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Voorwoord 
 
Hallokesssss beste leden!! 
Het jaar is al wat gevorderd 
jaja, dat gaat snel! Vele 
leuke Chirozondagen en 
andere Chiroactiviteiten zijn 
al achter de rug. Zo hadden 
we bijvoorbeeld het 
gezellige spaghettifeest, 
herontdekkingsweekend en 
zoveel meer!! Verder is de 
herfstvakantie ook al 
eventjes achter de rug en 
nadert de volgende 
vakantie!!! Joepieeee! Maar 
als je vakantie zegt betekent 
dat wel weer examens voor 
de oudste groepen en 
leiding :(((, dat is een 
tegenvaller. Maar geen bang 
de Chiro zal er altijd zijn! Er 
komen nog Chiro’s en 
wanneer de leiding het heel 
druk zal hebben met 
examens zullen er aspi’s zijn 
om ons te komen helpen, 
ouf gelukkig.  
 
Btw voelen jullie ook al de 
gezellige kerstsfeer komen?  

 
 
 
 
 

Zo de kerstversiering die 
begint te verschijnen in het 
straatbeeld? Ik voel het 
alleszins al en zie al heel 
hard uit naar het kerstfeest! 
Dat is mij toch een 
gezelligfeest hn. Lekker 
eten, familie, een mooi 
versierde en verlichte 
kerstboom , het is uniek in 
zijn soort. Daarbij wens ik 
jullie al zeker een Vrolijk 
Kerstfeest en ook al een 
Gelukkig Nieuwjaar!! Mij (de 
volgende Chirograef) zullen 
jullie in 2024 terug zien 
verschijnen in jullie 
brievenbus!! Adieu! 
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Mededelingen  
 

Winter is coming (~ John Snow)  

Ja ja, je hoort ons al van ver aankomen: DE DAGEN WORDEN KORTER EN DE NACHTEN WORDEN LANGER! Al sinds 

oktober verkondigen we dit wekelijks op de chiro aan onze leden omdat het ooooh zoooo super belangrijk is dat 

iedereen die te voet of vooral met de fiets naar de chiro komt super goed verlicht moet zijn! Zorg er allemaal voor 

dat jullie voor- en achterlichten werken voordat je naar de chiro komt en neem je favoriete fluohesje mee. Ben je je 

hesje vergeten? Geen probleem! Leen er even eentje van de chiro Stay safe & stay verlicht!!! Zorg er natuurlijk ook 

voor dat je je kleed naargelang het weer.  

Ledenweekends 

 Ze zijn terug, onze befaamde ledenweekends!!! Indien de coronamaatregel-goden ons gunstig gezind blijven, zullen 

wij dit jaar opnieuw op weekend kunnen gaan (YESSSSSSSSSSS)! Wanneer? Een weekend in februari, maart, april of 

mei van vrijdagavond tot zondagmiddag Wie? Alle afdelingen natuurlijk Specifieker 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! 

 

 Allerliefste chirograeflezers  

Via deze weg wilt de leidingsploeg en VeeBee van Chiro Loon, jullie een 

vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar wensen!  Wij wensen jullie een 

jaar vol vreugde, vriendschap, gezondheid en geluk!  
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Wat hebben we gedaan? 
 

Spaghettifeest: 6 november 

Jaja, dat was het dan weer. Ons spaghettifeest waar we de beste 

spaghetti serveren, zoals jullie wel allemaal hebben kunnen proeven, is 

weer voorbij. Hopelijk hebben jullie jullie buik lekker rond gegeten met 

de spaghetti!? Mij heeft het alleszins gesmaakt! Maar jammer genoeg 

moeten we weer een jaartje wachten voor dat we weer kunnen smullen 

van de heerlijkste spaghetti. Bovendien willen wij jullie dan ook nog eens 

allemaal hartelijk bedanken om te komen en hopelijk zien we jullie 

volgende jaar weer allemaal terug!!  

Herontdekkingsweekend: 11-13 november 

Zoals jullie gemerkt hebben was het dit weekend geen Chiro :(((. Dat kwam omdat de leidingsploeg met z’n allen 

op herontdekkingsweekend was. Wij hebben ons rot geamuseerd en het weekend de moeite waard 

gemaakt. Wij hebben dankzij dit weekend elkaar ook wat kunnen ‘herontdekken’, nu kennen we elkaar 

allemaal wat beter en kunnen we goed het Chirojaar verderzetten.   

Bitterballenboef: 18 november 

Dit was een evenement van onze oudste groep, de aspi’s. Hun bitterballenboef, waar ze bitterballen en 

lekkere kaaskroketten serveren voor wat geld in hun kassa te krijgen, was weer een succes! Dit succes zal 

mee kunnen bijdragen aan hun 2-daagse op kamp. 

Ijstaarenverkoop: 19 november 

Onze jaarlijkse traditie, DE IJSTAARTEN VAN LOON. Het was me weer wat. Net zoals het weer traditioneel 

weer wat tegen zat. Maar toch wij Chiromensen kunnen daartegen! Met de 3 oudste groepen en leiding 

trotseerden wij het barre, natte, koude en kille weer om ijstaarten te verkopen. Huis aan huis. We doen het 

toch maar! Chapeau aan alle leden die zijn gekomen, echt dikke merci! Jullie waren broodnodig en rekenen 

ook volgend jaar op jullie! 

De Sint: 4 december 

Hij komt, hij komt die lieve goede Sint! En jaja hij kwam ook naar Chiro Loon. Dat deed ons toch een plezier 

om onze oude vriend van Spanje terug te zien. En hij was niet alleen, hij had zijn roetpieten ook mee. Zij 

hielpen hem zoals gewoonlijk de klus te klaren. Maar zoals ieder jaar had de Sint ook iets mee. Hij had 

snoepzakjes vol lekkere dingen mee voor onze lieve leden, want ja er waren dit jaar geen stoute kinderen!!! 

Wohooooo! 
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Wat gaan we nog doen? 
 

Ijstaartenafhaal: 10 en 11 december 

Deze data zijn belangrijk voor allen die een ijstaart bij de Chiro hebben besteld, hopelijk is dat iedereen ;). 

Want ja op 10 en 11 dec kan u op onze Chirolokalen uw ijstaarten komen afhalen!! Vergeet dit zeker niet te 

doen, want deze ijstaarten zijn niet te missen in uw desserts bij de feestdagen! Vergeet zeker uw strookje 

papier niet mee te nemen! Dit strookje hebt u normaal ontvangen toen wij langs zijn gekomen. 

Blok               

Jaja de blok zit er weer aan te komen, eerst en vooral hebben 

de oudste groepen ook al in december hun examens. En daarna 

is het aan de leiding, wij hebben allen blok en examens. Dit 

betekent dus dat we druk bezig gaan zijn met studeren en we 

dus niet veel tijd gaan kunnen steken in de Chiro, hierdoor zal 

er een paar zondagen geen Chiro gegeven worden, ohhh! (zie 

kalender) 

Aspidagen: 22 en 29 januari 

Zoals in het vorig paragraafje zal de leiding blok en examens hebben, dit zal van ongeveer eind december 

tot begin februari zijn. Daarom schakelen we de hulp in van onze oudste afdeling, de aspi’s, jaja zij zullen er 

2 zondagen in januari staan voor Chiro te geven. En dit zullen ze doen met hun prachtige voorbereidingen 

die ze gaan maken. We zijn benieuwd!!! 
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Sloebergraef  
 

Ondertussen zijn er al een paar zondagen gepasseerd waar we elkaar beter hebben leren kennen. Maar zijn jullie zeker 

of jullie alles over ons weten? Om dit eventjes te testen hebben we een klein quizje gemaakt voor jullie. TIP: kijk eens 

in de leidingsvoorstelling in de vorige chirograef, misschien vindt je daar de antwoorden wel.  

 

Veel plezier!!!  

 

Daan, Oli, Louis & Laura  

 

 

Welke leiding studeert voor dokter?  

 

A. Laura  
B. Oli 
C. Daan  
D. Louis  

 

Welke leiding kan het beste vechten?  

 

A. Laura  
B. Oli 
C. Daan  
D. Louis  

 

Welke leiding heeft nog een zus in de leidingsploeg?  

 

A. Laura  
B. Oli 
C. Daan  
D. Louis  

 

Welke leiding heeft als hobby tennis?  

 

A. Laura  
B. Oli 
C. Daan  
D. Louis  
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Welke leiding zit het langste op de chiro?  

 

A. Laura  
B. Oli 
C. Daan  
D. Louis  

 

 

Welke leiding verjaart er op 20 september?  

 

A. Laura  
B. Oli 
C. Daan  
D. Louis  

 

 

Welke superheld is leiding Laura?  

 

A. Mega Mindy  
B. Captain Marvel  
C. Black Widow  
D. She Hulk  

 

 

 

Hier nog even een kleine rebus om deze super leuke chirograef af te sluiten:  

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: Louis, Oli, Daan, Laura, Daan, Oli, Captain Marval  

Antwoord rebus : sloebers is de coolste en leukste afdeling 
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Speelclubgraef 
 

DAG ALLERLIEFSTE,  LEUKSTE EN COOLSTE SPEELCLUBBERS 

Hier is em dan de allereerste Speelclubgraef met ons als jullie nieuwe leiding. Hebben jullie er ook zoveel 
zin in? 
Na een paar prachtige chirozondagen hebben we elkaar al heeeel goed leren kennen en al veeeel leuke 
spelletjes gespeeld. Maar omdat we jullie toch nog iets beter wouden kennen, hebben we besloten om het 
‘GROTE SPEELCLUB-VRIENDENBOEK’ te maken. Dit moeten jullie invullen en meenemen naar de volgende 
chirozondag en dan zal de leiding er een mooi boekje van maken. Wij hebben onze deeltjes alvast 
ingevuld!! 

groetjes van jullie leidertjes 
Julie, Ids, Thomas en Tom 
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Voornaam: ……………………………………………      

Achternaam: …………………………………………  

Verjaardag: ………………………………………….. 

School: …………………………………………………. 

Favoriete Chirospel: ……………………………… 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? …………. 

 

Welke Chirogroep is het coolst?........................................ 

Wat is je beste kampherinnering? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

       Wie / Wat is je favoriete ………….. ?: 

       Superheld: ………………………………………….. 

       Kleur: …………………………………………………… 

       Eten op kamp: …………………………………….. 

       Liedje: ………………………………………………… 

       Film of programma: …………………………… 

       Saus bij frietjes: ………………………………….. 

        

 

Maak hier een tekening van jouw met je huisdieren of je familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 
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Voornaam: Julie      

Achternaam: Baeckelmans 

Verjaardag: 30/07/2003 

School: KULeuven Tandheelkunde 

Favoriete Chirospel: stoelenzitrace 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 4 jaar 

 

Welke Chirogroep is het coolst? SPEELCLUBBBB   
 

Wat is je beste kampherinnering? 
 

Babbelen met vrienden rond het kampvuur en urenlang plezier maken in de zon  

 

Wie / Wat is je favoriete ………….. ?: 

Superheld: Black widow natuurlijk 

Kleur: Groeeeennnn 

Eten op kamp: Spaghetti met spinazie en spekjes 

Liedje: Wherever I Go - One Republic  

Film of programma: The Crown 

Saus bij frietjes: Mayonaise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Bucketlist: 

10 talen leren spreken 
 

veel reizen 
 

even goed leren koken als 
mijn mama 

 

Een top Bivak bezorgen 
aan mijn schatjes de 

speelclubbers 
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Voornaam: Tom     

Achternaam: Lhoëst 

Verjaardag: 20 Februari 

School: KUL Burgerlijk Ingenieur 

Favoriete Chirospel: snokke 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 6 

 

Welke Chirogroep is het coolst? Speelclub duh  

Wat is je beste kampherinnering? 
 

Als Aspi samen met de hele groep paintballen tegen Glen (de uitbater van het paintballterrein). 

 

       Wie / Wat is je favoriete ………….. ?: 

       Superheld:  Batman 

       Kleur: Groen 

       Eten op kamp: Gehakt à la Femke 

       Liedje: Another Love - osTEKKe 

       Film of programma: Game of Thrones 

       Saus bij frietjes: Cocktail    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Bucketlist: 

reis rond de wereld 
 

afstuderen 
 

groot bouwproject maken 
 

parachutespringen 
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Voornaam: Ids      

Achternaam: Ghijsens  

Verjaardag: 03/07/2001 

School: PXL Verpleegkunde  

Favoriete Chirospel: Powerbal 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 16 

 

Welke Chirogroep is het coolst? Speelclub 🙂 

 

Wat is je beste kampherinnering? 
 

Op mijn eerste kamp hadden louis (aspileiding) en ik alleen maar botten aan! ook al was het toen heel 
warm… Wat moet onze slaapzak toch gestonken hebben! 

 

       Wie / Wat is je favoriete ………….. ?: 

       Superheld: black Widow 

       Kleur: Oranje  

       Eten op kamp: Frieten met videe  

       Liedje: Noodgeval - Goldband  

       Film of programma: FC de kampioenen!!!  

       Saus bij frietjes: Tartaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Bucketlist: 

Op reis gaan met de fiets 
 

Alle mogelijke rijbewijzen 
behalen 

 

Een voetbalmatch van Borussia 
Dortmund bijwonen 

 

Gaan wandelen met vrienden in 
schotland 

 



Chiro Loon                12   

 

 

Voornaam: Thomas     

Achternaam: Ghekiere 

Verjaardag: 03/05/2004  

School: viio Borgloon 

Favoriete Chirospel: 1 minute spel 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 13 

 

Welke Chirogroep is het coolst? De speelclub natuurlijk  
 

Wat is je beste kampherinnering? 

 

Met de Aspis op 2 daagse naar Maastricht 

 

       Wie / Wat is je favoriete ………….. ?: 

                   Superheld: Black Panther 

       Kleur: Groen 

       Eten op kamp: Worst met bruine saus 

       Liedje: Stick - Drake 

       Film of programma: Suits 

       Saus bij frietjes: Joppie saus 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn Bucketlist: 

Naar New York gaan 

  

Afstuderen  

  

Mijn rijbewijs halen 
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Rakwigraef 
Ho Ho Ho liefste Rakwi’s 

Hier is ie dan, de allereerste rakwigraef van dit jaar! De dagen worden 

korter, nachten worden langer, temperaturen beginnen te dalen. Winter 

komt eraan!!! Jammer genoeg betekend dat grauw weer. We zien als 

maar meer regen en donkere wolken, de hemel is grijs, de zon lijkt wel 

verdwenen. Misschien kun je hem helpen bevrijden uit het doolhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukt het om de zon te bevrijden? Als je dat gelukt is, proficiat! Als dit niet 

zo is, niet getreurd. Gelukkig is er een andere oplossing voor deze periode. 

DE CHIRO!! Waar we ons iedere week met net genoeg positieve energie 

kunnen opladen, door ons grenzeloos te amuseren,  zodanig dat we ons 

nog tot de volgende zondag goed voelen. Op de Chiro kan niks ons 

tegenhouden, we maken pret zelfs al zit het weer niet mee!!  
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Naast de Chiro zijn er nog vele andere speciale dagen waar we naar uit kunnen kijken. 

De Sint is namelijk in het land en hij zal samen met zijn pieten er alles aan doen om 

jullie van alles lekkers te brengen. Misschien heeft hij wel een bezoek aan de Chiro in 

zijn drukke agenda staan. Als de Sint weer vertrekt kunnen we alweer genieten van de 

gezellige kerstsfeer, lekker eten en de kerstboom versieren. Daarna mogen we niet 

vergeten het nieuwe jaar te vieren!!! Zo’n vooruitzichten maken het deze donkere 

periode toch wel wat leuker en gezelliger. 

Als je wil kan je hieronder alvast een verlanglijst maken, misschien komt die dan wel ‘toevallig’ eens in de 

handen van je ouders terecht, wie weet… 
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Als jullie je nu nog niet genoeg geamuseerd hebben is hier als laatste een woordzoeker met allemaal leuke 

weetjes over de leiding. De woorden die je zoekt, zijn de leegtes in de weetjes en misschien zitten er een 

aantal van die woordjes verstopt in de woordzoeker… 

Door de week studeert Milo in __________ en gaan Tuur, Mathijs en Jonah naar _________. We zijn alle 

vier _____ jaar oud. Tuur speelt ____________, Milo doet ___________ en Jonah gaat graag 

____________. Milo en Jonah rijden allebei met een ___________. Milo en Mathijs wonen in ________, 

terwijl Jonah zelfs helemaal in __________ woont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als het invullen gelukt is mag je dit blad altijd meenemen naar de Chiro, dan kunnen we het verbeteren en 

misschien hangt daar wel een leuke beloning aan vast… Tot snel!! 

 

Dikke knuffels 

Jonah, Mathijs, Tuur en Milo 
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Titograef 
 

Liefste tito’s  

Dit is de allereerst Titograef van het jaar. En wat voor een plaatje is het weer geworden… Lees snel verder om dit te 

weten te komen!  

Helaas hebben jullie al weer bijna examens. Voor sommige zijn dit de eerste examens in het middelbaar, andere zijn 

hier ondertussen al gewend aan of hebben misschien helemaal geen examen, nog leuker!!! Om jullie tijdens deze 

moeilijk periode toch een klein lichtpuntje te geven, hebben wij een checklist gemaakt om ervoor te zorgen dat je dit 

jaar niets meer vergeet!  

 

 Studeer minstens 1 namiddag per week 

 Kom zoveel mogelijk naar de CHIROOO! Of toch minstens 7 keer (p.s. anders niet mee op kamp). 

 Speel af en toe eens vals 

 Zet je schoen voor sint en piet (als je braaf bent geweest) 

 Eet elke dag een stukje fruit 

 Geef minstens 1 keer per chirozondag je volledig over aan een spel 

 Maak iedere dag je bed op 

 Geef iedere dag iemand een complimentje 

 Drink genoeg water 

 Doe iedere dag een propere onderbroek aan 

 Maak alvast een kerstlijstje 

 Doe minstens 30 minuten per dag iets sportief  

 Ga op tijd slapen 

 Luister naar de leiding  

 Vergeet je niet te douchen 

 Schud jezelf soms helemaal los op je lievelingsnummer 

 Kom in het weekend genoeg buiten, frisse lucht is belangrijk 

 vertel 1 mop per dag 
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Daarnaast hebben we ook nog een super leuke poster op de volgende pagina om boven jullie bed te hangen. 

WOOOOOW! zo denken jullie elke dag aan ons. 

 

Nog een laatste detail: SCHRIJF ZEKER 10 TOT 12 MAART IN JULLIE AGENDA, WANT WIJ GAAN DAN MET JULLIE OP 

WEEKEND!!! Verder info volgt via Whatsapp 
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Ketigraef 
 

Keti kerst special menu 
Liefste keti's, waarschijnlijk zijn jullie dit moment druk bezig met de examens. Maar wij als ketileiding willen even 

vooruitblikken naar mss wel de gezelligste tijd van het jaar!  

De kerst-nieuwjaars periode!  

Wat hoort er allemaal bij Kerstmis? Gezellig samen zijn met vrienden en familie, cadeautjes, kerstboom, mooie 

versiering, .. en ga zo maar door.  

Maar wat mist er nog tussen ons lijstje?  

Lekker eten!  

Daarom hebben we onze beste creaties samengesteld in de "keti kerstspecial menu". Deze bevat alles wat nodig is 

voor een geslaagde kerst-en nieuwjaarsavond.  

Smakelijk eten!  

Tenslotte wenst de ketileiding jullie allemaal een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar! 

£ 

Voorgerecht 

Paprika-pesto soep 

Wij serveren deze soep met zelfgemaakte croutons. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is wat (oud) brood, een 

beetje olijfolie en wat kruiden. Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd het brood in blokjes en doe in een kom. 

Voeg 1-2 eetlepels olijfolie en bijvoorbeeld een theelepel Italiaanse 

kruiden toe. Meng alles door elkaar en leg de croutons op een bakplaat 

met bakpapier. Bak ze ongeveer 15 minuten in de oven. 

 

Benodigdheden 

2 paprika's 

600 ml bouillon (tuinkruiden/groenten) 

2 el pesto 

1 teen knoflook 

Brood 

250 ml tomaten frito/gezeefde tomaten 

1 ui 
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Bereidingswijze 

Snijd de paprika, ui en knoflook in stukjes. Giet een scheutje olie in een soeppan. Bak de ui, knoflook en paprika 2-3 

minuten. Voeg dan de tomaten frito en bouillon toe. Breng de soep aan de kook en laat de soep circa 15-20 minuten 

zachtjes pruttelen. Voeg de pesto toe en pureer de soep met een staafmixer. Serveer de paprika-pesto soep met de 

zelfgemaakte croutons. 

 

Hoofdgerecht 
 

Gevulde kip met roomkaas 

Voor circa 4 personen 

Tijd 24 min. +70 min in de oven 

 

Benodigdheden  

● 1 hele kip 

● 1 bakje kruidenroomkaas/boursin 

● 1,5 sjalotje 

● 1 teen knoflook 

● 50 gr boter/margarine 

●  2 tl basilicum 

● 2 tl tijm 

● snufje zout en peper 

 

Bereidingswijze 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de sjalotjes in kleine stukjes. Meng in 

een bakje de kruidenroomkaas en sjalotjes. Maak de pootjes los en vul de kip met 

het roomkaas mengsel. Bind de pootjes daarna weer bij elkaar. Leg de kip in een 

grote ingevette ovenschaal. 

 

 Smelt een beetje boter en voeg de basilicum, tijm, 1 uitgeperste teen knoflook en 

een beetje zout en peper toe. Smeer de bovenkant van de kip goed in met dit 

botermengsel. Zet de kip circa 70 minuten in de oven. Maak een sneetje in de poot 

van de kip om te zien of hij gaar is. 
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DESSERT 
 

Om af te sluiten hebben we natuurlijk gekozen voor een heerlijke 

ijstaart van de chiro met op nummer 1 de boomstammetjes. Dit 

recept is uiteraard strikt geheim daarom zal je deze moeten kopen 

bij de Chiro Loon. 
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Aspigraef 
Beste ASS𝜋’s, 

We zijn het jaar ondertussen al echt goed begonnen en hebben al leuke dingen 

meegemaakt. We hebben een stadsspel gespeeld, we hebben een lijp ganzenbord gedaan, 

een vettige pis quiz waar jullie leiding zich onderscheden heeft, onze instagram is booming 

en ons eerste geld is verdient met BBB. 

Maar het jaar moet eigenlijk nog maar net beginnen en onze meeste verhalen moeten nog 

ontstaan. We kijken er dus enorm naar uit om jullie nog beter te leren kennen om er zo een 

onvergetelijk jaar van te maken. Het is echter ook belangrijk voor ons om na te gaan of er 

eventuele potentiële koppeltjes in onze groep te vinden zijn. Daarom is hier onze 

exclusieve, mega fantastische, fenomenaal interessante ASS𝜋 tinder registratie!!! Jullie 

dienen dit papier grondig in te vullen en mee te nemen de eerst volgende zondag. Afgeven 

van deze papieren kan bij de Love Dokters. Deze luisteren naar de namen Jan, Maanoe en 

Louis. Vergeet niet om altijd eerlijk te zijn en misschien kom je de liefde van uw leven tegen 

       

Veel kusjes op hete plekjes, 

Jullie ASS𝜋 leiding xxx 
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Hier het inschrijvingsformulier van ASS𝜋 tinder. Belangrijk is dat jullie dit niet met 

mekaar bespreken en dat jullie 1 bolletje kleuren per vraag. Have funnnn       

Naam: ...................... 

Bijnaam (optioneel) : ............................. 

Lievelingskleur: ............................. 

1) Ik ben meer een: 

o Avonturier 

o Uitgaande persoon 

o Introvert (zelfingenomen) 

o Denker 

2) Wie was er eerst, kip of het ei? 

o Kip 

o EI 

3) Welke superkracht zou je willen hebben? 

o Maanoe zijn 

o Louis zijn 

o Jan zijn 

o Geen van bovenstaande opties, want ik vind mijn aspileiding waardeloos en 

solliciteer met dit antwoord naar een afwas op kamp xx 

4) Wat zou je als eerst overkomen op een eerste date? 

o Scheten/boer laten 

o Betalen want wie denkt die wel niet dat hij/zij is 

o Alleen over mezelf vertellen want ik ben toch interessanter 

o Zeggen dat de serveerster/garçon lekker is 

5) Wat bestel je op café? 

o Water want ik lust niks anders 

o Iets fris, ik kan nooit kiezen of ik sprite, ice tea, cola of fanta neem 

o Ik hou van dure dingen, doe mij maar een cocktail 

o Maakt niet uit, zolang er maar alcohol in zit 

6) Met welke cocktail zou jij de lakens delen? 

o Sex on the beach 

o Pornstar Martini  

o Pink silk panties 

o Dick sucker  
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7) Op wie van deze personen zou jij verliefd worden? 

 

                           
 

 

 

                                           
 

 

8) Welke sport past het best bij jou?  

o Voetbal  

o Schaken 

o zwemmen 

o Ik doe niet aan sport.  

 

9) Wanneer ik iemand wil versieren… 

o Trakteer ik  

o Schrijf ik liefdesbriefjes  

o Probeer ik haar/zijn nummer te krijgen via iemand anders  

o Doe ik haar/zijn beste vriend/vriendin binnen om haar/hem jaloers te maken 
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10) Mijn ideale vakantiebestemming:   

o De BeNeLux is goed voor mij, ik ben niet graag ver weg van thuis.  

o Hoe verder, hoe beter. Ik ben vorig jaar naar Japan gegaan, kan er niet 

genoeg van krijgen. Reizen is mijn leven.  

o Elk feesteiland is goed.  

o Ik blijf liever thuis.  

 

 

11) Wanneer ik verdrietig ben luister ik het liefste naar… 

o Techno? Alles oké met u?  

o Kampnummers.  

o De MNM top 50. Hoe commerciëler, hoe liever.  

o Weenliedjes. Laat die tranen maar komen.  

 

12) Als ik naar de bib ga neem ik… 

o Een klein frietje stoofvlees met een bicky cheese. Oei, sorry verkeerde 

gebouw…  

o Een magisch fantasyboek mee.  

o Een kookboek.  

o Zoveel strips mijn twee handen kunnen dragen.  

 

13) Welk sterrenbeeld zou je nooit daten?  

o Steenbok. KOPPIGE EZELS DIE ALLEEN MAAR UITZIJN OP JE GELD EN 

JE ALLEEN APPRECIEREN ALS JE EEN TESLA HEBT 

o Vissen. Mensen met een geheugen van een theelepel, die overemotioneel 

zijn.  

o Ram. Heethoofden met een te groot ego.  

o Leeuw. Zelfingenomen, arrogante, allesweters die alleen maar in de 

spotlight willen staan.  

(Disclaimer: niet persoonlijk nemen)  

 

14) Heb je nog zin in vraag 15?  

o Ja!  

o Nee. Ik ben saai en vind waarschijnlijk niemand via dit datingbureau.  

 

15) Wat is je beste eigenschap?  

o Ik ben lief en zorgzaam.  

o Ik kan je altijd aan het lachen brengen.  

o Ik ben loyaal, je weet altijd wat je aan me hebt.  

o Heb ik niet, ik moet mijn onwaarschijnlijk goede uiterlijk gebruiken.  
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TO-DO PAGINA 
 

Kerstmenu 

Wil jij deze kerst uitpakken met een heus diner en je ontpoppen tot een echte keukenprins/-prinses? Dan is dit menu 

speciaal voor jou gemaakt, van aperitief tot dessert; het bevat alles wat je moet weten om indruk te maken op je 

familie of vrienden!! 

Aperitief: Cranberry Mojito 

Ingrediënten:  

- Limoen 

- Rietsuiker 

- Bruiswater 

- Cranberry-/veenbessensap 

- Munt en wat cranberries om te garneren 

- Ijsblokjes 

 

Bereiding: 

Doe 4 partjes limoen in een glas en voeg een theelepel rietsuiker toe. Stamp dit goed samen. Maak van de ijsblokjes 

kleine stukjes zodat je 'crushed ice' krijgt, je kunt dit doen door het ijs in een zakje te doen en vervolgens met de zak 

tegen de grond of iets anders stevig (liefst niet je broer of zus) te slaan. Meng het ijs met de limoen en rietsuiker 

goed door elkaar in het glas. Voeg een klein scheutje cranberrysap toe en vul het aan met bruiswater. Meng dit weer 

goed met elkaar. Garneer het geheel af met munt en verse cranberries.  

PS: Indien je dit voor je ouders maakt en ze vragen om de ‘volwassen versie’, kan je er een klein beetje witte rum aan 

toevoegen. 

 

Hapje/voorgerecht: Bladerdeegsterren met kruidenkaas 

Ingrediënten (voor 4 personen): 

- 4 plakjes bladerdeeg 

- 150 gram kruidenkaas 

- Handje walnoten 

- 4 theelepels honing 

- 1 ei 

- Snufje peper 

 

 

 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Steek met een koekjesvorm in de vorm van een ster (of iets anders, eender 

welke vorm kan), figuurtjes uit het bladerdeeg. Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg hier de 
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bladerdeegsterren op. Prik met een vork gaatjes in het deeg. Klop een ei los en besmeer elke ster met een klein 

beetje ei. Bak de bladerdeegsterren 10-15 minuten in de oven goudbruin. 

Snijd de kruidenkaas in kleine stukjes en hak de walnoten iets fijner. Haal de bladerdeegsterren uit de oven. Verdeel 
kruidenkaas, walnoten, snufje peper en honing over de sterren. Als je dit wil serveren als voorgerecht in plaats van 
gewoon een hapje, kan je dit vergezellen van een lekkere salade of een kopje soep. 

Hoofdgerecht: Chicken pie 

Ingrediënten (voor 4 personen): 

- 400 gram kipfilet (in stukjes) 

- 1 en 1/2de bladerdeeg 

- 140 gram spekreepjes 

- 250 gram broccoli 

- 1 en 1/2de ui 

- 1 en 1/2de teen knoflook 

- 140 gram doperwten 

- 140 gram wortel 

- 35 gram boter 

- 35 gram bloem 

- 250 milliliter melk 

- 1 en 1/2de theelepel peterselie 

- 3 theelepels tijm 

- 100 milliliter kippenbouillon 

- Zout en peper 

- Ei of melk 

 Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Snijd ook de wortels en broccoli in 
stukjes. Kook de wortels en broccoli 5 minuten en giet dan af.  
 
Smelt de boter in een diepe pan en voeg de ui en knoflook toe. Daarna kunnen de stukjes kip en de spekreepjes 
erbij. Bak dit rondom bruin en voeg dan de wortel, broccoli, doperwten, tijm, peterselie en een snufje peper toe. Na 
ongeveer 5 minuten kan de bloem erbij. Meng alles door de bloem en voeg na een minuut de melk en bouillon toe. 
Meng alles goed door elkaar en zet het vuur hoog. Als het geheel een beetje indikt, zet je het vuur laag totdat de 
saus de juiste dikte heeft.  
 
Vet een springvorm of ovenschaal in. Schep het groentemengsel in de schaal. Rol het bladerdeeg uit over de 
ovenschaal. Maak met een mes wat inkepingen in het bladerdeeg. Smeer de bovenkant in met een beetje melk of ei. 
Bak de chicken pie ongeveer 20 minuten in de oven totdat het bladerdeeg mooi bruin is. 
 

 

Dessert: Ijstaart 

Goed nieuws, dit dessert is de perfecte afsluiter van een kerst-/nieuwjaarsdiner en het is bovendien super handig 

want je moet het niet zelf maken; je hebt natuurlijk een overheerlijke ijstaart van Chiro Loon gekocht!! Eet smakelijk! 
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Wat? Weetjes?? Kerstweetjes??? 

 

Wist je dat … 

 

… de gemiddelde kerstboom een liter water per dag drinkt? Tijdens de 

eerste week dat je een echte kerstboom in je huis plaatst, heeft deze 

net iets minder dan een liter water per dag nodig om mooi te blijven. 

Natuurlijk geven wij de kerstboom allemaal veel te weinig 

water, waardoor hij veel sneller zijn naalden verliest.  

 

 

 

 

… het populairste moment voor een break-up twee weken voor 

kerst is? Een onderzoek dat data van Facebook heeft 

geanalyseerd, wijst uit dat de meeste stelletjes twee weken voor 

Kerst sneuvelen. De minste break-ups vinden op  eerste-en 

tweede kerstdag plaats. 

 

 

 

… er in Polen spinnen hangen in de kerstboom? Geen kerstballen, maar 

decoraties van spinnenwebben en spinnen sieren de Poolse 

kerstbomen, want in Polen gelooft men dat de spin geluk brengt. Een echte 

spin in de kerstboom vinden is het Poolse equivalent van een wimper 

vinden; voorspoed en geluk valt je daarna ten deel. 

 

 

 

 

… de kerstman zich op serieuze topsnelheid moet bewegen, wil hij alle 

cadeautjes op tijd bezorgen. 822 cadeaus per seconde om precies te zijn, 

om iedereen van kerstcadeaus te voorzien. Dit verdient wel een dikke 

bloem. 
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Spelletjes 
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Dag Evenement Uur Opmerking  

 

 

4 december Chiro  14u00-17u30 Lokalen  

10-11 

december 

Ijstaartenafhaal  10 dec: 9u30-

15u00 

11 dec: 11u30-

14u00 

Lokalen  

11 december Chiro 14u00-17u30 Lokalen  

18 

decemeber 

Chiro  14u00-17u30 Lokalen  

25 december Geen Chiro  / / 

1 januari Geen Chiro  / / 

8 januari  Chiro 14u00-17u30 Lokalen  

15 januari Groepschiro  14u00-17u30 Lokalen (wordt 

nog 

gecommuniceerd) 

22 januari Aspi-dag  14u00-17u30 Lokalen  

29 januari  Aspi-dag 14u00-17u30 Lokalen   

5 februari  Chiro  14u00-17u30  Lokalen  

12 februari Chiro 14u00-17u30 Lokalen  

17-19 

februari 

LEIDINGSWEEKEND /  GEEN CHIRO  

26 februari Chiro  14u00-17u30  Lokalen  

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

De feestdagen staan weer voor de deur*Kerstmis*Nieuwjaar*altijd 

lekker*maar altijd veeeeeel te veeeeel*natuurlijk was de ijstaart van chiro 

loon niet ontbreken*wat zijn die altijd zooooo lekker*examens gedaan voor 

tito’s, keti’s en aspi’s*MAAR*jammer genoeg heeft de leiding nu 

examens*maar niet getreurd*we blijven chiro geven*JOEPIEEE*allemaal 

een kaarsje branden voor de leiding hun examentjes*tot snel  

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

Zet ook deze datums al in je agenda 

BIVAK 2023: 21 juli tot 31 juli & BIVAK 2024: 21 juli tot 31 juli 
 


