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Voorwoord 
Hier zijn we weer met een 
nieuwe Chirograef! Na alle 
feestdagen en zware zware 
zware examenperiode voor 
de leiding zijn we weer 
allemaal paraat. Onze 
‘opvolgers’: de aspi’s 
hebben dat enorm goed 
gedaan tijdens de examens. 
Dat mag ook zeker gezegd 
worden! Het is een heel erg 
zware taak om leiding te 

zijn… o zooooo zwaar ….       
Op een dag gaan zij deze 
taak van ons moeten 
overnemen, daarom laten 
we hun nu af en toe al eens 
oefenen. Hoewel het voor 
hen heel erg moeilijk gaat 
zijn om deze generatie van 
leiding te kunnen over-
treffen. Onze Erasmus 
leiding is ook terug en ze 
zijn klaar om er weer volop 
voor te gaan. Wij geloven 
erin dat alles beter gaat 
worden, don’t worry be 
happy, corona gaat 
verdwijnen, de zon komt 
terug en weer elke zondag 
chirooooo!!!!   
 

 
 
 
 

Het tweede semester gaat 
van start, dat betekent meer 
chiroweekenden, nog 
dichter bij kamp en PLOX! 
Niet vergeten : Plox is voor 
ie-de-reen. We beginnen de 
avond met een spetterend 
kinderfeestje en daarna 
kunnen de oudere leden 
hun beste dansmoves 
tonen. (ouders ook zeker en 
vast welkom). De opbrengst 
van de fuif gebruiken we om 
jullie chirozondagen en 
weekenden en kampen NOG 
beter te maken!  Wij tellen 
af! CHIPOLASPIIII staat ook 
op onze planning, een 
extreem lekkere barbecue 
georganiseerd door onze 
beste ledengroep (de aspi’s 
duh). Dit is niet te missen! 
Elk gezin is welkom, nodig 
ook zeker je externe 
vrienden, familie, liefjes uit 
want ik beloof het u: ’t is de 
moeite! Lees snel verder om 
te weten wat we nog 
allemaal gepland hebben. 

 

 

INHOUDSTAFEL 
2) Wat hebben we gedaan? 
2) Wat gaan we nog doen? 
4) 75 jaar Chiro  
5) Receptjes  
7) Sloeber 
9) Speelclub 
14) Rakwi 
16) Tito 
19) Keti 
23) Aspi 
29) Spelletjes/random 
32) Kalender  
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Wat hebben we gedaan? 
 

Aspidag(en): 16 en 23 januari 2022 

Toen de leiding examen hadden, namen de aspi’s het van hun over. En hoe deden ze dat wel niet, van 

Tito’s got talent tot piratentocht door Borgloon. De toekomst voor Chiro Loon is dus verzekerd!! 

Familiedag: 30 januari 2022 

Doordat er corona is, hebben we al twee jaar geen familiedag meer kunnen houden op kamp. Daarom 

deden we dit eens op een Chirozondag. De leden van verschillende afdelingen werden samen gezet en 

moesten allemaal spelletjes spelen om het magische toverdrankje te kunnen vormen.  

Leidingsweekend: 25-27 februari 2022 

Van 25 tot 27 februari zijn de leiding en de aspi’s op leidingsweekend geweest. Hier werd er al hard 

gewerkt aan de voorbereiding van bivak! Zo werden de regels van kamp overlopen, het bivakthema 

bekend gemaakt en aan de toneeltjes van kamp gewerkt. 

 

Wat gaan we nog doen? 
 

Ledenweekenden: 

Sommige zijn al op ledenweekend geweest, andere mogen nog uitkijken naar een onvergetelijk weekend. 

Een weekend vol plezier en waar je elkaar nog beter leert kennen!! De datum van deze weekenden 

verschilt per afdeling. Je kan deze terugvinden bij de apartje stukjes van de afdeling of vragen aan de 

leiding. 

Sint-Huub: 13 maart 2022 

Op 13 maart komt onze heilige van de Chiro weer langs!! Deze keer gaan we iets anders doen, we gaan 

namelijk SCHAATSENNNNN!!! De uren zullen hetzelfde blijven als een normale Chirozondag. We 

vertrekken op de lokalen om 14u en zijn weer terug om 17u30. Graag vragen we ook ouders die naar de 

schaatsbaan in Hasselt (adres: Gouverneur Verwilghensingel 13, 3500 Hasselt) kunnen rijden. Laat dit zeker 

weten aan je leiding. Neem ook zeker handschoenen, dikke kousen en €5 mee!!!  

Plox: 15 april 2022 (onder voorbehoud)  

EINDELIJK mogen we weer, na maar liefst twee jaar is onze legendarische fuif er weer!! Zet alvast je 

dansschoentjes klaar en warm de beentjes al maar op, want we moeten deze twee jaar inhalen natuurlijk!! 
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Kinderfuif: 15 april 2022 (onder voorbehoud) 

Voor de jongere leden hebben we natuurlijk een alternatief, namelijk onze kinderfuif!! Een feest waar je 

lekker kunt dansen, zot doen en noem maar op!! Er zijn ook lekkere drankjes en eten voorzien, ledenfuif 

zal doorgaan met een heel goedkope inkom en met drankbonnetjes (zoals een echte fuif!). Het thema van 

ledenfuif zal DISNEY zijn!!! Dus hou allemaal jullie beste kostuums van je favoriete films maar al klaar! 

Geen enkele reden om niet te komen!! Meer informatie zal nog volgen!!! 

Chiro Loon 75: 30 april 2022 

Onze Chiro wordt dit jaar maar liefst 75 jaar en dit kunnen we natuurlijk niet zomaar laten doorgaan!! 

Daarom vieren we op 30 maart 2022 dit groot feest!! Een feest waar oudleiding tot kookouders tot 

sympathisanten van Chiro Loon aanwezig zullen zijn!! Op deze dag zullen er dan ook tal van activiteiten te 

doen zijn!!  

Chipolapsi: 14 mei 2022 

Op 14 mei 2022 zal de beste barbecue van het land weer doorgaan. Na twee jaar zullen de Aspi’s ons weer 

voorzien van lekker vlees, goede muziek en een gezellige avond!! Zet deze datum dus zeker allemaal in 

jullie agenda!! 
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75 JAAR CHIRO 
 

Dit jaar bestaat CHIRO LOON 75 jaar! 
Dit mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom organiseren wij, Chiro Loon, een 
onvergetelijk dag vol plezier, gezelligheid en herinneringen op 30 APRIL 2022.  
Iedereen die iets met de Chiro te maken heeft is zeker en vast welkom.  
Van lid, tot leiding, tot kokkie, tot sympathisant... 
 
De festiviteiten zullen doorgaan op de Chiroweide (Walstraat 2, Borgloon).  

Wij kijken er alvast naar uit om jullie allemaal daar te zien!  

Voor up to date informatie kan je altijd terecht op www.chiroloon.be of op het 

facebookevenement van ‘75 jaar Chiro Loon’.   

(PS: je kan super coole ‘75 jaar Chiro Loon merchandise’ bestellen op de site 

www.veezetwee.be!) 

 

 

 

  

http://www.chiroloon.be/
http://www.veezetwee.be/
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Recept 
 

Pasen staat weer voor de deur en dat betekent dat er gegarandeerd ook weer wat familiefeesten zijn! Dus 

wie zorgt er dan voor de allerlekkerste desserts? Jij natuurlijk!  

 

Paaskoekjes  

Ingrediënten 

o 500 gr bloem 

o 250 gr boter 

o 220 gr suiker 

o 2 eieren 

o 1 tl vanille extract 

o snufje zout 

o Versieren met 

o 200 gr poedersuiker 

o Paassprinkles 

Instructies 

 

1. Klop de boter en suiker samen in een kom. Meng goed door tot het egaal en romig is geworden. 

2. Voeg het ei en het vanille extract toe. Zeef de bloem uit boven de kom en mix tot een egaal deeg. 

3. Neem een stuk bakpapier en leg hier het deeg op. Hier bovenop komt een tweede stuk bakpapier en 

rol het nu uit tot een dunne lap. Leg het minimaal een uur in de koelkast 

4. Na het uur verwarm je de oven voor op 180˚C. 

5. Leg het deeg op een met bloem bestoven aanrecht en rol dunner uit tot het mooi glad is. 

6. Gebruik je uitstekers en leg de uitgestoken koekjes op een bakplaat met bakpapier bekleed. Past het 

niet op een plaat, bak de koekjes dan in twee gedeeltes. 

7. Bak de koekjes 10-12 minuten in de voorverwarmde oven of tot ze goudbruin zijn aan de randjes. 

Dan zijn ze in principe gaar. 

8. Haal uit de oven en laat even afkoelen. Net uit de oven zijn ze nog een beetje zacht en breken snel. 

Even geduld dus. Na een paar minuten leg je ze op een rek om volledig af te koelen. 
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Cakepops  

Ingrediënten 

o 1 pak Dr. Oetker Cupcakes Naturel  

o 2 eieren  

o 100 g boter of margarine  

o 100 ml melk  

o 125 g MonChou  

o 2 zakjes Dr. Oetker Glazuur choco  

o 1 flesje Dr. Oetker Suikerhartjes  

 

Instructies 

 

1. Cakepops maken is eenvoudig. Voeg de Mon Chou toe en kneed dit goed door de kruimels. Rol 
kleine bolletjes van ongeveer 3 cm doorsnede van het mengsel (circa 16 bolletjes). Leg de bolletjes 
in de eierdoos (bedekt met huishoudfolie) of op een bord (met bakpapier) en zet ze 30 minuten in 
de koelkast of 10 minuten in de vriezer. 
 

2. Verwarm de zakjes Chocoglazuur volgens aanwijzing op de verpakking. Giet de suikerhartjes over in 
een schaaltje. En leg de lollystokjes klaar. Haal de cakepops uit de koelkast of vriezer. 
 

3. Giet de gesmolten Chocoglazuur uit de zakjes in een kom. Zet de kom op een pannetje met een 
laagje bijna kokend water, zodat het glazuur vloeibaar blijft. Zorg ervoor dat de kom diep genoeg is 
om het cakebolletje er helemaal in onder te dompelen. Doop 1 cm van het lollystokje in de 
Chocoglazuur. Prik het cakebolletje op het stokje. Doordat het cakebolletje nog koud is, stolt de 
Chocoglazuur snel en zit het stokje goed vast in het cakebolletje. Zet het bolletje met het stokje dan 
terug in de eierdoos of op een bord. Doe dit met alle cakebolletjes en laat ze dan 15 minuten staan 
op uit te harden. 
 

4. Doop het bolletje in zijn geheel in de Chocoglazuur. Draai het cakebolletje voorzichtig rond zachtjes 
tikkend met het stokje op de rand van de kom. Daardoor gaat het overtollige Chocoglazuur eraf en 
voorkom je eventuele druipers. 
 

Strooi Suikerhartjes over de cakepop en dip daarna de cakepop in de suikerhartjes om de laatste stukjes op 

te vullen. Zet de cakepop in een glas om uit te harden. 
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Sloebergraef  
 

Dag beste sloebertjes, het is jullie leiding hier he. Misschien weten jullie al dat we het 

weekend van 25 tot 27 maart op weekend gaan, dus bij deze ontvangen jullie van ons een 

officiële uitnodiging.  

Omdat we het thema van ons weekend zo tof vinden, gaan we jullie daarvoor hier al wat 

voorbereiden. Zoals jullie misschien al weten zijn de Olympische winterspelen nog niet zolang 

geleden geweest, maar ons thema gaat gaan over de gewone Olympische spelen. Dit hebben 

wij gekozen omdat we zelf zo zot zijn van sport en omdat we merken dat jullie dat ook zijn. 

 We gaan dus allerlei spelletjes in dit thema spelen om echte atleten van jullie te maken! 

Maar enkel goed kunnen sporten is natuurlijk niet alles om op een goede atleet te lijken. We 

willen graag zoveel mogelijk in thema doen dus, daarom verwachten we van jullie ook dat 

jullie je een beetje proberen te verkleden als echte sporters vooraleer we op weekend 

vertrekken.  

Nu moeten we wel zeggen dat de uitnodiging nog niet compleet is. Maak hieronder een 

tekening van jullie favoriete Olympische sport en neem deze pagina dan mee als ticket om 

mee te gaan op ons weekend       Super veel succes en tot dan!! 

Groetjes Han, Tuur, Robbe en Lucas 
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Speelclubgraef 
maart-april 2022 

$55 DAG ALLE SPEELCLUBBERS 
geschreven door jullie allerliefste leiding <3 

 

 

TROUW MILAN & EMMALYNE: HUWELIJK 
LOOPT NU AL MIS! 

“GEEN ZIN IN! IK BEN UITGEHUWD, HET 
WAS VAN TE MOETEN” 

 

 

GEHEIME LIEFDE BIJ DE 
SPEELCLUBLEIDING?!?! 

 

 

 

DANCING WITH THE STARS-
STER GESPOT OP CHIRO 

LOON 

 

 

FASHIONISTAS!!! 

“HOT OR NOT” OUTFITS VAN 
DE SPEELCLUBBERS 
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VEEL STERREN TE ZIEN OP HET ONVERGETELIJKE 

HUWELIJK! 

Zondag 13 februari heeft één van de mooiste trouwfeesten uit de geschiedenis van chiro 

Loon plaatsgevonden. Dit festijn is uiteraard niet zomaar voorbij gegaan, er waren 

namelijk tal van prachtige gasten met stuk voor stuk een “unieke” outfit. Maar wie 

waren deze gasten? Welke gast had nu de mooiste outfit? En wat had iedereen te zeggen 

op deze trouw? 

 

De eerste gast op onze rode loper was niemand minder dan 

Jaak. Hij koos voor een bescheiden outfit met een opvallende 

groene haarbos en bijhorend hoedje. Verder leek hij 

gespannen voor de trouw en wou dus ook geen verder 

commentaar aan de pers geven.  

 

 

 

Dries was de meest optimistische gast van het hele feest! Zonder 

dat het huwelijkspaar het hem had gevraagd nam hij de taak op 

zich om muziek te brengen, en dat deed hij met succes. Zijn 

muziek was adembenemend! Hij deed dit in een prachtig rood 

vestje, ontworpen door Gucci, en een opvallende gouden hoed 

van Versace.  

 

Na de vorige twee mannen vielen 

de ogen van iedereen open toen de 

volgende fashion queen binnen kwam lopen. Sfie die al op 

ontelbare chique feesten is geweest liet ook niks aan het toeval 

over. Ze had haar helemaal uitgedost in de mooiste kleren en zou 

kosten wat het kost de ster van de avond worden! 
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Emmalyne had er geen zin en beweert dat ze was 

uitgehuwelijkt. Toch verscheen deze mooie bruid in een 

prachtige hemelsblauwe jurk, gemaakt door het modehuis 

Dior. Een accessoire die haar outfit af maakte was de 

prinsessen tiara op haar hoofd. Deze schitterde met robijnen 

edelstenen. Ook al was ze niet gelukkig met haar huwelijk, wij 

vonden dat ze er stralend uit zag! 

 

 

 

Toen kwam één van de meest bizarre huwelijksoutfits van heel de 

avond. Alex koos namelijk voor een herten onesie. Niemand wist 

wat de betekenis achter haar outfit was, maar in een later interview 

legt ze uit wat het idee erachter is. Alex is namelijk een 

milieuactiviste die het opneemt voor de rechten van dieren en in 

het bijzonder voor de rechten van herten. Misschien had ze niet de 

meest ideale outfit voor het feest maar er zat wel een bijzonder 

mooie gedachte achter! 

 

 

 

Wanneer deze mysterieuze gast 

arriveerde op het feest, dacht het publiek dat dit één van de 

masked singers was uit het recente VTM programma. Maar al snel 

hadden ze door dat dit Kobe was. Kobe koos voor zijn outfit een 

khaki jasje van Dolce en Gabanna, en een strakke panter broek 

van Gucci. Toen hij bij de entrance kwam en poseerde met het 

mes dat u ziet op de foto, werd dit vreemde accessoire wel in 

beslag genomen. Verder wenst hij het koppel veel geld toe. 
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De bruidegom besloot om het traditionele uniform van een soldaat 

uit de Amerikaanse Burgeroorlog aan te trekken om zijn 

overoveroveroverovergrootvader te eren. Hij deed dit dan ook in 

een echt vintage uniform dat hij samen met zijn vrienden op zijn 

vrijgezellenfeest heeft gestolen uit een museum. Wij moeten 

hierbij toch wel mededelen dat dit zeer origineel was. Wij wensen 

je veel succes met je huwelijk! 

 

 

Als 3de laatste persoon kwam Jules 

binnen. Iedereen was verrast hem te zien 

want hij was namelijk van plan om naar de nieuwe star wars film te 

gaan kijken. Hij beweerd zelf dat hij naar de verkeerde locatie is 

gebracht door zijn persoonlijke chauffeur, maar eigenlijk weet 

iedereen dat hij ook gewoon super graag op het feest wou zijn. Er 

waren dus ook alleen maar blije gezichten te zien toen Jules 

arriveerden. 

 

 

Jelle kwam aan op dit huwelijksfeest met 

een supergrote limousine. Iedereen was verwonderd en verbaasd. 

Hij was gekleed in een schitterende jas designed door Giorgio 

Armani. Verder maakte hij de outfit af met een gouden hoed, die 

heel toevallig dezelfde was als die van Dries. De sympathieke Jelle 

wenst het koppel veel geluk en liefde toe!  

 

 

En toen kwam daar ineens, veel te laat 

zoals het hoort, Lars aan op zijn edel ros. Hij was gekleed in een 

leren jas van Louis Vuitton. In de stijl van een middeleeuwse 

edelman. Iedereen zijn mond viel ook wijd open toen hij aankwam. 

Net zoals bij Kobe moest zijn kruisboog wel in beslag genomen 

worden, maar alles voor de show zeker? 
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Maar nu vragen jullie zich vast nog 1 ding af. Wie had nu de mooiste outfit van de avond. Was 

het Sfie met haar zeer modieuze kledingstijl. Of was het origineel verhaal achter Milan zijn 

outfit dat de jury overtuigde. Of was het dan toch misschien Alex met haar mooie actie voor 

het welzijn van de herten?  

We kunnen jullie na lang nadenken meedelen dat de mooist geklede persoon van de avond 

niemand minder Lars was. Hij had een volledig complete outfit en stal de hele avond de show; 

hiervoor verdient hij ook een fantastische prijs, namelijk 1 KEER GEEN AFWAS OP 

KAMP ALS LARS HIER GEEN ZIN IN HEEFT! 

 

!BELANGRIJK! 

Om af te sluiten hebben we nog wat spannend en zeer leuk nieuws, in verband met het super-

de-luxe SPEELCLUBWEEKEND!!! We mogen terug op weekend en die kans laten we 

uiteraard niet liggen, dus hier zijn alvast enkele praktische mededelingen: 

 

Wanneer: 25 - 27 maart 2022 

Tijdstip: Verzamelen aan de lokalen om 20u 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 speelclubbers 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: Reis rond de wereld! (kies een land/continent en kleed je zo 

origineel mogelijk in de stijl van je gekozen plaats) 

 

Wij kijken er alvast heel erg naar uit, en wij hopen jullie natuurlijk ook!  

 

Groetjes en knuffels, 

Jullie allercoolste speelclubleiding 
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Rakwigraef 
 

Rakwi-Weekend 18-20/03/2022 

Het gevecht tegen het leger van Koning Albatros voor de  

eeuwige liefde  

  



Chiro Loon                - 15 -   
 

 

 

Beste Rakkers, 

Voor dit verhaal gaan we terug in de tijd, we zitten namelijk in de middeleeuwen. Het verhaal 
gaat als volgt:  

Er waren eens 2 ridders en 1 prinses. Ridder Rubanius, ridder Cornelius en prinses Julia. Ze 

leefden samen in vrede in het kasteel Rujuko. Er was voldoende eten, drinken en ze  konden het 

goed vinden met elkaar. Maar er was een probleem, ze hadden namelijk een vijand! Koning 

Albatros was zijn naam. Die was maar op 1 ding uit, de eeuwige liefde van prinses Julia! Dit is 

natuurlijk een enorme ramp, want Ridder Rubanius en Ridder Cornelius zijn namelijk wel sterk 

en getalenteerd genoeg maar ze kunnen nooit de strijd winnen tegen het grote leger van koning 

Albatros! Daarom gaan ze opzoek naar versterking voor het leger uit te breiden om prinses 

Julia te beveiligen en de strijd aan te gaan! De rakwi’s zullen daarom naar een geheime locatie 

gebracht worden om een 3 daagse opleiding te krijgen om ten slotte ten strijde te gaan! We 
vertrekken om 19:00 stipt aan de chiro lokalen in uniform. Opgeven is geen optie!!  

 

Voor deze 3 daagse heb je echter nodig:  

✓ 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 kids-ID/ paspoort  bij aankomst 

✓ In ridder- of prinsessenkleren naar het vertrekpunt komen  

 

Wat je zeker niet nodig hebt is:  

 GSM (dit hadden ze niet in de Middeleeuwen hoor)  

 Snoep (Ridder Rubenius zal deze anders wel opeten)  

 Geld 

 

 

We verwachten jullie!!!  

Groetjes van Cornelius, Rubanius en Julia 

 

PS: Als ouders zouden willen rijden mogen ze altijd een berichtje sturen naar Julie, Ruben of 

Korneel  
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Titograef 
 

Dag allercoolste titoooooowwwssss 

Welkom op wat weer een geweldige chirograef-editie zal zijn! 

We kunnen deze chirograef niet anders beginnen dan met een OORVERDOVEND APPLAUS! 

Want bijna iedereen van jullie was mee op het super geweldige, onvergetelijke, beruchte, 

lang-afgewachte, levensalternerende TITOWEEKEND!!! 

Hopelijk hebben jullie er even hard van genoten als ons. Het was alvast een goed 

voorsmaakje voor kamp, waar we nog veel meer voor jullie in petto hebben! (zus zeker 

allemaal meekomen :) )  

 

Helaas is de vorige super coole rap-contest niet echt uitgevoerd, maar dat houdt ons niet 

tegen om een nieuwe mega leuke opdracht te verzinnen.  

Nieuwe wedstrijd: MAAK EEN ORIGAMI FIGUUR EN BRENG DEZE MEE NAAR DE CHIRO. 

Jullie origami zal beoordeeld worden op moeilijkheid en uitvoering. Succes!!!  

 

Bon nu we dat allemaal gezegd hebben zullen we doorgaan met de essentie van deze 

chirograef-editie. Vandaag zullen we dieper ingaan op wie jullie zijn als persoon. 

En de enige en beste manier om een Belg als persoon te omschrijven is natuurlijk aan de 

hand van een frituursnack. Je hebt ze misschien al eens zien voorbijkomen, de befaamde 

“welke frituursnack ben jij quizzen”. Maar op de ene vragenlijst ben je een boulet, en op de 

andere dan weer een mexicano enzovoort. Om de verwarring uit de wereld te halen, 

hebben wij als tito-leiding uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe je nu effectief kan 

bepalen welke frituursnack iemand is. Daarom presenteren wij jullie de enige, academisch 

onderzocht, correcte frituursnackquiz!  
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Voila, nu hebben we gevonden welke frituursnack je bent. En ons onderzoek zou natuurlijk niet compleet 

zijn geweest als we uit die frituursnack je persoonlijkheid niet konden aflezen. Dus ziehier wat je 

frituursnack over je persoonlijkheid zegt:  

 

Frikandel / Curryworst / Lange hamburger / … (er zijn gwn te veel benamingen voor)  

Past een frikandel het best bij jouw? Dan betekent dit dat je een zeer nuchtere persoon bent en met beide 

voetjes op de grond blijft. Op jou kan er altijd gerekend worden, je bent trouw aan je vrienden en familie. 

Je houdt niet van poespas en zegt waar het op staat. Maar pas op: Nuchter betekent zeker niet saai, want 

van een frikandel kan je namelijk ook een frikandel speciaal maken! Je kan dus ook een echte losbol zijn!  

Viandel  

Is een goeie viandel jouw snack? Hard aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant kan misschien wel 

eens een metafoor zijn voor stoer doen naar de buitenwereld, maar toch een peperkoeken hartje hebben. 

Je hebt een lieve en warme persoonlijkheid voor mensen die je vertrouwt. Vergeet zeker niet de mensen 

die je niet zo goed kent ook eens je zachte innerlijk te laten zien! Maar dat wil niet zeggen dat je over je 

heen laat lopen, want je hebt ook een ‘krokant’ kantje ;-). En zo hoort het ook! 

Kipcorn 

Kwam jij terecht bij de kipcorn? Dan ben jij een echte denker, want de kipcorn is namelijk een ingenieuze 

snack: een perfect krokante buitenkant, met een binnenkant waarvan je 90% zeker kan zijn dat het ook 

effectief kip is. Een slimme keuze dus! Je bent iemand die altijd de voor- en nadelen goed zal afwegen. Je 

gaat nooit halsoverkop te werk. Je bent misschien wel een beetje perfectionistisch, maar daar is natuurlijk 

niks mee. Integendeel: doordat je alle opties overweegt, vind je de dingen die echt bij jou passen. En daar 

kan je alleen maar van genieten! 

Loempia  

De loempia… Deze frituursnack wijkt misschien wel het meest af van alle andere frituursnacks. Een 

loempia-liefhebben is iemand die nooit de makkelijke weg zal kiezen, want jij houdt van een uitdaging. Net 

zoals de loempia is jouw binnenkant heel divers (je bent bv sportief, maar ook slim en sociaal). Je probeert 

jezelf altijd tot het uiterste te drijven. Van jou mag het altijd sneller, beter en avontuurlijker zijn. Je weet 

ook maar al te goed wat je wil en zal dit ook krijgen. Maar let op! Loop jezelf niet voorbij en geniet van alle 

mooie momenten in het leven.  

Bitterballen 

Last but not least, onze bitterballekes! Deze personen zijn zijn overal welkom, want ja wie heeft er nu niet 

graag bitterballen! Jullie kunnen jullie goed aanpassen aan jullie omgeving omdat jullie een veelzijdige 

persoonlijkheid hebben (want in een bitterbal zit namelijk ook een beetje van alles). Maar jullie krokant 

korstje zorgt ervoor dat jullie je mannetje kunnen staan en anderen niet over jullie heen laten lopen. 

Tenslotte zijn jullie ook top multi-taskers want een portie van 6 bitterballen kan meerdere mensen tegelijk 

voeden!  
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Ketigraef 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER LEUKE 
LEERRIJKE 
UITDAGENDE          
KETI KALENDER 
MAART - APRIL 

 
Dag keti’s  
hier zijn we weer met een gloednieuwe editie van de chirograef.  
De komende 2 maanden hebben wij een leuke kalender voor jullie gemaakt. Hierop 
staan enkele opdrachten. Toon ons dat jij de Alpha-keti bent en dat je ALLE opdrachten 
kan uitvoeren. De drie beste keti’s krijgen op het einde van de maand een mooie prijs 
voor de geleverde prestaties.  
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Aspigraef 
 

ASPI AWARDS 
Dag liefste apsietjes 

Jullie zijn eindelijk zover gebladerd tot het beste stukje van de chirograef…. De ASPIGRAEF. Voor deze editie hebben 

we jullie een online enquête laten invullen, deze antwoorden zijn dus door de hele groep beslist. Het jaar is nu toch 

al halfweg en we kennen elkaar al best goed , maar wie is nu de opperaspi??? Zie hier de resultaten: 

 

1e plaats: Tom 

2e plaats: Louis 

3e plaats: Thomas 

 

1e plaats: Nora 

2e plaats: Louis 
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3e plaats: Oliver 

 

1e plaats: Klaas 

2e plaats: Mathijs 

3e plaats: Viktor 

 

 

1e plaats: Kaat 

2e plaats: Klaas 

3e plaats: Pieter 
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1e plaats: Tom 

2e plaats: Amaury 

3e plaats: Pieter en Mathijs 

 

1e plaats: Oliver + Brecht + Mathijs 

2e plaats: Amaury + Pieter 

3e plaats: Viktor + Cedric 
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1e plaats: Amaury 

2e plaats: Pieter 

3e plaats: Klaas en Viktor 

 

 

1e plaats: Klaas 

2e plaats: Amaury en Thomas 

3e plaats: Viktor 
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1e plaats: Astrid 

2e plaats: Emma 

3e plaats: Charlotte 

 

 

1e plaats: Sophie 

2e plaats: Nel 

3e plaats: Astrid + Mathijs + Oliver 
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1e plaats: Tom 

2e plaats: Cederic + Oliver 

3e plaats: Mathijs + Floris + Louis + Thomas 

 

 

1e plaats: Oliver 

2e plaats: Amaury 

3e plaats: Charlotte 

 

Proficiat allemaal !!!! Willen jullie de volledige ranglijst zien? stuur dan een berichtje in de chat en wij zullen de link 

doorsturen. 

XXX Mich , MamaLaura , Boohili en Daantje Pappi 
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Spelletjes 
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Oh nee Ye (Kanye West)  probeerde de affiche van PLOX te leaken. 

Kunnen jullie asjeblieft niet naar deze foto kijken! 

Waarschijnlijk is hij boos omdat hij niet gevraagd werd op onze fuif 
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Doolhofwoordzoeker  

Bij deze woordzoeker zijn de woorden in een slang aan elkaar verbonden. De omlijnde hokjes geven de begin- of 

eindletter aan (je moet dus bij één van deze twee letters beginnen met de slang te maken). Vervolgens is de laatste 

letter van het gevonden woord altijd de eerste letter van het volgende woord. Je mag niet diagonaal gaan (enkel 

naar links, rechts, boven of onder). Kan jij alle woorden vinden en de slang maken?   
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Dag Evenement Uur opmerking  
 

 

6 maart CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 

13 maart Sint-Huub 14u00-17u30 Lokalen 
5 euro + sokken + 
handschoenen 

18-20 maart Aspi-weekend 
Rakwi-weekend 

/ Zie uitnodiging 

20 maart CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 
(zonder rakwi 
en aspi) 

25-27 maart Sloeber-weekend 
Speelclub-weekend 

/ Zie uitnodiging 
 

27 maart CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 
(zonder sloeber 
en speelclub) 

3 april CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 

10 april CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 

15 april 
(voorbehoud) 

Ledenfuif en 
PLOX!! 

Jullie worden op de hoogte 
gehouden!! 

17 april GEEN CHIRO / / 

24 april CHIRO 14u00-17u30 Lokalen 

30 april 75 jaar Chiro Loon Begin: 14u00 Lokalen 
* Zie facebook / 
site * 

1 mei GEEN CHIRO / / 

Vooruitzicht: 

14 mei CHIPOLASPI Volgt nog Lokalen 
* zie facebook* 

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  
*Je hebt het einde gehaald*Dikke bloem voor jou*Eindelijk normale 
zondagen*Eindelijk weekends*Eindelijk PLOX*Eindelijk ledenfuif*Eindelijk 
chipolaspi*Eindelijk weer samen*jullie gaan het zo fijn hebben*iedereen 
gaat het heel fijn hebben*ga allemaal wel goed naar school*iemand de 
nieuwe batman gezien?*zin in mooi weer*clash of clans is *aspis zijn fel* 
*#IkLustGeenTomatenGang*kan al niet wachten voor kamp*wie schrijft dit 
zelfs*gok eens wie ik ben*drink genoeg water kinders*pasen in zicht!* 
Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex-  

 
HERINNERING:  
Om mee te mogen op bivak 2022 moet je MINSTENS 7 KEER  NAAR DE 
CHIRO KOMEN! 

 


