet lang bijhouden. Stas is wel mega 

grappig zonder dat hij het zelf doorheeft. Stas probeert altijd van alles 

en hij beleeft veel plezier net zoals Homer Simpson.  

 

 

Gina 

Als we aan Gina denken leggen we direct de link met Moana. Niet enkel omdat ze 

beide een zeer lief en zacht karakter hebben maar ook omdat ze zeer dapper en stoer 

zijn. Niks houd hen tegen om een avontuur aan te gaan. Dit merken we ook zeker op 

de chiro. Daarom dat het zo gemakkelijk is om hen beide te vergelijken. 

 

 

 

Eryck 

Eryck is te vergelijken met een super snelle behendige ninja, daarom 

dachten we metteen aan donatello van de ninja turtels. In spelletjes zien 

we hem vaak deze vaardigheden gebruiken. daarnaast is hij ook iemand 

die heel slim uit te hoek kan komen, vandaar de keuze donatello, want hij 

is de slimste van de 4 ninja turtles. 
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Ketigraef 
 

Dag Keti's,  

Het is eindelijk zo ver wij gaan op weekend! Yuuuh! Maar dit is niet zomaar een weekend! Er is namelijk iets aan de 

hand waardoor je niemand meer gaat kunnen vertrouwen! Opeens zijn je besten vrienden en vriendinnen niet meer 

wie ze ervoren waren, ze gaan moeten liegen tegen jullie om hun eigen leven niet in gevaar te brengen. Dit heeft 

alles te maken met de verdeeldheid binnen deze groep, eigenlijk binnen het land! Er zijn nammelijk twee groepen. 

Meer informatie kunnen we echter niet geven om de mensen binnen onze groep niet in gevaar te brengen. De 

staatsveiligheid ligt ons namelijk op de hielen. Maar wij als bende leden zijn opzoek naar mensen die willen komen 

aansluiten om mee te gaan strijden om de strekte en machtigste groep te worden van België en misschien wel 

Europa! 

Allen die zich geroepen voelen om zich aan te sluiten of hun ouders die willen rijden laat even iets weten aan Ruben, 

Emile, Donaat of Korneel (of in de WhatsApp groep) 

Tot Dan! 

 

 

 

 

Wat nemen jullie mee: 

✓ Slaapzak en kussen 

✓ Veldbed 

✓ Kleren (zeker een lange broek, warme kleren, Tip: kijk naar het weer) 

✓ Toiletgerief 

✓ Stevige dichte schoenen 

✓ Veel goesting ;)) 

✓ 30 euro en paspoort bij aankomst 

Wat nemen jullie NIET mee: 

X GSM en andere multimedia 

X Wapens 

X Geld 
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Aspigraef 
Gegroet beste Aspi’s!! 

We zijn al halverwege het jaar en hebben al zoveel meegemaakt, als je terugkijkt op onze 

insta pagina kan je het nog allemaal terug beleven! Alle leuke zondagen, de pissquiz, nacht 

van de jeugdbeweging, stadspelletjes, avondchiro met justdance, prins karnaval en 

leidingsweekend!!! 

Wat waren dat allemaal heel fijne momenten maar er wachten er nog hoor! Het 

langverwachte aspiweekend komt er nog aan (jullie krijgen nog een top secret uitnodiging 

van ons!!), keti-aspi-weekend, PLOX, nog meer fijne zondagen, Chipolaspi en KAMP!! Wij 

kijken er alvast naar uit! 

Met al die gekke herinneringen, zouden we dan niet best een youtube account beginnen? Ik 

zweer wij zouden zoveel views binnen halen! 
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We willen ook dat iedereen zich goed klaarstoomt voor chipolaspi! Het is nu key als we een 

dikke tweedaagse en leefweek willen! Daarom sluiten we af met een paar motiverende 

beelden! 

(als je ‘dog barbecuing’ opzoekt krijg je echt schokkende beelden) 
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To Do pagina  
 

Benodigdheden (voor 24 stuks)  

 

- Halve cake  

- 75 g poedersuiker  

- 50 g roomkaas (type Philadelphia)  

- 180 g witte chocolade (melts)  

- Voedingskleurstof  

- Rolfondant (rood en oranje, of 

suikerdecoratie)  

 

Bereiding  

 

1. Rasp de cake boven een kom. Klop de roomkaas op met de poedersuiker, tot een gladde massa. Roer door de 

cakekruimels.  

2. Leg een vel bakpapier op een bakplaat. Rol van het cakemengsel balletjes ter grootte van een dikke knikker. 

Leg ze op  de plaat, dek af met huishoudfolie en laat minstens 1 uur opstijven in de koelkast.  

3. Smelt de ‘melts’  tot een glazuur volgens de aanwijzingen op de verpakking. Doe er kleurstof bij tot je de 

gewenste tint geel krijgt. Dip er een stokje in en prik het in en cakeballetje. Doe dit met alle balletjes.  

4. Neem nu een balletje vast bij het stokje en dip het in het glazuur tot het rondom bedekt is (het balletje moet 

helemaal onder kunnen, gebruik dus een diep kommetje of een glas). Haal het naar boven en draai, zodat 

overtollig glazuur eraf loopt.  

5. Werk de kuikentjes af meet suikerdecoratie voor het glazuur opgesteven is. Zet ze rechtop, bijvoorbeeld in 

een stuk piepschuim, zo krijgen ze geen platte kant van het liggen. Laat 15 minuten uitharden.  
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Antwoorden: Pasen, wortel, paashaas, mand, konijn, lente, kuiken, 

eieren, tulp en chocolade  
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Dag Evenement Uur opmerking  
 

 

3-5 maart Ketiweekend  / Zie uitnodiging  

5 maart  Chiro  14u-17u30 Lokalen (zonder  
keti)  

10-12 maart Speelclub- en 
titoweekend  

/ Zie uitnodiging  

12 maart  Chiro 14u-17u30 Lokalen (zonder 
speelclub en 
tito)  

19 maart  Chiro  14u-17u30 Lokalen  

24-26 maart  Rakwi- en 
Aspiweekend  

/ Zie uitnodiging  

26 maart  Chiro  14u-17u30 Lokalen (zonder 
rakwi en aspi)  

2 april  Sint-Huub  14u-17u30 Lokalen + 5 euro 
+ sokken + 
handschoenen 

9 april  Chiro  14u-17u30 Lokalen 

14 april  Ledenfuif en PLOX  18:00-20:00 Panishof  

21-23 april  Sloeberweekend  / Zie uitnodiging  

23 april  Chiro 14u-17u30 Lokalen (zonder 
sloebers)  

30 april   Chiro  14u-17u30 Lokalen  

7 mei Chiro  14u-17u30 Lokalen  

13 mei  CHIPOLASPI  17u00 Lokalen  

14 mei Chiro  14u-17u30 Lokalen  

21 mei Chiro  14u-17u30 Lokalen  

28 mei  Chiro  
 
 
 
 
 
 
  

14u-17u30 
 
 
 
 
 
  

Lokalen  
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Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  
**Iedereen zijn examens gedaaaaan**de leiding terugzien**leuke 
chirozondagen**ledenweekenden komen er ook aan**JOEPIEEEE**Sint-
Huub** maar 14 april is ook een speciale 
dag**ledenfuif**PLOX**PLOX**PLOX**staan je dansschoentjes al 
klaar**daarna Pasen**eitjes rampen**lekkere vleesjes van de aspis op 13 
mei**BBQ VAN HET JAAR**mooi weer**gezelligheid**kampvuurtje**jij 
komt toch ook he**aftellen voor kamp kan beginnen**nog maar ongeveer 
150 dagen**mooiste moment van het chirojaar**tot de volgende keer** 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  

 
 
Zet ook deze datums al in je agenda  
BIVAK 2022-2023: 21 juli tot 31 juli 
BIVAK 2023-2024: 21 juli tot 31 juli 
 
 
HERINNERING: 

Om mee te mogen op bivak 2023 moet je MINSTENS 7 KEER NAAR DE 

CHIRO KOMEN! 
 

 


