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Joepie, een nieuwe editie van het

Oproep:

allerleukste magazine op aarde!

gedaan om de lekkerste ballekes

We hebben de afgelopen maanden

met kriekskes ooit te maken, je

weer ons uiterste best gedaan om

helemaal uitgeleefd met de tips op

de

en

de anti-verveelpagina of heb je

grappigste rubriekjes voor jullie te

gewoon een super tof idee voor

bedenken en neer te pennen.

ons magazine? Aarzel zeker niet

spannendste,

Benieuwd

naar

leukste

wat

jouw

Heb

je

een

poging

om er een leuke foto van te

chirohoroscoop te zeggen heeft of

trekken

of

je

wil je graag eens de handen uit de

schrijven en het door te sturen

mouwen steken in de keuken? Je

naar

vindt het allemaal op de volgende

Facbookpagina.

pagina's!

Wie weet schitter jij dan wel in

onze

ideetje

op

Instagram-

te
of

onze volgende editie, hoera!
Veel leesplezier en tot zaterdag!
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KOKEN MET CRESCENDO

HOW TO:
BALLEKES MET
KRIEKSKES
Elke editie verrassen we jullie met een heerlijk
Chirorecept. Deze keer serveren we jullie een
kampklassieker én -favoriet: ballekes met
krieskes, jammie!

Wat heb je nodig voor 4 porties?
- 800 g gehakt of 2 pakjes veggieballetjes
- 2 eetlepels paneermeel
- 1 losgeklopt ei
- 1 bokaal krieken op sap (± 700 gram)
- 1 eetlepel puddingpoeder
- eventueel een beetje suiker
- brood
Kookshort aan en hup, aan de slag!
1. Meng het eitje, het paneermeel en wat
kruiden onder het gehakt en meng goed
2. Rol het gehakt tot kleine balletjes van
ongeveer de grootte van een okkernoot
3. Smelt wat boter in een pan en bak de
balletjes totdat ze goudbruin zijn
4. Scheid het sap van de krieken en verwarm
het sap op een laag vuurtje, houd een klein
kopje sap aan de kant
5. Los het puddingpoeder op in het kopje
kriekensap en doe het daarna bij de rest
6. Laat het sap op een laag vuurtje indikken
en voeg op het einde de kriekjes en
eventueel wat suiker toe
7. Serveer met wat brood en klaar is kees,
smakelijk!
Crescendo! magazine | 3

ASPI GOES
INTERNATIONAL

Zoals jullie misschien wel weten

Het weekend van 23 en 24 april

trekken de aspi's elk jaar naar

transformeren de aspi's zichzelf om tot

exotische oorden om het einde van

professionele

hun ledencarrière te vieren. Een

weekend zullen ze klaar staan om jullie

hoogtepunt

de

in

iedereen

zijn

chiroavontuur!
Om

dat

spannende

lekkerste

frituristen.
frietjes,

Het

hele

curryworsten,

kaaskroketten en nog veel meer te
reisje

te

financieren zetten de apsi's zich

serveren.

Een niet te missen culinaire

belevenis als je het ons vraagt!

naar traditie het hele jaar in om
centjes te verzamelen. Normaal

Meer info? check de Chirowebsite of

gezien doen ze dit door onder

onze Facebook pagina!

andere een fuif te organiseren en
hard te gaan werken, opdienen
of babysitten. Jammer genoeg is
dat niet mogelijk in deze gekke
tijden en hebben ze een super leuk

facebook.com/

chirocrescendo.be

ChiroCrescendo

(en lekker!) alternatief op poten
gezet: Frituur Aspi!
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ANTIVERVEELHOEKJE

Mis jij de Chiro ook zo doorheen de week? Geen zorgen! Hier is een lijstje
met superleuke anti-verveeltips zodat jij de ultra saaie week overleeft

1. BOUW EEN STOER KUSSEN-,
DEKEN- OF KARTONKAMP
2. VERZIN EEN LIJSTJE MET
LEKKER ORIGINELE KRETEN
3. MAAK EEN PARKOUR VOL MET
SPANNENDE OBSTAKELS

4. KEN JIJ ALLE
KLEUREN VAN ONS
MOOIE LOGO?
KLEUR ZE IN!

5. MAAK LEUKE
VRIENDSCHAPSBANDJES VOOR
AL JE CHIROVRIENDEN

Crescendo! magazine | 5

6. ZOEK ALLE CHIROACTIVITEITEN!

LADDERCOMPETITIE
KAMELENRACE
MILIEUACTIVITEIT
PLEINSPELEN
EENTEGENALLE
KIEKEBOE

PANG
STRATEGO
HONKBAL
DOOP
PISQUIZ
VERSTOPPERTJE
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CRESCENDO FOTOBOEK
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CHIRO
HOROSCOOP!
RAM

STIER

Jij loopt de volgende maanden

Jouw hoofd zit de laatste tijd vol

over

ideaal

met goede ideeën. Misschien zitten

moment dus om je eens extra hard

er wel een paar spannende kreten

te geven tijdens een potje baseball

tussen of vind jij dé oplossing voor

of voetbal. Go go go!

dat ene gekke raadsel. Alles kan!

van

energie!

Een

TWEELING

KREEFT

Het zonnetje in het huis, dat ben jij!

Jij gaat lekker veel geluk hebben

Jouw goed humeur zorgt ervoor dat

deze maanden.Wie weet verrast je

jouw hele groep meteen blij wordt

leiding je wel met jouw favoriete

wanneer je er bent. Altijd aanwezig

activiteit of win je een spannend

zijn is dus de boodschap ;)

spel, fingers crossed!

LEEUW

MAAGD

Deze maand heb je een extra
portie
joepie!

creativiteit
Haal

kunstenaar

maar

je

gekregen,
innerlijke
eens

lekker

boven en knutsel eens een leuk
bedankje voor je leuke leiding ;)
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Aan ambitie geen gebrek bij jou.
Bied je de volgende keer dus
maar

eens

lekker

aan

als

teamkapitein en laat je scherpe
leidersskills eens goed uitblinken!

WATERMAN

SCHORPIOEN
de

Je hebt drukke maanden voor de

initiatiefnemer van de groep! Het

boeg, maar gelukkig heb je ook

heft in eigen handen nemen tijdens

extra veel productiviteit cadeau

een

een

gekregen. Nog een extra leuk

virtuele groepsdate organiseren?

pluspuntje: door al dat werk van

Het lukt je allemaal!

nu, kan je in juli dubbel en dik

Deze

maand

ben

groepsopdracht

jij

of

genieten van ons super leuk kamp!

VIS

WEEGSCHAAL
Jouw

enthousiasme

maakt

De sportgoden hebben jou een

iedereen in een vingerknip blij!

leuk cadeautje gegeven waardoor

Gebruik je goede vibes dus maar

je

om je chirovrienden eens een leuk

geworden, hoera! Toon je snelle

complimentje te geven of om hen

skills dus maar snel tijdens de

aan

volgende chironamiddag en blaas

te

moedigen

tijdens

een

opdracht. Zo wordt iedereen blij,

nu

extra

sportief

bent

al je vrienden omver!

joepie!

BOOGSCHUTTER

STEENBOK

Jij bent een echte teamspeler!

Nu is dé perfecte timing om eens

Samenwerken is dan ook een van

lekker uit jouw comfort zone te

je beste kwaliteiten. Ideaal om je

komen. Een boom te hoog of een

groep

obstakel te groot? Niets van, jij

te

helpen

tijdens

een

spannend spelletje één tegen alle!

kan alles aan!

Teamwerk = het leukste werk!
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WANTED

JOYVALLEFLAPJES
Chiro Crescendo zoekt flapjes! Per 10 verzamelde flapjes
schenkt Joyvalle ons een lekkere bus voor op kamp. Drink
dus maar snel je glas leeg en verzamel zo veel mogelijk
flapjes als je kan. Zo bewijs je jezelf als straffe crescendofan!

Even wat schaamteloze
zelfpromotie!
Ter vervanging van onze
'normale' evenementen,
hebben we enkele leuke
coronaproof alternatieven
bedacht, joepie!
Zin om er eens op uit te
trekken in het spannende
Pellenberg of wil je toch liever
je buikje rond eten tijdens onze
take-awayactie. Voor ieder wat
wils! Enne.. terwijl je al die
leuke dingen doet, steun je ons
ook nog. Dus twee vliegen in
één klap!
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