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Voorwoord 
Maart. De eerste warme 
chironamiddagen. Vogeltjes 
fluiten, sloebervoetjes 
ontdooien en Ramin zal weer 
meer en meer in bloot 
bovenlijf gespot worden. De 
leidingsploeg staat na de 
examens weer helemaal klaar 
om van elke zondag een 
avontuur te maken. Verwacht 
u aan hele dagen buiten 
ravotten. Modderglijbanen, 
stadsspel en dikke pik zonder 
dat uw vingers er af vriezen 
van de kou. De die hards die 
heel de winter getrotseerd 
hebben in chirorok/-broek 
met blote benen worden weer 
bijgestaan in die kledingskeuze 
door de rest van de groep. 
Afdelingsweekenden staan 
voor de deur. Prinsen, ridders, 
superheldinnen en piraten van 
over de hele wereld hebben 
weer nét de kinders van chiro 
loon uitgekozen om hen te 
vergezellen op hun barre 
tochten en queesten. Plox 
nadert met rasse schreden. 
Kom zeker allemaal naar de 
kinderfuif: van sloeber tot 
aspi, samen met uw 
chirovrienden amuseert ge u 
altijd! En last but not least: de 
laatste spurt richting 10 dagen 
chiroplezier is officieel ingezet. 
Ge voelt het in uw water, ge 
ruikt het aan het gras en ge 
proeft het in de kersen (maar  

 
 
 
 
niet die van de chirowei want 
deze zijn strikt verboden (en 
het gerucht gaat dat er kilo’s 
radioactieve wormen in het 
vruchtvlees kronkelen). Tien 
dagen opstaan bij het 
ochtendgloren, hele dagen u 
keihard smijten in de 
spelletjes die de leiding met 
veel liefs voor jullie bedacht 
heeft gekleed in telkens 
diezelfde chirobroek of -rok en 
’s avonds stiekem proberen 
sluipen naar de tent van dat 
vriendje in een andere groep 
(ik zeg het jullie nu al, doe 
geen moeite, wij pakken jullie 
toch muhahaha). Veel fijns in 
het verschiet dus. Onder 
andere ook deze Chirograef, 
vers van de pers, die u nu voor 
u liggen hebt. Bloed, zweet en 
tranen zijn wederom in dit 
vodje papier gestoken. Dus 
neem een koffie of een glaasje 
fruitsap, positioneer u dichtbij 
een haard of naast een raam, 
gestreeld door een vroegtijds 
lentebriesje (dat gekke 
februariweer ook) en ontdek 
wat wij nu weer bij elkaar 
gezeverd hebben. Enjoy! 
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Wat hebben we gedaan? 

Zoals de meesten wel gemerkt hebben is het de laatste tijd maar stilletjes geweest in de Walstraat. 
Allereerst waren er de feestdagen waar we allemaal onze buikjes hebben kunnen rond eten in het 
aangename gezelschap van onze families. Helaas helaas was het die weken geen Chiro. Maar nadien 
stonden de activiteiten nog een maand stil. Deze keer omdat in januari de leiding examens hadden. 
Gelukkig zijn die nu voorbij en hebben we het allemaal zonder kleerscheuren overleefd.   
 
Dat de leiding weg was, gaf de aspi’s een reden  hun kwaliteiten boven te halen. Op 28 januari hadden ze 
de eerste Aspidag van het jaar om de eerste leidingervaring op te doen. Talrijk waren ze aanwezig en 
hebben ze hun beste beentje voorgezet. Dat belooft! 
 

Wat gaan we nog doen? 

Veel fijne zondagen om te beginnen, we vliegen er weer in! De hele leidingploeg staat te popelen om ook 
in de tweede helft van dit Chirojaar er weer een lap op te geven. 
 
Enkele groepen zijn al op weekend geweest, maar voor de meeste groepen moet dat nog komen. Van 
vrijdagavond tot zondagmiddag onafgebroken Chiroplezier, dat wil een mens toch niet missen? Lees zeker 
deze Chirograef goed door, wie weet heeft jullie groepsleiding al wat meer informatie voor jullie. 
 
Maar ook de leiding gaat op weekend. Samen met de Aspi’s zijn ze van 2 tot 4 maart op leidingweekend. 
Waarom? Omdat we al beginnen met kamp voor te bereiden. Hoe vroeger we nu beginnen, hoe beter het 
dan zal zijn. Dit betekent wel dat het zondag 4 maart geen chiro zal zijn, omdat we al onze inspiratie en 
energie nodig hebben gehad om dat fantastisch bivak klaar te stomen. Maar als we eerlijk zijn: het zijn 
vooral de aspi’s die moeten herstellen hoor. 
 
Ten slotte is er op vrijdag 13 april onze jaarlijkse, spetterende fuif: Plox! Nooit te vroeg om de 
dansschoentjes al op te poetsen en bij de mama te zeuren of je dit jaar toch niet een halfuurtje langer mag 
blijven. Groot gelijk, want er is maar één keer het tienjarig jubileum! Dat is onder geen enkele voorwaarde 
te missen. Toch nog niet aan het twijfelen? (Foei, schaam u) Dan heb je zeker nog niet vernomen wie er 
plaatjes komt opgooien: B-Base, Doemp, Kwijt Trek System, 2 guys 1 party, onze eigen Vandalen en niet te 
vergeten… Fonzy Fons. Deze Genkse God pakt al zijn shtijl mee om ons aan het sjansen te zetten. Kortom, 
niet te missen feestje. 
 
Net iets te jong, of juist veel te jong, voor naar fuiven te gaan? Ook voor de jongere groepen zal deze dag 
niet zomaar voorbij gaan. Voor hun is er de kinderfuif. Minstens even fijn, misschien zelfs fijner want er 
zijn spelletjes en eten! Meer informatie volgt ongetwijfeld, maar mag nu al op de kalender worden 
geschreven zodat het zeker niet vergeten kan worden! 
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Interview met Ignace 

Zoals gewoonlijk zijn we weer langsgegaan bij een oude bekende van de Chiro. 
Deze keer was dit onze enige echte Ignace Decocq. Ignace is iemand die we 
maar niet kunnen vergeten op de Chiro, dat komt vooral omdat hij de persoon 
is die overal zijn initialen op de muren, banken, tafels en stoelen schreef. Maar 
waar hangt deze vandaal nu uit? Hoe ging zijn leven verder zonder Chiro? Dat 
lees je allemaal hier  
 
Hoe zou je al je jaren bij de Chiro samenvatten?  
Daar is geen samenvatting voor.  Chiro is het leven joh.  
 
Is de leegte na de Chiro echt zo groot als iedereen vreest? 
Ja, in het begin is het toch even wennen want je hebt een hele zondag namiddag die je vrij hebt en moet 
invullen. Je hebt in één keer ook tijd om andere dingen te doen, maar je hebt nog niks om die tijd in te vullen. 
Dus er is wel een leegte. Wat ook zo is, is dat het altijd wel zwaar is om een hoofdstuk af te sluiten, maar 
sommige dingen moeten nu eenmaal gebeuren of we het nu willen of niet. #sadTrump  
 
Wat doe je nu zoal om je tijd te doden?  
Ik ben momenteel in een vereniging en ik studeer redelijk veel. Ik zit nu ook op kot en probeer mijn kook skills 
op peil te houden (Aikinoodles for life).  De grootste tijddoder is toch wel mijn sociaal leven in Djobbenbeek en 
dat vind ik ook helemaal prima man.  
 
Welke Chiro-ervaring zal je je hele leven bijblijven? 
De Chiro-ervaring die mij het meest is bijgebleven, is toch wel het kamp toen wij eerste jaar rawki’s waren.  Ik 
snap nog altijd niet hoe ze het verschil niet konden zien tussen bijtende zeep en normale zeep. Ja dat was me 
een zware cross. Op dat kamp was de grote shelter en de meisjes tent van de rakwi’s ook omgewaaid (meisjes 
en tenten opzetten dat ging toen niet samen1) . Daar kwam dan ook nog eens bij dat dit mijn eerste keer in een 
tent slapen was. #heavy  
 
Heb je ooit spijt gehad dat je na 1 jaar al gestopt bent met leiding zijn? 
Als de kans had om opnieuw te kiezen zou ik wel zijn gebleven maar ik heb inmiddels al andere dingen 
gevonden die niet te combineren vallen met de Chiro.  
 
Wat heb je geleerd op de Chiro? 
De Chiro heeft mij geleerd om sociaal te zijn en daar pluk ik  voor de rest van mijn leven de vruchten van. Wat ik 
ook van de chiro geleerd heb, is samenwerken met anderen mensen en begrip voor elkaar tonen. Het geeft mij 
ook wel een thuisgevoel, aangezien het de roots (wortels)  zijn waarmee ik ben opgegroeid. De Chiro is voor mij 

dus een groeiproces geweest waar ik zoals een boom kon groeien 😉  
 
Als je de kans kreeg om terug te komen, zou je het dan doen? 
Daar zou ik toch goed over moeten nadenken want ik zou toch een paar anderen dingen moeten opgeven om 
terug te kunnen komen naar de Chiro.   
 
En tot slot, wat mis je het meest van de Chiro? 
De vrienden natuurlijk.  
 

                                                      
1 Noot van de redactie: de meisjes hadden niet zelf hun tent opgezet, dus dat was niet hun fout. 
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Sloebergraef 

Dag beste, liefste, sterkste, stoerste,… Sloebers van het hele land!  
Jaja, wat zijn wij blij om leiding te zijn van zo een toffe kinderen. We hebben al heel veel leuke zondagen 
beleefd, MAAR HET WORDT NOG BETER!!! Want binnenkort gaan we samen op weekend, YESYESYES! Van 
vrijdag 23/03/2018 tot en met zondag 25/03/2018 zal dit doorgaan. Dus schrijf dit zeker in jullie agenda en 
vertel het aan jullie ouders! Dit geweldig weekend, vol avontuur en plezier mogen jullie niet missen!!! Voor 
sommige onder ons zal dit hun allereerste weekend zijn, SPANNEND!! Daarom willen wij jullie toch al een 
beetje klaarstomen met enkele opdrachten.  Als je al deze opdrachten/spelletjes goed kan oplossen, dan 
ben je zeker en vast klaar voor het weekend! 
VEEL PLEZIER! 
 
Opdracht 1:  
We kennen het allemaal wel. We gaan op vakantie en we zijn thuis enkele dingen vergeten… Dat is zooo 
stom! Daarom gaan we samen een lijstje maken voor het sloeberweekend! Hieronder zie je dingen die je 
nodig hebt, MAAR ook dingen die je helemaal NIET nodig hebt om op weekend te gaan! Kunnen jullie al de 
dingen vinden die we nodig hebben???  
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Opdracht 2:  
 
Jefke is zijn huis kwijt geraakt. Kunnen jullie hem 
helpen om voor het donker terug thuis te zijn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 3: 
 
OEI, de printer is kapot. Kunnen jullie helpen om het lichaam van de boze wolf te vervolledigen??? 
(Tip: verbind de cijfertjes in volgorde met elkaar) 
 
 
 

Heel veel liefs van jullie coole leiding 
Koenraad, Toon en Margot 
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Speelclubgraef 

DAG ALLERLIEFSTE, LEUKSTE EN GEWELDIGSTE SPEELCLUBBERTJES 
 
Eerst en vooral: bedankt voor het onvergetelijke weekend!!! Aan allen die gekomen zijn: PROFICIAT, aan 
allen die niet gekomen zijn: JAMMER!!!!  
Hopelijk hebben jullie zich goed geamuseerd, wij vond het allesinds SUPER fijn! Wat hebben wij toch geluk 
met leden zoals jullie.  
 
Hier zijn enkele foto’s om er zeker van te zijn dat jullie de mooie momenten niet vergeten (als jullie echte 
speelclubbertjes zijn, dan printen jullie de foto’s uit en plakken jullie ze boven jullie bed) 

 
 
 

 
 
 
 
 

GROEPSFOTO <3  

DE JONGENS DIE NATUURLIJK WEER FAN ZIJN VAN 
DE LEUKSTE LEIDER 
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ONZE MOOISTE DAMES 

 ↵ 

Kunnen jullie zich dit nog herinneren? 
Leuke verhaaltjes vertellen voor het 
slapen gaan!! 

EN NATUURLIJK ONZE VUILSTE MEID  



  

Chiro Loon  ~ 8 ~ 

nee 

ja nee 

ja 

  

 

      

    

 

 

  

  

  

 

   

 

 

j a  

Over 

koele en 

gekke 

verhalen 

Over 

jongens/

meisjes  

Over de 

fantastische 

leiding  

Over alle 

stiekeme 

koppeltjes 

Roddeltante  
Het perfecte 

lid <3  

Om samen 

met hun te 

spelen  

Het 

perfecte lid 

<3 

Om dingen 

te doen die 

thuis niet 

mag  

Luister je altijd naar 

je leiding ?  

Katte 

kwaad !  

Je liegt  

Om het 

varken uit 

te hangen  

Om uw 

tactische 

geest in 

werking te 

zeten  

Het 

vettige lid  

De denker van 

het team 

In de modder?  

nee 

Watje  

Ga je graag naar de Chiro? 

Waarom ga je graag? Fout antwoord 

Om bij mijn vrienden te zijn Om mezelf te zijn Om gek te kunnen doen 

Om bij te babbelen 

Rakwigraef 

¡Hola!, aloha  en nǐ hǎo rakwi’s 

EINDELIJK zijn we terug van weggeweest en kunnen jullie stoppen met huilen om het gemis van jullie 
favoriete leiding. Het valt te hopen dat jullie een beetje uitgerust zijn, want wij zijn er helemaal klaar voor. 
Vanaf nu is elke zondag een regelrechte lijn naar kamp, ook wel bekend als de beste tijd van het jaar.  
Toch een beetje bang dat je je Chiro-identiteit verloren bent? Speciaal daarvoor hebben wij een klein testje 
ontworpen om na te gaan welk soort lid jij bent. Gewoon bovenaan beginnen en de pijltjes volgen met de 
antwoorden die het meeste bij jou passen! Net zoals Kobe een roddeltante of het perfecte lid zoals Goele? 
Wij zijn benieuwd naar jullie antwoorden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dikke poenen van je kapoenen, 
Steyn, Goele, Kobe en Eliza  
P.S. Houd de komende weken zeker jullie brievenbus in de gaten, er zou wel eens een briefje met geheime 
info over ons weekend in kunnen zitten. 
 
 

ja 
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Titograef 

10 TIPS DIY LIFE HACKS FOR BECOMING 
AN INSTAGURU  

 
#detiengeboden #bemymozes  

omdat virtual life > real life 
 

 
1. POST REGELMATIG - En bij regelmatig bedoelen we wekelijks. Dagelijks. Uurlijks. Hoe meer hoe beter! Word één met 

sociale media. Wees sociale media. Adem sociale media. Kak sociale media. Het maakt niet uit wat je post, zolang je 

maar blijft posten. Een avond niks te doen? Post over de film die je kijkt, post een sofaselfie, post een foto van uw 

chips, super interessant voor de medemens. 

 

2. SCHAF EEN HUISDIER AAN - Liefst een huisdier dat totaal nutteloos is en niks kan, zoals een vis of een schildpad. Post 

overdreven veel foto’s van uw huisdier op Instagram want iedereen wil toch weten hoeveel je van dat beest houdt. 

Post vooral veel video’s en foto’s van wanneer het totaal niks speciaal of bijzonder doet. Kei plezant! 

 

3. DOE MEE AAN TRENDS - Doe mee aan challenges, daar bestaan toch nog niet genoeg video’s van?? Doe mee aan 

populaire hashtags zoals #throwbackthursday en wees geen onpopulaire barbaar die oude foto’s op maandag plaatst. 

Blijf een keer thuis van de chiro, want hoe maak je anders die #lazysunday foto? Post foto’s van uw basic-ass pasta met 

#foodporn, post foto’s van uw outfit met #outfitoftheday terwijl je gewoon uw alledaagse Adidas Superstars draagt, 

post foto’s, post foto’s, post foto’s!! 

 

4. MAAK BOOMERANGS - Maak van alles een boomerang, ook van dingen waar je even goed een gewone foto van kunt 

maken. Maak ze liefst super snel waardoor ze onduidelijk worden en niemand kan zien wat er nu eigenlijk te beleven 

valt. Goeie tip voor als je een dag eens niets te doen hebt en interessant wilt lijken. 

 

5. TAG MERKEN - Tag bekende merken zoals Louis Vuitton, Adidas, Kenzo, Victoria’s Secret, Nike etc. om te laten zien wat 

je je kan veroorloven. De medemens dient toch te weten waar mammie en pappie hun centjes zitten? Ook bekende 

merken zoals Zara, H&M en Urban Outfitters geven als multinationals erg veel om uw 10 likes. Blijf vooral hopen dat ze 

je zullen opmerken tussen die duizenden wanhopige instagrammers. Durf zielig te zijn. Never give up. Zelfs niet 

wanneer andere mensen het vervelend vinden.  

Denk. Aan. De. Likes. 

 

6. WEES EEUWIG ONLINE - Like andere mensen hun posts zo snel mogelijk. De eerste likers vallen het hardst op. Wees dus 

constant actief op sociale media. Tijdens familiefeesten, tijdens afspraakjes: het échte leven bevindt zich online. 

Contacten leg je online, daar kan je immers pas echt jezelf zijn en moet je tenminste niet praten want praten dàt is pas 

awkward.  

 

7. BALANCE IS KEY - Niet meer mensen volgen dan jou volgen, of zelfs minder mensen volgen dan jou volgen. Geen dingen 

liken van mensen die niks van jou liken. Niet reageren op mensen die niet op jouw foto’s reageren. Anders ben je 

gewoon een onpopulaire zielige kneus. Instagram is geven en nemen, maar vooral niet teveel geven.#like4like 

#follow4follow 
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8. COMPLIMENTENDAG - Elke dag is complimentendag. Iedereen weet toch dat je alleen op anderen hun foto’s reageert 

om zelf complimentjes te krijgen (je oma niet meegerekend). Reageert iemand met ‘Wauwww xxx’ of ‘Omggg knapste 

*hartjesogen*’ of ‘Wjw babeee *vlammetje vlammetje*”? Reageer dan zeker iets melig terug zoals “Zelfff babeee 

*aapje*” of “Kijk spiegel meiddd xx”, ook al meen je er niets van. 

 

9. WEES PERFECT - Niemand buiten Kylie Jenner is perfect, dat is een feit. Lang leve filters en photoshop! Een filter 

waardoor je half in een hondje veranderd? Prachtig. Een filter waardoor je een egale huid lijkt te hebben in de plaats 

van die puberale acne-uitbarstingen? Ideaal. Een filter waardoor je ogen opeens lichtblauw lijken in de plaats van 

bruin? Heerlijk. Er is toch niemand die het verschil opmerkt omdat iedereen constant enkel en alleen met zijn gsm bezig 

is. 

 

10. RESPECTEER DE BOVENGRENS - Bij instagram is niet de minimumleeftijd maar de maximumleeftijd van de gebruikers 

belangrijk. Ouder dan 30? Denk er maar niet eens aan om instagram aan te maken: over 2 jaar ben je toch al dement en 

kan je je wachtwoord niet meer onthouden. Verloren moeite. Leven is door.  

PS: hoe jonger je bent, hoe sneller je er mee kan starten. Remember schatjes: ‘Jong geleerd = oud gedaan’ 
 

 
ACH… 

LAAT ZITTEN. KOM BUITEN. KOM NAAR DE CHIRO. FOK SOCIALE 
MEDIA. BOEIEEEE.  

 
 

 
 
 
Veel likjes voor onze tito’s, jwz xx 
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Aspigraef 

Holapola liefste aspitranten! 
Alles goed met jullie? Yeah let’s  go! We zitten al weer in de helft van het jaar!!!!!! Yeah. Het vieze kutte 
weer is bijna weg en maakt plaats voor plezant, warm zomerweer. En we weten allemaal wat dat 
betekent… JORNE IN BLOOT BOVENLIJF. Vreemd genoeg vind ik hier wel geen enkele foto van terug. Zijn 
we hiervan gespaard gebleven? Of hebben we nu juist heel veel pech? 
 
Tot nu toe hebben we toch maar weer een paar mooie momenten meegemaakt. Hieronder zie je een lijst 
met dingen die nog goed in ons geheugen zitten. Let op, deze lijst is uiteraard niet exhaustief (volledig). 
HERINNER JE DIT NOG??? 
 

• Ons allereerste ritme-klaar spel. Alice die de naam van Boo niet meer wist en maar een goedkope 

bijnaam verzon. 

• Boo die zelf nieuwe aspileden verzon. 

• Dat we door Eva kennis hebben kunnen maken met sterrenfruit. 

• Het sjieke bordspel dat wij gemaakt hebben en nu nog steeds rondslingert in ons aspilokaal. 

• De bitterballenboef waar we toch weer dikke winst op hebben gemaakt. 

• Fiesta de La Noche 😉 

• Fatima die mee naar Valencia is geweest met Laura. 

• Chicken-nugget in de modder (yeah) 

• Ultimate frisbee 

• Onze uiterstsjieke en zekervoordeleidingindeautoheelfijneactiviteit-stadsspel doorheen Borgloon 

(Lucas uw babyfoto ligt btw nog steeds in het leidingslokaal) 

• Giel die net iets te hard gesnokt werd 

• Alice die (verdiend) volhing met bloem. 

• Korneel die de aspi’s vertegenwoordigde op gewestfuif 

• … 

Zalig allemaal! Yeah let’s go! Laat ons nog meer van die momenten meemaken. Yeah! Ey ma, ideetje, laten 
we allemaal eens een keer samen op weekend gaan! Yesss, jaa, laten we dat doen! Yeah let’s go! 
 

 
Awel bij deze zullen we hier al een tipje van de 
sluier meegeven. 
Hebben jullie ook allemaal een noodkreet in de 
brievenbus gekregen? Zeer vreemd… Er is 
blijkbaar iemand die dringend onze hulp nodig 
heeft. Het enige wat daar op stond was help en 
een datum. Het was zoiets… 
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Dus, wij als leiding vinden dat wij allemaal ons steentje moeten bijdragen en deze man/vrouw te hulp 
schieten. Daarom stellen wij voor om vrijdag 23 maart allemaal samen af te spreken aan de chirolokalen 
om van daaruit op zoek te gaan naar die man. Laat ons afspreken om 20u aan de lokalen, dan hebben we 
nog wat tijd om ons voor te bereiden. 
Mits dit toch wel een heel weekend zal inpakken, vragen we toch om wat spullen mee te nemen. Zie 
hieronder een lijst met wat allemaal: 

• Veldbedje 

• Slaapzak 

• Tandeborstel 

• Tandpasta 

• Borstel om uw haar te kammen 

• Kleren 

• Jullie motorbende-outfit 

• Goed humeur 

• 20 euro 

• … 

Zeker niet mee te nemen: 

• Drugs, druugs druuuuugs 

• Vlindermes 

• AK-47 

• Ninjasterren 

• Ochtendhumeur 

• Foto van de mama en de papa 

Als we meer informatie kunnen verzamelen over deze hulpkreet, lichten we jullie zeker in. Hopelijk zal het 
lukken om nog iets te kunnen doen. Yeah! Vergeet zeker niet te komen in jullie beste motorbende-outfit. 
Dit zal namelijk heel belangrijk zijn. Zonder komen lijdt tot zware sancties. 
 
 
Doei doei doei doei! 
xxx-Alice-Toon-Bram-xxx 
 
 
 
 
 
 Ps: had iemand dit door? :D hehehehe 
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Extra-extra-extra 

Heb je altijd al eens willen koken voor heel je familie? Of kook je altijd hetzelfde en wil je graag eens iets 
anders? GEEN PROBLEEM! Wij hebben met een paar gespecialiseerde (kook)leiders samengezeten om het 
perfecte gerecht klaar te maken. Jongens, hiermee overwin je de harten van de meisjes. Wanneer je dit 
geproefd hebt zal je niks anders meer willen eten. Zet wat muziek op, pak een glas wijn of fruitsap en 
geniet van het koken. 

Spirelli met spek, spinazie en boursin  

Bereidingstijd:  
40 minuten 

Ingrediënten: 

Aantal Maat Ingrediënt 
1 250 gram spirelli  

400 gram spinazie (diepvries)  

500 gram gezouten spek  

1 potje boursin  

Voorbereiding:  

Je kook 1250 gram spirelli in een kookpot.  
Je bakt al het spek in een gewone pan.  
Je warmt de spinazie op in de microgolfoven of in een kookpot.  

Bereiding: 
Als de voorbereidingen zijn gebeurd voeg je alles samen in een kookpot.  

Je kan dit ook zonder boursin opdienen. Dan moet je enkel nog wat peper, zout (beperkte hoeveel heid 
want het spek is al gezouten !) en muskaatnoot toevoegen. Meng alles goed en je kan opdienen ! 

Om er nog wat extra smaak aan toe te voegen kan je er de boursin onder mengen. Dit maakt het gerecht 
een beetje pittiger !  
Voeg in dit geval eerst de boursin toe. Meng alles al een beetje en laat een 5-tal minuutjes staan.  
Daarna voeg je wat peper, zout en nootmuskaat toe, maar alles in beperkte maten. De boursin op zich 
bevat al kruiden ! 

Als je dit allemaal gedaan hebt vraag je aan je mama of papa om de tafel te dekken, jij bent immers te druk 
bezig met koken. Serveer alles in een diep bord en besprenkel eventueel nog met wat parmezaan. Geniet 
van het eten en laat de andere de afwas doen. Smakelijk! 

Nota: Je kan dit ook voor vegetariërs maken. Dan hoef je alleen de spek weg te laten. Als je een veganist 
bent, moet je de boursin en het spek weg laten. In de plaats kan je wel iets anders toevoegen, maar wat 
allemaal weet ik niet. Dat moet je aan een echte vegetariër vragen. 
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Dag Evenement Uur Opmerking 

4 maart Geen Chiro  Leidingsweekend 

11 maart Chiro 14u00-17u30  

18 maart Chiro 14u00-17u30  

25 maart Chiro 14u00-17u30 Wintertijd wordt 
zomertijd 

1 april Chiro 14u00-17u30  

8 april Chiro 14u00-17u30  

13 april Plox en ledenfuif Ledenfuif: 
18:30u- 20:00u 
Plox: 21:00u – 
04:00u 

C.C Panishof 
Dat gaat iets 
geven!!! 

15 april Chiro 14u00-17u30  

22 april Chiro  14u00-17u30  

29 april Chiro 14u00-17u30  

Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex- Telex 
***Leiding is terug**examens eindelijk gedaan***Terug meer Chiro**Moet 
kunnen***Heb je gehoord van Boudewijn Van Spilbeeck?***Hij is een vrouw 
geworden***Gek he**Carnaval was ook goed**Maar nu vasten begonen**Two 
plus two is four**Minus one that's three**quick maths***Aspi’s, vergeet Aspitrant 
niet***Schrijf je nu in**Plox komt eraan**Doemp dus ook**Kom de vier 
schoonheden bewonderen**Steke Niks**Patsergedrag**Chiro Loon spant de 
kroon!**Yuuuuu*** 

 
 
 

Opmerking: afdelingsweekenden nergens op de kalender te vinden. Wees alert! 
Lees de afdelingsstukjes van je kind. Misschien staat er meer in. Of misschien krijgt 
jouw kind een aparte uitnodiging. Alles kan, alles kan. Gegroet!!!  

 


