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Voorwoord 
 

Beste ouders, liefste leden  

 

Hier zijn we weer! Frisgewassen en uitgeslapen na een heerlijk kamp beginnen we vol 

goede moed aan een nieuw chirojaar dat alweer een knaller van formaat beloofd te worden. 

Als trotse leiding willen we toch even vermelden dat we dit jaar op het kampterrein 

verbleven met 95 chiromeisjes, of met 99 als we de kookploeg erbij rekenen. Onze chiro 

groeit enorm en dat maken we heel eventjes duidelijk door een paar opvallende cijfers te 

vermelden; vorig jaar liepen er in Putte ongeveer 77 vrolijke gezichtjes rond terwijl we het 

jaar daarvoor in Genk maar met 67 waren. Als we een heel pak teruggaan in de tijd, 

specifiek naar Lommel 2011, komt het aantal op 45. 

Kort samengevat draait Chiro Belsele enorm goed en we mogen best trots zijn op onze 

werking, al zeggen we het zelf! Al zou de chiro natuurlijk niets zijn zonder jullie en jullie 

vertrouwen in ons en hiervoor nogmaals een dikke, dikke dankuwel!  

 

Een leidingsploeg, die bestaat uit wel 17(!) enthousiastelingen, staat helemaal paraat om 

ook dit jaar uw dochter(s) te voorzien van zondagmiddagen vol plezier en pret. Een nieuw 

chirojaar betekent niet alleen nieuwe leiding, maar ook veel nieuwe leden. Aan allen die 

voor de eerste keer komen om te ravotten samen met vriendinnen: WELKOM! Aan de rest 

die al ja(a)r(en) meespeelt: nog steeds even hard WELKOM!  

 

Voor wie ons nog niet kent: in dit boekje kan je eerst alle verslagen terugvinden van ons 

geweldig kamp in Beisem. Verder vind je ook informatie over de inschrijvingen, de kalender 

én op de laatste bladzijde een overzicht van de leiding en de groepen. Als er vragen zijn, 

kan je ons steeds aanspreken aan de poort of een mailtje sturen!  

 

We vliegen er met z’n allen megahard samen in om het chirojaar 2019-2020 om te toveren 

tot een enorm groot feest!  

 

Veel liefs 

Aprilia, Kato, Ophélie, Emma, Fien M, Fien V, Liesa, Amelie, Amber, Astrid, Lore, Delphine, 

Myrthe, Phoebe, Aisha, Paulien en Andrea 

 

 

Meer informatie over het jaarthema ‘Grenzeloos Chiro’  

op www.chiro.be/grenzeloos-chiro 
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 Verslag Pinkels 
 

Woensdag 24 juli 

Eindelijk was het zover, eindelijk vertrokken de pinkels op 

kamp naar Beisem en was de leiding niet meer alleen! Na 

een veel te lange treinreis op een veeel te warme trein, 

bereikten we zwetend en 

puffend de kampplaats. Die 

avond leerden de pinkels nog 

de kampdans en maakten ze 

nog speciale glitterijsjes. Omdat de leiding alle bedjes al had 

klaargezet, konden de pinkels snel gaan slapen na zo’n 

vermoeiende dag!  

 

  

Donderdag 25 juli 

De eerste hele dag in Beisem, de leiding had er veel zin in! En de 

pinkels? Die ook natuurlijk, maar toch stonden de meeste in de 

formatie met kleine oogjes! Geen tijd meer om te slapen want we 

vlogen er direct in! De eerste voormiddag versierden we onze 

eigen rugzakjes! Echte kunstenaars die pinkels! Na de platte rust 

was het veel te warm om buiten te 

komen, dus wat is er niet frisser dan 

waterspelletjes? We speelden pang 

pang met waterpistolen, tik tak boem 

met een spons, estafette met een beker 

op ons hoofd,… maar het allerleukste 

was toch de oranje olifant met zijn veel te lange slurf! En uit die 

slurf kwam veel water! De pinkels speelden er op los! Spetter 

spat, lekker nat! Na het avondeten was het tijd voor het toneeltje 

en omdat de pinkels zo moe waren, vlogen ze daarna in hun bed!  

 

 

Vrijdag 26 juli 

Doe jullie allerlelijkste kleren maar aan! Want het was tijd 

voor de enige echte vuile spelen. Eigenlijk was het tijd voor 

mooie spelen, want iedereen moest klaargemaakt worden 

voor de modeshow! De pinkels gingen langs bij de kapper. 

De mooiste kapsels werden gemaakt en de haren werden 

natuurlijk gekleurd. Daarna kwamen de kleren aan de beurt. 

Nieuwe kleren werden versierd en ook schoenen en sokken 

werden ontworpen. Na een uurtje was iedereen klaar voor het grote moment! De 
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modeshow! 9 pinkels toonden hun allermooiste kant! 

Daarna was er nog tijd om te glijden op een zeil met bruine 

zeep. En vervolgens riepen de douches al! Tijd om te 

douchen dus! In de namiddag was jullie leiding verdwenen 

en stonden er andere leidsters klaar, maar het was 

sowieso MEGA leuk! ’s Avonds was het nog fakkeltocht 

(zonder fakkels) en kropen de pinkels doodmoe in hun 

slaapzak. 

   

Zaterdag 27 juli 

De leiding was weg! Gelukkig hoorden we dat jullie braaf zijn geweest en dat het superleuk 

was! 

 

Zondag 28 juli 

Feeeeest!! Het was dagtocht vandaag! 10 km gestapt zonder al te 

veel gezaag want eigenlijk wist iedereen stiekem al wat we gingen 

doen! Maar ja, het was dan ook niet zo moeilijk om te raden. Wat 

zouden we anders doen met ons zwemgerief in de rugzak?! Het 

zwembad was supergroot met al die glijbanen en we hebben lang 

gezwommen en veel plezier gemaakt. 

 

Maandag 29 juli 

Eindelijk nog eens een gewone dag op de kampplaats! In de voormiddag speelden we 

binnen-de-minuut en moesten de pinkels een opdracht binnen een minuut volbrengen. 

Enkele opdrachten waren koprollen, een boom knuffelen, kaarten van een fles blazen, een 

beker van de tafel blazen met een ballon,… Veel te veel 

om allemaal op te noemen! 

Artina was op zoek naar nieuwe ridders! Dit was een 

kans voor de pinkels! Ze streden tegen elkaar in 

estafettes op hun wilde paarden, bouwden hun eigen 

schild,… Ze leerden ook om burchten aan te vallen en in 

een roos te schieten. Daarnaast sprongen ze zich ook in 

een jutten zak 

naar de 

overwinning en staken ze op hun paard een zwaard 

in een ring. Het was een drukke namiddag maar op 

het einde besloot Artina om elke pinkel een functie 

binnen haar kasteel te geven en werd iedereen een 

ridder! De riddercursus werd afgesloten met een 

groot bal! Onze lieve pinkels veranderden in 

prachtige prinsessen in veel te mooie baljurken! Die 

avond was het tijd om onszelf eens te verwennen 
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met een heerlijk voetbadje en nagellak. Voor de gezichtsmaskertjes was er geen tijd meer, 

dus hielden we die voor de dag erna. 

 

Zondag 30 juli 

Laatste dag van het kamp :(  Gelukkig vertrokken we nog niet naar huis, maar er was wel 

een ander probleem! Er gingen leidsters vermoord 

worden, maar wie waren de daders? En met welk wapen? 

En waar? Het was aan de pinkels om deze moorden te 

voorkomen! En je raadt het nooit, maar de pinkels hebben 

alle moordenaars gevonden en uitgeschakeld (gelukkig). 

In de namiddag kreeg iedereen tijd om iets te verzinnen 

voor het kampvuur en die avond straalden de pinkels als 

echte professionele danseressen. Pommelien en Amber 

mochten samen het kampvuur aansteken en zo kwam er 

een einde aan het fantastische kamp! 

 

Maandag 31 juli 

Nog een laatste keer opstaan op het kamp en we vertrokken al snel met de trein naar huis. 

Wat gaan we het kamp missen met deze zotte bende! 

 

Dankjewel pinkels voor het fantastische jaar en het veel te leuke 
kamp! 

 
 

Veel liefsss 
Jullie leiding 

Justine, Aïsha en Paulien 
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Kalender Pinkels 
 

September 2019 

Zondag 15 september:  STARTDAG! Van 14u tot 17u30 is iedereen welkom op de chiro 

om mee te spelen! 

Zondag 22 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 29 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 

Oktober 2019 

Zondag 6 oktober: INSCHRIJFDAG! (dus GEEN gewone chiro) Meer info volgt nog!  

Zondag 13 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 20 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 27 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 

Donderdag 31 oktober: Onze jaarlijkse VRBabysit gaat weer door! Terwijl de ouders 

feesten op de retrofuif van de VRB kunnen de kinderen de nacht doorbrengen op de chiro. 

Meer info volgt nog!  

 

November 2019 

Zondag 3 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Verslag Speelclub 
 

Er was eens een gezellige squad van 3 prachtige unicorns: Starry, Bowy en Sparky. Starry, 

de witte unicorn geniet extra hard van elke dag en bouwt graag feestjes. Geen enkele dag 

gaat voorbij zonder dat Starry gelachen heeft. Bowy komt met haar roos gezichtje heel 

charmant over en gebruikt haar creatief kantje vaak tijdens haar knutselmomentjes. Is je 

fantasie op? Bowy zal direct iets verzinnen! Sparky is de liefste van het groepje en helpt 

iedereen uit te nood zonder daar iets voor terug te willen krijgen. Heeft er iemand hulp 

nodig? Sparky staat binnen de minuut klaar!  

De 3 unicorns maken samen enorm veel leuke avonturen mee.  

Hun mooiste avontuur vindt plaats in Beisem, een prachtig dorpje met in totaal 22 

unicornvriendjes.  

 

 

Het begon lang geleden. Starry, Bowy en Sparky vlogen met hun glittervleugels van 

Regenboogstad naar Beisem. Het was prachtig weer, niet te warm, niet te koud, net 

perfect. Na de lange tocht vielen ze als een blok in slaap op hun zachte bedje van stro. Ze 

droomden zoet over eenhoorncake, glittersnoep en regenboogcornflakes. De volgende 

ochtend begon het pas écht. Na ontbijt, beetje opruimen en aankleden, waren ze er 

helemaal klaar voor. De 3 unicorns besloten om eerst het bos te verkennen. Het bos werd 

zelfs zo goed verkend dat ze zelfs een paar vlaggen vonden die toch wel goed verstopt 

waren. ‘s Middags werd het enorm heet in Beisem. Ze besloten om veel water te drinken, 

hun kop eens onder te dompelen in een waterbassin, en natuurlijk niet te vergeten: hun 

goed in te smeren!! De 3 vriendinnetjes waren tegen het einde van de dag zo uitgeput dat 

ze na een slaapwel van de andere unicornvriendjes van Beisem direct in slaap vielen.  

 

De dag erna werd het nog heter maar nog beter. Starry, Bowy en Sparky begonnen de dag 

met een lekker ontbijt met eenhoornchocolade mmmh. Nadat ze hun buikje vol gegeten 

hadden trokken ze speelkleren aan om een dagje te spelen. Het spelletje dat ze speelden 

was best ingewikkeld. Een beetje te ingewikkeld om uit te leggen maar het kwam erop neer 

dat er groepjes werden gevormd door opdrachtjes en dat er op het einde een groot gevecht 

werd gevoerd. Het gevecht was natuurlijk wel nog steeds vriendelijk, want zo zijn unicorns 

nu eenmaal. Na het grote spel en een lekkere maaltijd werkten ze heel goed samen. Ze 

deden namelijk de afwas op een record tempo. Smiddags was het tijd voor Bowy’s creatief 

kantje. De andere twee besloten ook om mee te doen en samen schilderden ze een mooi 

doek waar ze onder konden slapen. ‘s Avonds werd er nog een dik feestje gevierd met 

lekker eten en drinken, en ze vielen weer als een blok in slaap.  

 

De volgende dag scheen het zonnetje weer heel hard. Starry, Bowy en Sparky stonden al  

zwetend op, helemaal klaar voor de nieuwe dag. Deze was toch wel een beetje speciaal: ze 

moesten namelijk helemaal zelf eten maken. Dit was toch een beetje moeilijker dan 

gedacht! Na eenhoornbessen en vruchten snijden, smolten ze ook nog unicornbrokjes. Ze 
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maakten zelfs zo veel dat ze alle andere unicornvriendjes blij konden maken met een lekker 

en gezond hapje! En smullen dat iedereen deed! Joepie, wat waren ze trots! Na al het 

propere werk in de keuken was het tijd voor iets totaaaal anders: eenhoornkeutelspelletjes 

met vies slijm en kleurenmodder. Ze amuseerden zich te pletter!! Ze maakten mooie 

kapsels, ze deden een coole fotoshoot met hun nieuw kapsel, enzovoort. Nadat ze helemaal 

vuil waren was het toch wel tijd om hun vacht terug proper te maken. Dit nam toch wel wat 

tijd in beslag omdat er brokjes en kleurtjes vast bleven zitten tussen de haartjes. Na hun 

wasbeurt kregen ze een kappersbeurt waarbij hun haren mooi gevlochten werden. Na nog 

een ontspannende film ‘s avonds, was het weeral eens tijd om naar dromenland te gaan!  

 

Het werd warmer en warmer en warmer. Starry, Bowy en Sparky hadden het al enorm 

warm toen ze opstonden. Maar de andere unicornvriendjes hadden een goed trucje:  leg 

een natte doek op je kop en het wordt beter! Met veel extra water vertrokken ze die dag op 

tocht. Het was toch wel een klein uurtje vliegen en toen ze op de juiste plek aankwamen, 

waren hun hoofdjes helemaal nat van het zweet! Maar het leuke en goede nieuws was: hun 

hoofdjes gingen nog natter worden want er was daar een enorm leuk unicornzwembad!!! 

Het was natuurlijk wel druk, want alle unicorns wouden een beetje verfrissing. Toch 

genoten ze van de sproeiers, de bubbels, de spatters... ze maakten enorm veel pret en 

plezier. Ze smikkelden tot slot nog een eenhoornijsje. Na een vermoeiende en vooral 

zwetende tocht terug naar Beisem, aten ze hun buikjes weer vol. Daarna was het tijd om te 

slapen! SLAAPWEL 

 

De dag erna was het nog steeds warm en heet. Toch stonden de unicorns vol goede moed 

op, en begonnen de dag met een stevig ontbijt. sochtends nodigden ze andere unicorns uit, 

die ook van ver kwamen, en ze hielden een echte  unicornbattle: ze vlogen om ter snelst, ze 

deden om ter snelst een parcours, ze sprongen om ter verst,... Starry, Bowy en Sparky 

deden enorm hard hun best. Maar jammer genoeg waren de andere unicorns beter. 

Smiddags kwam er nog bezoek!! Ze speelden ook samen en gezellig mee. Savonds na het 

eten trokken ze nog even naar een prachtige wei waar ze samen konden zingen. Ze deden 

dat dan ook uit volle borst. Ze zongen over regenbogen en spelen en glitters en feestjes en 

slijm en allemaal leuke dingen. Hun stemmetjes werden er helemaal hees van. Ook deden 

ze ondertussen een dansje, waardoor ze al hun energie kwijt geraakten. Tijd om te gaan 

slapen... SLAAPWEL  

 

De 3 unicorns vertrokken de volgende dag op tocht. Het werd een lange vliegtocht van wel 4 

uur. Maar hun vleugeltjes werden niet moe hoor, want unicorns zijn echte doorzetters. 

Onderweg kwamen ze een enthousiast hondje, een regenboogberg, een donkere tunnel,... 

tegen maar ze waren heel dapper en geraakten op hun bestemming: een reuzeleuk 

glitterbad met glijbanen en speelgoed. Ze spetterden en speelden erop los. Maar van al dat 

glitterwater kregen ze enorme honger. Ze aten dus samen nog wat krokante 

eenhoornpatatjes, lekker zeg! ‘s Avonds kwamen Starry, Bowy en Sparky tot rust met een 

rustig muziekje en een massage... SLAAPWEL  
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De voorlaatste hele dag werd opnieuw een hele leuke! Het zonnetje was weer aanwezig, 

maar deze keer was het minder warm, fieuuuw! ‘s Ochtends hadden Starry, Bowy en 

Sparky veel energie. Ze besloten om samen met de andere unicornvriendjes spelletjes te 

spelen. Dit waren geen normale spelletjes, want ze speelden alles omgekeerd! Origineel 

eh? Wanneer het zonnetje hoog aan de hemel stond, deden ze nog iets cools: elke minuut 

deden ze iets anders. Bv 1 min vliegen, 1 minuut boos zijn, 1 minuut een een dansje doen, 

1 minuut een baby unicorn nadoen,.:. Je kon het zo gek niet bedenken of ze deden het voor 

1 minuut lang. Daarna hadden ze meer tijd, maar de opdrachtjes werden dan ook wel 

moeilijker. Natuurlijk konden de 3 eenhoorns het goed, en alle opdrachtjes werden vervuld. 

Savonds werd er nog een fotoshoot gehouden in Beisem! Want wat is een avontuur zonder 

foto’s? Na het eten gingen ze samen nog op zoek naar een duistere eenhoornmoordenaar, 

die dan vermoord werd. Nu konden ze veilig slapen! SLAAPWEL 

 

De allerlaatste dag van hun avontuur stond jammer genoeg al voor de deur. Toch besloten 

ze om niet te treuren en er nog het beste uit te halen! Ze gingen op pad waarbij ze 

regenboog pijlen moesten volgen. Wat spannend zeg! ’s Middags besloten ze om een 

echte show voor te bereiden, die ze dan ’s avonds aan de andere unicornvriendjes konden 

laten zien. En het was echt prachtig en ontroerend! Tot slot werd er nog een liedje 

gezongen:   

 

ZEG HEB JIJ HET AL GEHOORD? 

SPEELCLUBKAMP WAS ECHT GESTOORD! 

BEISEM 2019 

HEEEEEEEEET MAAR TOF! 

 

Dankuwel lieve schatjes van patatjes voor het leuke kamp!!  

 

XOXO 

Delphine, Phoebe & Astrid 
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Kalender Speelclub 

September 2019 

Zondag 15 september:  STARTDAG! Van 14u tot 17u30 is iedereen welkom op de chiro 

om mee te spelen! 

Zondag 22 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 29 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 

Oktober 2019 

Zondag 6 oktober: INSCHRIJFDAG! (dus GEEN gewone chiro) Meer info volgt nog!  

Zondag 13 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 20 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 27 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 

Donderdag 31 oktober: Onze jaarlijkse VRBabysit gaat weer door! Terwijl de ouders 

feesten op de retrofuif van de VRB kunnen de kinderen de nacht doorbrengen op de chiro. 

Meer info volgt nog!  

 

 

November 2019 

Zondag 3 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Verslag kwikken 
 

Zondag 21 juli 

De eerste dag van kamp!!! Gezellig samen onderweg op de trein en tussendoor hebben we 

de kampdans al geleerd. Toen we toe kwamen op de kampplaats werden de slaapplekjes 

al direct gekozen. Na de eerste kampmaaltijd hebben we baseball gespeeld met iedereen 

van de chiro, kei leuk! Dan was het tijd om naar bed te gaan, maar eerst werd het groene 

draadspel uitgelegd. Uiteraard kon Bobientje niet ontbreken op kamp en daarom werd ze 

deel van het groene draadspel.  

  

Maandag 22 juli 

Eerste ochtend op het kamp! En wat deden we vandaag, de rechtendoortocht!! We gingen 

direct door een struik dan door een veld naar het bos. Uiteindelijk draaide de tocht uit naar 

zoek een weg uit het bos. Dat was uiteindelijk gelukt! We stonden vol met krassen, maar 

het was geweldig! 

In de namiddag was het rustiger, we hebben onze nagels gelakt, elkaar geschminkt, ons 

haar gekleurd en gekruld. We hebben ook een modeshow gehouden en limbo gedaan, een 

kei leuke en ontspannende namiddag was het! ‘s Avonds hebben we een hele leuke en 

gezellige karaoke gehouden en dan hebben we jullie mooie stemmen mogen bewonderen. 

  

Dinsdag 23 juli 

In de voormiddag hebben we het massaspel gespeeld, dat was een revolutie! De rebellen 

kwamen in opstand! Met heerlijke snoepjes om terug tot leven te komen.  

In de namiddag was het tijd om ons kwikkenfeest voor te bereiden. We hebben een 

toneeltje gemaakt en een dansje met z’n allen. Ook de uitnodigingen werden gemaakt en 

uiteraard de mooie versiering. ’s Avonds was het dan ons kwikkenfeest!! Met het mooie 

dansje en het toneeltje. Met ook heerlijke hapjes. 
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Woensdag 24 juli 

Kookdag!! De kookploeg neemt een pauze en de leden koken vandaag. We hebben eerst 

de ‘eekhoorn’ geholpen om hem te bevrijden. Eigenlijk is het een eenhoorn maar met de 

naam eekhoorn. Om hem te bevrijden moesten jullie verschillende opdrachten doen, die 

jullie super hebben uitgevoerd. Dan hebben we heerlijke pita gegeten van de tippers. Het 

eten ’s avonds was voor ons, dus hebben we middags groentjes, brood en beleg gesneden. 

En dan hebben we alles lekker kunnen opeten. ’s Avonds hebben we de kauwgomquiz 

gespeeld. Het waren moeilijke vragen maar jullie wisten de antwoorden heel snel! Slimme 

kwikken!! 

  

 

Donderdag 25 juli  

Vandaag speelden we het grote koning Arthur spel! Jullie speelden spelletjes om een echte 

koning Arthur te worden. Na de platte rust mochten jullie eindelijk jullie vuile kleren 

aantrekken voor de vuile spelen. Scheerschuim, bruine zeep, ketchup, slagroom ...Jullie 

zagen er op het einde echt wel heel knap uit! Dan nu tijd om te douche!!! Na het avondeten 

speelden we ik ben een banaan al snel, Ik bedoel al heel snel vonden jullie jullie naam 

(misschien toevallig door de weerspiegeling van het raam? ) En dan nu tijd om te gaan 

slapen wat voor jullie dus weerwolven betekent!!!  

 

Vrijdag 26 juli 

Iedereen goed uitgeslapen want de olympische spelen beginnen. Jullie namen het op tegen 

de Speelclub. Theezakslingeren, achteruitsprinten, verspringen,... het was spannend maar 
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de kwikken zijn officieel de Chirokampioenen! Proficiat!!!  

In de namiddag was het leidingswissel waar jullie andere leiding kregen! Maar in de avond 

kregen jullie terug leiding van jullie favoriete leiding! In de avond was het tijd voor 

fakkeltocht waar we met heel de Chiro samen liedjes zingen! Gezellig dan nu tijd om onze 

slaapzak te gaan opzoeken. 

 

Zaterdag 27 juli 

Astidag!!! Vandaag kregen jullie heel de dag leiding van de Asti's en verdwaalde de leiding 

in Leuven! De Asti's hebben dit super goed gedaan! Een dikke pluim! 

Zondag 28 juli 

Dagtocht! Joepie! Iedereen maakte zich na het ontbijt snel klaar stak al het nodige gerief in 

de rugzak deed zijn stapschoenen aan en weg waren wij! We gingen op dagtocht naar 

Leuven! Iedereen begon met goeie moed aan de dagtocht. Om de kilometer moesten we 

per groep een opdracht doen. En zo geraakten we rond 13 in Leuven. Na dat we onze 

boterhammen opaten. Was het tijd om nog een beetje veder te stappen naar het zwembad! 

Na een uur te hebben plonzen in het zwembad was het tijd om terug te keren met de bus 

naar de kampplaats. Dan was het al snel tijd voor het avondeten. Na het avondeten 

begonnen we aan het kampaandenken! Jullie kregen allemaal een wit T-shirt dat jullie dan 

zelf met textielverf mochten versieren! En het resultaat mocht er zeker zijn!! Dan was het 

tijd om te gaan slapen en zweten. 

Maandag 29 juli 

Na het ontbijt was het tijd voor het grote binnen de minuut spel. Jullie werden in groepjes 

verdeeld. Per groep moesten jullie zoveel mogelijk opdrachten binnen de minuut 

volbrengen. Jullie deden dat super goed! Na het middageten hebben we door het warme 

weer waterspelletjes gespeeld voor een beetje af te koelen. En zo was de middag weer 

voorbij gevlogen. Avonds hebben we wie ben ik?gespeeld. Dat was heel leuk iedereen had 

elkaar originele namen gegeven. Na Wie ben ik? Was het tijd om te gaan slapen. 

Dinsdag 30 juli 

Goeiemorgen! We vlogen er meteen in met het slavenspel! Jullie werden in groepen 

verdeeld en dan moesten jullie spelletjes spelen en wie er won kreeg een persoon van het 

andere team en zo werd het ene team sterker door dat ze met mee waren en dus meer 

kans hadden om te winnen. Andere teams verloren dan juist mensen. En zo hadden we 

dan op het einde een winnend team! In de middag was het dan tijd om het kampvuur voor 

te bereiden! Jullie mochten drie actjes doen! Jullie hebben gedanst, jullie hebben een 

toneeltje gedaan! Het was echt super mooi meisjes, jullie hebben jullie best gedaan! S’ 

avonds was het kampvuur we hebben afscheid genomen van oud leiding en wensten de 

nieuwe welkom! Na het kampvuur was het tijd om het bedje op te zoeken. 

Woensdag 31 juli 

Het was al de laatste dag! Vroeg opstaan om alles in te pakken. Na de kampplaats 

opgeruimd te hebben was het tijd om naar het station te stappen en de trein te nemen naar 

Belsele! In Belsele stonden al veel ouders en familie te wachten! Dan was het tijd voor de 

laatste formatie van het chirojaar.  

!!MERCI VOOR HET GEWELDIGE KAMP!! En tot snel! 
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Kalender Kwikken 
September 2019 

Zondag 15 september:  STARTDAG! Van 14u tot 17u30 is iedereen welkom op de chiro 

om mee te spelen! 

Zondag 22 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 29 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 

Oktober 2019 

Zondag 6 oktober: INSCHRIJFDAG! (dus GEEN gewone chiro) Meer info volgt nog!  

Zondag 13 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 20 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 27 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 

Donderdag 31 oktober: Onze jaarlijkse VRBabysit gaat weer door! Terwijl de ouders 

feesten op de retrofuif van de VRB kunnen de kinderen de nacht doorbrengen op de chiro. 

Meer info volgt nog!  

 

 

November 2019 

Zondag 3 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Verslag Tippers 
 

Jullie hebben ons hartje veroverd op leidingswisseldag  
En toverde bijna elke keer op ons gezicht een lach  
Af en toe konden jullie zagen 
Maar ja, wij konden ook wat klagen  
Elke zondag 1e foto op de muur  
Zo zagen we omdenduur gans ons avontuur  
Betere leden konden we ons dit jaar niet voorstellen  
Vandaar dat we de beste momenten niet op 1 hand kunnen tellen  

 
Even teruggegaan in de tijd:  
Zo sexy hebben holbewoners er nog nooit uitgezien 
Da was echt een dikke tien op tien  
Ai, ai waar is onze chill spot???? 

Geen zorgen, de leiding zat in het complot 😉 

 
 

 
 
Die ochtend stond hij daar, Om 5u30 wel is waar 
"Beseffen jullie dat het half 6 is" 
Stenen en takken zoeken voor het vuur, er was geen 

bezwaar  
Maar de leiding had voor jullie al een vuurtje klaar  
3 minuten in de douche was wat kort  
onze vuile spelen was een echte sport  
"Time is water"  

Jiiihaaaaah ,riepen we allemaal met onze cowboy int verhaal  
Die dag was echt massa-aal leuk  
(Dansen stukje kwik feest)  
Tippers kookten pitta - Tippers aten pitta - En dat deden ze zoooooooooooohooooo Dat 

deden ze zooooohooooooo  
Slecht  
 
"Aprilia en Lore bicht!"  
 
Daarna waren er mollen  
die waren met iedereen aan het sollen  
Vuur op totemwacht kon dit jaar niet ontbreken  
De varkentjes konden jullie daarna in jullie rokzak steken "Snurk snurk"  

(op melodie van zakdoekje leggen): 
Flesje draaien,voetje aaien  
We hebben de hele dag verwent  
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2 keer de duim en 2 keer 5e teen  
Hier leg ik een laagje neer  
Die fiftys heeft ons goe gedaan  
Om daarna als hippies verder te gaan 
"Happy Birthday Fleur"  
Nekeer vroeg ons bedje in 

Jachtseizoen was nie te doen 
Nog maar 1 locatie nodig  
Al derest was overbodig  
Jullie moesten ons een middag missen  
Twas voor ons om complimentjes vissen 
Tito lied onder lichte dwang  
Maar toch was het het scheunste gezang 

2 daagjes later:  
Dagtocht was nabij  
Met ons joke nog zo blij 
Maar volgens haar heeft ze ons die nacht niet gezien 
En da noemt zich dan 14??? 
Knutselen ging die avond niet door  
Uiteindelijk hadden we het zout toch niet nodig hoor  
“All in one batik"  

 

Fietsen op het water 
Een paar uurtjes later  
Naar de minigolfbaan  
Om daar een balleke slaan 
 "Make love not war"  
 

 
 
Zo hebde gulle gehoord ons kamp 

was echt superformidastisch  
En ook jullie waren allen fantastisch 
Zo zeggen we nog een laatste keer 

int knal fel rood  
Onze liefde voor jullie ga ni dood 
 

 
 
 

APRILIA en LORE out! 
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Kalender Tippers 
 

September 2019 

Zondag 15 september:  STARTDAG! Van 14u tot 17u30 is iedereen welkom op de chiro 

om mee te spelen! 

Zondag 22 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 29 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 

Oktober 2019 

Zondag 6 oktober: INSCHRIJFDAG! (dus GEEN gewone chiro) Meer info volgt nog!  

Zondag 13 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 20 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 27 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 

Donderdag 31 oktober: Onze jaarlijkse VRBabysit gaat weer door! Terwijl de ouders 

feesten op de retrofuif van de VRB kunnen de kinderen de nacht doorbrengen op de chiro. 

Meer info volgt nog!  

 

 

November 2019 

Zondag 3 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Verslag Asti’s 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



19 
Chirokraker september - oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



20 
Chirokraker september - oktober 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
Chirokraker september - oktober 2019 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
Chirokraker september - oktober 2019 

Kalender Asti’s 
September 2019 

Zondag 15 september:  STARTDAG! Van 14u tot 17u30 is iedereen welkom op de chiro 

om mee te spelen! 

Zondag 22 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 29 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 

Oktober 2019 

Zondag 6 oktober: INSCHRIJFDAG! (dus GEEN gewone chiro) Meer info volgt nog!  

Zondag 13 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 20 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 27 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 

Donderdag 31 oktober: Onze jaarlijkse VRBabysit gaat weer door! Terwijl de ouders 

feesten op de retrofuif van de VRB kunnen de kinderen de nacht doorbrengen op de chiro. 

Meer info volgt nog!  

 

 

November 2019 

Zondag 3 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Leidingsvoorstelling 
Pinkels 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Naam? Aprilia Pauwels  

Hoe lang zit je al in de Chiro? De volle 3 jaar!!  

Favoriete Chirospelletje? oh jameeeees (met al de 

zelfverzonnen typetjes van de tippers)  

Favoriete kampdans? cascada - everytime we touch 

(BUITENKRING, binnenkring)  

Favoriete haarstijl? Bij warm weer een dot op mijne kop, maar 

als het wat frisser is mag dat al eens los  

Levensmotto? Alles waar je (BN-koekjes) ogen van gaan 

sprankelen, moet je doen 

Naam? Ophélie Van der Henst 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Als ik goed heb geteld, begin in 

aan mijn 9de jaar!!! 

Favoriete Chirospelletje? Citroen citroen  

Favoriete kampdans? Everytime we touch van Cascada 

Favoriete haarstijl? Messy bun 

Levensmotto? GO HARD OR GO HOME 

Naam? Kato Poppe 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Al 11 jaar lid achter de rug en 

nu mijn 1e jaar leiding  

Favoriete Chirospelletje? Baseball of courseeee  

Favoriete kampdans? Kat De Luna - Run the show 

Favoriete haarstijl? Los of op een drolleke  

Levensmotto? Liever een scheetje voor iedereen dan buikpijn 

voor mij alleen  
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Speelclub 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Naam? Emma Cappaert  

Hoe lang zit je al in de Chiro? Al vanaf het eerste 

leerjaar  

Favoriete Chirospelletje? Dikke rik  

Favoriete kampdans? Everytime we touch van 

Cascada  

Favoriete haarstijl? Los haar  

Levensmotto? Genieten van het leven!! 

Naam? Fien Meul 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Ik start mijn de 

jaar 

Favoriete Chirospelletje? Whiskymixer en waxmasker 

 
Favoriete kampdans? Kat de Luna ~ Run the show 

Favoriere haarstijl? Los (ain’t nobody got time to look 

sexy) 

Levensmotto? Jamais normal, toujours spécial! 

Naam? Fien Van Cauwenberghe 

Hoe lang zit je al in de Chiro? 1 super tof jaar! 

Favoriete Chirospelletje? ik verklaar de oorlog aan. . . 

Favoriete kampdans? Die van mijn eerste en enige kamp  

Favoriete haarstijl? Los haar 

Levensmotto? Het leven is als een neus, je moet eruit halen 

wat er in zit! 

Naam? Liesa Buys 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Al 8 jaar, bijna een 

jubileum!!! 

Favoriete Chiro spelletje? Zolang het maar actief is  

Favoriete kampdans? Run the show 

Favoriete haarstijl? Los met een knijper naar achteren of 

een staart  

Levensmotto? Vallen en opstaan, knallen en doorgaan!!! 
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Kwikken 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Naam? Amber Van Riet 

Hoelang zit je al in de Chiro? 8 jaar  

Favoriete Chirospelletje? Bosstratego of iets in die aard  

Favoriete kampdans? Run the show- Kat Deluna (2018) 

Favoriete haarstijl? Zo los mogelijk 

Levensmotto? Als je met jezelf lacht, lacht er toch 1 iemand 

Naam? Amelie Ryckaert  

Hoe lang zit je al in de Chiro? Ik begin aan mijn 12de jaar !!! 

Favoriete Chirospelletje? Twee honden vechten om één been 

Favoriete kampdans? Kat De Luna - Run the show  

Favoriete haarstijl? Los of in een dotje  

Levensmotto? Liever te dik in mijn kist dan een feestje gemist !! 

Naam? Astrid Rombouts  

Hoelang zit je al in de Chiro? Als ik goed geteld heb, begin ik nu 

aan mijn 15e jaar! Joepie, dit moeten we vieren!   

Favoriete Chirospelletje? Levend stronten upladrei   

Favoriete kampdans? KAT DELUNAA, 1 HUNDRED 

PERCENTAH  

Favoriete haarstijl? Half los met een dotje op mijn kop; deze 

look is gemaakt voor mijn haar, al zeg ik het zelf!  

Levensmotto? Trekt de muziek op niets? Word dan zelf DJ!  

Naam? Lore Van Raemdonck  

Hoe lang zit je al in de Chiro? 13 jaar als je het mij vraagt. 

Favoriete Chirospelletjes? Mcbuddy, koningsstoel, centje 

doorgeven,...  

Favoriete kampdans? Die van in Brecht met de kleine 

zeemeermin en die van in Putte met Willy Wonka  

Favoriete haarstijl? Losse dot of haarband  

Levensmotto? Ge gaat hard of ge gaat niet! 
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Tippers 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam? Delphine Thomaes 

Hoelang zit je al in de Chiro? 6 jaar geleden begon de tijd van 

mijn leven 

Favoriete Chirospelletje? stoelekke smijt natuurlijk! 

Favoriete kampdans? everytime we touch met de niet te 

vergeten buiten- en binnenkring  

Favoriete haarstijl? ingevlochten vlecht is my favorite! 

Levensmotto? doe dingen waar je hart van gaat zingen!  

Naam? Phoebe-Shania Verheyden 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Van 1ste jaar speelclub tot 

3de jaar leiding, begin maar al te tellen  

Favoriete Chirospelletje? Centje doorgeven, zeker op de 

speelclubbers hun manier  

Favoriete kampdans? Kat de Luna ~Run the show (Willy 

Wonka Putte 2018) 

Favoriete haarstijl? Voornamelijk los met een kleine messy 

bun bovenop 

Levensmotto? Het leven is gelijk een frikandel , ge moet het 

zelf speciaal maken! 

Naam? Myrthe Ongena  

Hoelang zit je al in de Chiro? Al 9 jaar gedaan en nog 

meer te gaan!  

Favoriete Chirospelletje? politie en boef  

Favoriete kampdans? Kat De Luna - Run the show 

Favoriete haarstijl? Los of samen, gewoon iets lekker 

gemakkelijk  

Levensmotto? Gaan en blijven gaan!! 
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Asti’s 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Naam? Aïsha Pauwels  

Hoe lang zit je al in de Chiro? Ik start mijn tweede jaar, 

joepieee  

Favoriete Chirospelletje? Omgekeerd verstoppertje 

Favoriete kampdans? Kat DeLuna ~ Run the show 

Favoriete haarstijl? Los, zo komen mijn krullen het best 

tot hun recht  

Levensmotto? De beste tijd is chirotijd! 

Naam? Andrea Descamps  

Hoelang zit je al in de Chiro? Ik begin nu aan mijn vierde 

jaar!  

Favoriete Chirospelletje? Koningsstoel  

Favoriete kampdans? Kat Deluna - Who runs the show? 

Favoriete haarstijl? Los en als het in de weg zit een 

rommelig dotje  

Levensmotto? Alles komt goed 

Naam? Paulien Rombouts 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Een dozijn!! 

Favoriete Chirospelletje? Levend petanquen 

Favoriete kampdans? Een kampdans van toen ik nog 

klein was. Alleen ben ik vergeten hoe die ging, maar die 

was echt veel te leuk...  

Favoriete haarstijl? Dot recht op het hoofd  

Levensmotto? Geniet van gisteren, droom van morgen, 

maar leef vandaag 
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Allerlei 
Inschrijvingen 2019 – 2020 

De hele maand september zien wij als een instapmaand. Iedereen die wil, kan en mag 

zoveel mogelijk proberen als hij wil! Op zondag 6 oktober organiseren wij een inschrijfdag. 

Deze namiddag verwelkomen wij iedereen op de chiro voor een hapje, een drankje, leuke 

activiteiten én de mogelijkheid om in te schrijven. Wat breng je mee? 30 euro inschrijfgeld + 

belangrijke informatie over je kind (bv. allergieën…)  

Tijdens deze inschrijfdag is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de leiding. Er 

zal ook een korte voorstelling van onze werking doorgaan.  

Na deze datum zijn vriendinnetjes, nichtjes… nog steeds welkom om een keer te proberen, 

maar vragen wij om na twee zondagen in te schrijven. Hiervoor zal u een mail van de 

leiding ontvangen.  

Wat zit er in het inschrijfgeld inbegrepen?  

- Ontelbaar veel plezier op onze eigen chiro!  

- Lidmaatschap bij Chiro Nationaal (oa. ongevallenverzekering, korting op creaspullen in de 

Banier…) 

Vieruurtje 

Wij bieden een vieruurtje (koek en drankje) aan op de chiro voor 1 euro. Je kan iedere 

week een munstuk van 1 euro meebrengen of 10 euro in een keer meenemen om een 

vieruurtjeskaart aan te kopen bij de leiding. Vieruurtjes zijn niet verplicht!  

Vanaf dit chirojaar gaan we proberen om onze chiro zo afvalvrij mogelijk te maken. Dit 

houdt in dat we tijdens het 4-uurtje enkel koeken zullen voorzien die niet apart verpakt zijn, 

fruitsap in glazen flesjes (dit doen we nu al!) zullen aanbieden…  Zonder jullie hulp zal het 

natuurlijk niet lukken. Daarom zouden wij vriendelijk willen vragen om, als uw dochter toch 

haar eigen 4-uurtje meeneemt, een drinkbus en koeken zonder verpakking in een 

koekendoosje te voorzien. Etensresten zullen binnenkort ook in ons compostvat terecht 

kunnen. Samen gaan we op weg naar een afvalvrije chiro!  

Ook gaan we vanaf dit jaar enkel nog de chirokraker via mail doorsturen. Dit bespaart de 

chiro een hoop drukwerk en de bomen zullen er zeker en vast ook blij van worden!  

Kamp 2020 

Ook dit jaar gaan we terug op kamp van 21 tot 31 juli (De Pinkels komen ook dit jaar enkele 

daagjes later. Zij vervoegen de anderen vanaf 24 juli.) Houdt de datum alvast vrij, want net 

zoals vorig jaar is het NIET mogelijk om later toe te komen of vroeger te vertrekken.  

Uniform 

Ons uniform bestaat uit een beige broek/rok, onze blauwe T-shirt en een donkerblauwe 

chirotrui. Omdat het zeker niet de goedkoopste kleren zijn en kinderen nog hard groeien, is 

dit volledige uniform pas verplicht vanaf de kwikken. Voor speelclub en pinkels bestaat het 

uniform uit onze blauwe T-shirt en een eigen beige broek/rok en donkerblauwe trui. 

De blauwe T-shirten zijn bij ons op de chiro te koop voor 10 euro. De rest kan u vinden in 

De Banier (Stationsstraat, Sint-Niklaas).  
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Adressen leiding 
(Altijd bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen!) 

Pinkels (°2012 - 2013) 

 

 
 
 
 

 

Speelclub (°2010 - 2011) 
 

Fien Meul 
0471/224644 
fien.meul@ 
live.be 

Fien Van 
Cauwenberghe 
0479/187166 
fien.vc4@ 
gmail.com 

Liesa Buys 
0468/234785 
liesabuys@ 
telenet.be 

Emma    
Cappaert 
0491/885611 
emma.cappaert

@oulook.com 
 

Aprilia pauwels 

0474/014815 

aprilia.pauwels@ 

olvp.be 

Ophélie Van der  

Henst 

0468/228522 

ophelievanderhenst@ 

icloud.com 

Kato Poppe 

0468/247640 

Kato.poppe@ 

outlook.com 

 

Kwikken (°2008 - 2009) 
 

Astrid Rombouts 
(hoofdleiding) 
0475/243385 
rombouts.astrid@ 
hotmail.com 

Lore Van Raemdonck 
0496/894099 
vrlore@ 
hotmail.com 

Amelie Ryckaert 
0498/104003 
amelie.ryckaert@ 
gmail.com 

Amber Van Riet 
0489/702810 
amber.vanriet@ 
hotmail.be 

 

Tippers (°2006 - 2007) 
 

Delphine Thomaes 
0492/883912 
delphine.10@ 
telenet.be 

Phoebe Verheyden 
(hoofdleiding) 
0477/661404 
phoebeshania.verhey 
den@gmail.com 

Myrthe Ongena 
0496/775338 
myrthe.ongena@ 
telenet.be 

 

Asti’s (°2003 - 2005) 
 

Paulien Rombouts 
0484/799416 
romboutspaulien@ 
hotmail.be 

 Aïsha pauwels 
0470/354550 
Aisha.pauwels@ 
gmail.com 

Andrea 
Descamps 
0493/726503 
asa@live.be 
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