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Voorwoord 
Beste ouders, liefste leden 

 
Een nieuw jaar vraagt natuurlijk om een nieuwe Chirokraker (Of misschien vraagt de nieuwe 
Chirokraker om een nieuw jaar?) dus hier gaan we dan.  
 
Eerst en vooral willen we jullie een fantastisch 2020 wensen vol zalige momenten, gezellige 
mensen, een goede gezondheid, veel vriendschap en liefde,…  Uiteraard horen daar ook 
chirozondagen bij vol plezier en pret, een fantastisch kamp en oneindig veel nieuwe 
chiroherinneringen om nog lang te kunnen koesteren en met een grote glimlach aan terug te 
denken. Wij zijn er, zoals altijd, alvast 2020 procent klaar voor!   
 
Vervolgens zouden we graag iedereen willen bedanken die ons gesteund heeft door onze 
zelfgemaakte kaartjes te kopen. Het was alweer een succes! Hierdoor kunnen we, samen 
met de centjes die opgehaald zullen worden op het Frietfestijn, een deel van onze 
kampplaats betalen, leuk extra materiaal voorzien,… Dankuwel!  
 
Tot slot nog een kleine vermelding: het Frietfestijn zal dit jaar doorgaan op 22 maart. Houd  
dus zeker deze datum al vrij om gezellig frietjes te komen eten in de Parochiezaal in Belsele. 
Meer informatie zal uiteraard nog volgen!  
 
 
 
Veel liefs 
Aprilia, Kato, Ophélie, Emma, Fien M, Fien V, Liesa, Amelie, Amber, Astrid, Lore, Delphine, 
Myrthe, Phoebe, Aisha, Paulien en Andrea 
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Verslag Pinkels 
 
Zondag 27 oktober  
“Wat is het een perfecte dag om een gezellig theekransje te 
houden! En waar is dat beter dan in dat fantastisch mooi 
versierde pinkellokaal van de Chiromeisjes van Belsele? Ik moet 
dringend al mijn uitnodigingen gaan schrijven! Maar de 
hartenkoningin nodig ik toch niet uit…”, zei Alice. En jawel hoor, 

stipt om 14u (zelfs al probeerde 
meneer konijn jullie te foppen met 
de uurwisseling deze nacht) waren 
jullie er voor het gezelligste 
theekransje ooit! Of.. dat dachten wij 
toch… totdat de hartenkoningin 
kwam binnenstormen. Ai ai ai, als 
dat maar goed komt.. Gelukkig zijn 
jullie tegen ruzie en hebben jullie er 
samen met meneer konijn voor 
gezorgd dat Alice en de 
hartenkoningin weer dikke vriendjes werden! En ze leefden nog 
lang en gelukkig (met heel veel warme thee hmmmmm). 
 

 
Zondag 3 november 
Vandaag was het Halloweenfeestje. Met veel griezels in het spookhuis, angstaanjagende 
koekjes, akelige spelletjes en enge kunstwerken werd het een echt griezelfeestje! Iedereen 
kon zich ook laten schminken door de spookachtige verpleegsters. Als vieruurtje kreeg 

iedereen een bekertje pompoensoep met vieze spinnen in. 
Een feestje om niet te vergeten! 
 
 

 
Zondag 10 november 
LEIDINGSWEEKEND! De leidsters moesten veel 
vergaderen om het jaar vol te plannen met leuke activiteiten! 
We missen jullie al hoor, lieve pinkels! Vele groetjes vanuit 

Schoonaarde en tot volgende week! 😉  

 
 

 
 
Zondag 17 november  
Vandaag speelden we de Melocakequiz! Aan de hand van allerlei spellen en vragen kon 
iedereen een melocake winnen. Maar die kreeg je niet zomaar... Er werd een vraag gesteld, 
als jouw groep als eerst het antwoord wist werd er om ter eerst naar de overkant gelopen, de 

melocake kapot geslaan en smullen maaaaaar 😋 
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Zondag 24 november 
GEZOCHT: een nieuwe prins en prinses voor 
Chiroland! 
De oude koning en koningin waren niet meer in staat 
om nog langer te regeren over het prachtig landje. 
Van heinde en ver kwamen er jonge, dappere prinsen 
en prinsessen om zich kandidaat te stellen! En wat 
zagen jullie er goed uit! Prinsen kozen hun prinses uit 
en de hele chirozondag moesten jullie samen blijven 
en de spelletjes tot een goed einde brengen. Geen 
zorgen hoor, pinkeltjes! Volgende week is het gewoon 
weer gezellig met enkel de meisjes! Oja, welkom Lili! 
Supertof dat jij vanaf nu met ons komt meespelen! 
 

 
 

 
Zondag 1 december 
Hij is gekomen, die lieve goede Sint! Braaf wachtte iedereen op 
zijn beurt om eens langs te gaan bij de Sint en te luisteren wat hij 
te zeggen had over al die pinkels... Gelukkig is iedereen braaf 
geweest, zelfs de leidsters!! Dus iedereen ging naar huis met een 

zakje vol lekkers! Tot volgend jaar Sinterklaas 😊 

 
 
 
 

 
Zaterdag 7 december 
YESSS! Vandaag was de allereerste avondchiro omdat de leidsters examens hadden. 
Omdat het al wat kouder begint te worden, werden we vandaag Pinguïns en schaapjes. 
Allerlei verschillende opdrachten moesten door de pinkels vervuld worden in slechts 1 uur 
tijd! Op het einde kregen alle flinke pinguïns en schaapjes een tasje mee naar huis met 
pareltjes om een mooie armband mee te knutselen. Doen we die vanaf nu elke chirodag weer 
aan?  
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Zaterdag 14 december  
Knippen, kleven, KNUTSELEN!!! Vandaag was het onze 
tweede avondchiro! Om wat in de kerstsfeer te komen 
knutselden we mooie sneeuwmannen uit cola blikjes!?!? 
Geloof het of geloof het niet, de resultaten waren subliem. Die 
pinkels zijn zonder twijfel het beste in knutselen, goed 
gedaan!!!!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 21 december 
Het allerbeste en allerlaatste feestje van 2019 is natuurlijk het kerstfeestje van Chiromeisjes 
Staderas Belsele! Vandaag speelden we samen met de speelclubbers en de kwikken. Omdat 
het een kerstfeestje was, moest de kerstvrouw natuurlijk langskomen! Er was wel een 
probleempje… ze kon helemaal niet langskomen want er lagen allemaal stenen op de weg 
en kon er niet voorbij! Door de sterke pinkels, speelclubbers en kwikken werden de stenen 
aan de kant gelegd door een aantal spelletjes. Uiteindelijk kwam de kerstvrouw aan en gaf 
ze alle kindjes lekkere poffertjes en chocomelk. Na veel gedans en gesmul namen we 
afscheid van de kerstvrouw! Tot volgend jaar!  
 
Kusjes Aprilia, Ophélie en Kato  
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Kalender pinkels 
 

januari 2020 

Zondag 5 januari: GEEN chiro!!! Kerstvakantie 
Zondag 12 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 19 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 26 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 

februari 2020 

zondag 2 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
zondag 9 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
zondag 16 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
zondag 23 februari: GEEN chiro!!! Leidingsweekend! 
 

maart 2020  

Zondag 1 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 8 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 15 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 22 maart: Geen chiro!!! Frietfestijn! ALLEMAAL ZEKER INSCHRIJVEN 
VOOR HET FRIETFESTIJN! 
Zondag 29 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
 
Beste ouders 
Dit jaar gaan de Pinkels op weekend van 24-26 april. Daarom is het 26 april 
geen chiro in de namiddag aangezien we ons al een weekendje hebben 
geamuseerd… verdere info over het weekend volgt nog (plaats, prijs…) 
We kunnen wel al zeggen dat de pinkels samen met de kwikken op weekend 
gaan. Dwz dat we op dezelfde plaats zullen verblijven MAAR de activiteiten zijn 
apart! Pinkels spelen enkel met pinkels en pinkelleiding! Houd de datum vrij! 
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Verslag Speelclub 
 
Zondag 27 oktober 
Vandaag zijn we Liesa gevolgd die op wereldreis is gegaan. We zijn haar gaan zoeken door 
in elk land tips te vinden. In elk land hebben we super leuke spelletjes gespeeld. Uiteindelijk 
hebben we Liesa gevonden in België. 
 
 
 
Zondag 3 november 
Rond het thema van halloween waren er verschillende 
workshops: soep maken, schminken, koekjes bakken, 
knutselen, een spookhuis bouwen en spelletjes spelen. 
Iedereen kon iets doen wat hij graag deed.  
 
 
 
Zondag 10 november 
Dit weekend was het leidingsweekend dus was het geen chiro. 

 
 
 
Zondag 17 november 
We speelden een prinsessenspel, jullie tekende jullie 
ideale droomprins, maar een prins zonder een 
innerlijk is natuurlijk maar niets! Jullie voltooide 
opdrachten om jullie prins eigenschappen te geven. 
Op het einde stelde jullie jullie prins voor! Dat belooft 

voor later! ❤️ 

 
 

 
 
Zondag 24 november 
Een helse strijd werd gevoerd tussen 2 sterke kampen van 
dieren! Jullie gingen er helemaal voor in de bosstratego! 
#veelenthousiasme!  
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Zondag 1 december 
Vandaag kwam Sinterklaas op bezoek. De zwarte pieten hadden een groot probleem, hun 
energie was op. Alle groepen moesten goed hun best doen om energie te verzamelen. 
Uiteindelijk was er genoeg om de zwarte pieten terug gek te laten doen en om zelfs de 

leidsters in de zak te steken 😉. 

 
 
 
Zaterdag 7 december 
Avondchiro en dus het perfecte moment om ons lokaal een  
make-over te geven! Het ziet er fantastisch uit!  
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 15 december 
Vandaag draaide de dag rond kaarten. We hebben super veel 
kaartspelletjes gedaan, zoals levend stronten of zoals kaartenestafette dat jullie super leuk 
vonden en natuurlijk ook super gedaan hebben. Jullie moesten ook grappige opdrachtjes 

uitvoeren op leuke plaatsen en op gekke manieren. Dit was weer een top dag!  
 
 
Zaterdag 21 december 
De allerlaatste Chiroavond van dat jaar, tijd voor een kerstfeestje dus! Jullie hielpen de 
Kerstman en werden beloond met chocomelk en poffertjes! 
 
 
Zondag 29 december 
Het is kerstvakantie dus het is geen chiro. 
 
 
 

Tot volgend jaar!!!! 

Groetjes Liesa, Emma, Fien en Fien 😘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
Chirokraker januari – februari 2020 

Kalender Speelclub 

januari 2020 

Zondag 5 januari: GEEN chiro, het is kersvakantie 
Zondag 12 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 19 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 26 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

februari 2020 

Zondag 2 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 9 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Vrijdag 14 februari tot zondag 16 februari: WEEKEND! (brief volgt nog) 
Zondag 23 februari: GEEN chiro (het is leidingsweekend)  

maart 2020 

Zondag 1 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 8 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 15 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 22 maart: GEEN chiro, het is FRIETFESTIJN!!!! 
Zondag 29 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Verslag Kwikken 
 

Zondag 3 november 
Jaja het was weer zover, het was tijd voor ons jaarlijks halloweenfeestje. Dit jaar deden we 
iets helemaal nieuws. Iedereen kon bij het begin van de chirozondag kiezen wat hij wou 
doen voor het vieruurtje. Je kon kiezen uit : koekjes bakken, knutselen, soep maken, 
shminken, spookhuis maken of spelletjes spelen. Zo zorgden we er samen voor dat ons 
halloweenfeestje een knaller van formaat was. Na het vieruurtje kon iedereen genieten van 
lekkere soep en koekjes, mooie versiering, super griezelige gezichten,een eng spookhuis 
en leuke muziek. Er werd gezongen, gegeten, gedanst, heel wat gespeeld en gegriezeld 
brrrr. 

Zondag 10 november 
Deze zondag was het geen chiro. De leiding was op leidingsweekend om te plannen zodat 
we er samen een geweldig jaar van maken. 

 

 

Zondag 17 november 
Vandaag werden we voor even echte verkopers, we gingen namelijk onze zelfgemaakte 
kaartjes verkopen. Maar dit deden we natuurlijk niet zomaar elk lid kreeg een 
opdrachtenlijst met opdrachtjes die de kwikken die middag moesten vervullen. Er waren 
opdrachtjes die op een bepaald tijdstip moesten gebeuren en opdrachtjes die op eender 
welk moment uitgevoerd mochten worden. Dit zorgden ervoor dat onze verkopers plots 
veranderde in dieren en er hier en daar schoenveters aan elkaar werden vastgeknoopt en 
terug losgemaakt werden. Ondanks deze opdrachtjes waren de kwikken nog steeds 
topverkopers en hebben we enorm veel kaartjes verkocht. De kwikken kwamen zelf met 
een stappenplan met dingen die ze moesten zeggen wanneer ze aanbelden bij de huizen. 

Weten jullie nog welke stapjes? Laten we het even testen, vullen jullie de ontbrekende 
woorden in? 
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1) Hallo, wij zijn ..............................................................  
en wij verkopen zelfgemaakte kaartjes  
2) We hebben 3 verschillende pakketjes : kerstkaartjes, verjaardagskaartjes en ...... 

3) Het pakketje met kerstkaartjes bestaat uit ..... kaartjes en kost .... euro, de pakketje met 
verjaardagskaartjes en .... bestaan uit ..... kaartjes en kosten .... euro 

4) Zou u er 1 willen.............................?  
Na het vieruurtje speelden we nog even ik ben een banaan en dan was het weeral tijd op 
naar huis te gaan.  

Super goed gedaan kwikken, wij zijn trots op jullie!!  

 

Zondag 24 november 
Vandaag speelden we dag madam maar natuurlijk in een coolere versie! We legden de 
kaarten in een cirkel en moesten om de buurt een kaart trekken. bij bepaalde nummers 
speelden we een spelletje, voerden we een opdrachtje uit, zongen we liedjes of riepen we 
heel luid ‘dag madam!’. Als de cirkel toch gebroken was kregen de kwikken een zeer zware 
straf! ( zoals heel de tijd als een vsco girl praten sksksk, I oop ). Het was weer een zondag 
vol plezier!! 

 

 

 



12 
Chirokraker januari – februari 2020 

Zondag 1 december 
Wat volgt een medley van de 4 bekendste sinterklaasliedjes kan jij ze raden? 

Hij kwam hij kwam  
de lieve goede Sint  
de chiro’s beste vriend, jouw beste vriend  
de vriend van ieder kind. 

Daar werden mokjes gegooid 
Hard gegooid zacht gegooid 
Daar werden mokjes gegooid 
Wie zouden dat zijn? 

Hoor de Sint kwam op de Chiro 
Hier in Belsele kwam hij zelfs 
Zou hij pakjes gebracht hebben? 
Toen hij jullie zo braafjes vond 
Toen hij de leiding zo braafjes vond. 

Oooo, twas echt de moeite wat de Sint van ons vond, 
Op de knietjes gezeten voor die beste Sint. 
Een mandarijntje met blaadjes in de zak, 
Een chocolade beeldje kant en klaar 
Maria beeldjes in een kleur 
Een zakje vol letterkoeken. 

Zondag 8 december 
Vandaag waren we alleen met de kwikken op de chiro, joepiee mega veel plek dus!! Maar 
eigenlijk hadden we niet zoveel plek nodig want we speelden Monopoly (aangepast naar 
een leukere versie, duhh). Er werden duo’s gevormd (lukte prefect aangezien we even 
waren, jeuj) en we konden eraan beginnen. Vanaf dat er steden gekocht werden, speelden 
we een spelletje, op transportwegen werd er gegokt welk aantal ogen de dobbelsteen ging 
hebben, in de gevangenis werden er gok spelletjes gespeeld met kaarten, enzovoort. En er 

werd vooral heeeeeel veel geld verdiend, dat belooft voor later 😉! 

Zondag 15 december 
Vandaag begonnen we de chirozondag een beetje rustiger dan normaal: we filosofeerden 
samen over wat vrienden juist zijn en hoe ze verschillen van andere mensen. Heel 
interessant gesprek hoor, goed gedaan! Daarna speelden we een inzet spel. De bedoeling 
was dus dat er geld werd ingezet op 1 persoon naar keuze die het spelletje/opdracht zou 
winnen. Zo kon je geld verdienen door juist te gokken plus ook zelf je best te doen want 
diegene die won kreeg zelf ook kreeg geld. We deden schoentje smijt, om ter langst plank 
staan, om ter meest mokjes in je mond proppen, 1 minuut tellen,... Gokken wie er ging 
winnen was soms wat moeilijker maar voor de rest goed gedaan girls! Jullie hebben talent!! 
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Zondag 22 december 
Joepieeee het kerstfeestje! We speelden samen met de pinkels en de speelclub een groot 
groepspel. De kerstvrouw was onderweg naar de chiro maar er lagen een hele hoop 
rotsblokken op de weg. We speelden samen spelletjes om de rotsblokken weg te halen. En 
dit is ons gelukt! Na het grote groepspel volgde er een kerstfeestje met heel de chiro. 
Iedereen kreeg poffertjes en warme chocolademelk. En natuurlijk was er ook leuke 
kerstmuziek waarop iedereen aan het dansen was . Wat een top begin van de 
kerstvakantie!! 
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Kalender Kwikken 

januari 2020 

Zondag 5 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 12 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 19 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 26 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

februari 2020 

Zondag 2 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 9 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 16 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 23 februari: Leidingsweekend GEEN chiro voor de leden!!! 

maart 2020 

Zondag 1 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 8 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 22 maart: FRIETFESTIJN geen chiro maar altijd welkom om 
lekker te komen eten! 
Zondag 29 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
 
 
Weekend van de Kwikken valt samen met dat van de Pinkels op 24-26 april. 
 
Meer info volgt snel!!! 
 
Als jij nog niet in onze kwikken whatsapp groep zit laat zeker iets weten of 
je dit zou willen of niet aan een leiding van de kwikken! 

 
 
 
 

 



15 
Chirokraker januari – februari 2020 

Verslag Tippers 
   
Zondag 27 oktober 
1 zin: EIIII JONGENSSSSS!!! 
Hahaha jaja vandaag gingen we naar de toppers van de jongenschiro en oh wat waren 
jullie daar blij mee. Oeps haha jullie waren de perfecte koppeltjes of moet ik zeggen 
hondjes en baasjes? Woef woef ;) jullie speelden 2 honden vechten om een been, wie het 
snelst kan lopen en nog zoveel meer mega geweldige fantastische spelletjes. En als jullie 
niet wouden luisteren kregen jullie een geweldige tête à tête in de meest romantische 
ruimte die jullie je konden inbeelden. Toen de leiding meedeelde dat het tijd was om terug 
naar onze meisjeschiro te gaan waren jullie allemaal heel triest (noooooot) haha. De leiding 
heeft zich toen alvast geamuseerd, wij hopen jullie ook! 
 
Zondag 3 november 
HA-HA-HATCHJOU!!! Mopjeee HALLOWEEEEEEN! Jullie waren verkleed als de beste en 
zo ook was de leiding dat als de 3 nieuwe nonnen van het klooster. Er waren allerlei 
verschillende activiteiten die jullie konden doen zoals soep maken, je laten schminken en 
nog veel meer! Na het 4 uurtje konden we heerlijk smullen van de lekkere tomatensoep met 
spinnen en de heeeerlijke koekjes! Ook schrokken jullie je een bult toen jullie door het 
spookhuis mochten AAAAAAAAAH!!!!  
Helaas tijd om naar huis te gaan na alweer een leuke chiromiddag. 
 
Zondag 10 november 
Helaas geen chiro want het was leidingsweekend! Eindelijk een weekje rust hihi mopje we 
hebben jullie gemist hoor!! 
 
Zondag 17 november 
-wat gaan we doen vandaag? PIJLENTOCHT 
~Jeeeej leidster eindelijk gaan we eens een pijlentocht doen!!!  
Maar we zouden geen superformidastische megaknalfelrode tipperleiding zijn als we 
gewoon pijlentocht op de planning hadden geplaatst. We kwamen met het fantastische idee 
om alles een beetje competetiever te maken tussen beide teams. Het doel was om 
omtermeest kaartjes te verkopen doorheen Belsele Dorp EN ondertussen het kopteam die 
de weg uitstippelden intehalen.  
Na enkele ludieke opdrachtjes te moeten uitvoeren was het tijd om allemaal samen te 
vieruren, en nergens beter dan op het speelpleintje van de Klavers! Een korte fotoshoot en 
enkele koekjes later was het tijd om vam team te wisselen, nu mocht team 2 de weg 
bepalen! 
 
Zondag 24 november 
Vandaag speelden we het grote tipperspel. We startten de zondag met het volledige lokaal 
leeg te maken. Jullie dachten dat het tijd was voor de grote kuis, maar niks was minder 
waar! :p  Terwijl wij, de leiding, het lokaal aan het voorbereiden waren (lees: een opdracht 
op ELKE tegel plakken.. Wow wat een werkje was me dat!) verzonnen jullie ondertussen al 
een superformidastische teamnaam om de dag mee door te geraken. Tegen dat ons 
Abbabonnie volledig groen geverfd was van kop tot teen 8-), konden jullie officieel beginnen 
met om ter meest Tipper-tegels te verzamelen en zo een weg te bouwen naar het centrum. 
Onze middag liep stilaan tot een einde wanneer Leidsters Myrthe en Delphine op het 
prachtige idee kwamen voor een liedje op te zetten. DE VLOER IS LAVA! #Ripdetipperkast! 
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Zaterdag 30 november 
De allereerste avondchiro als ultiem tipper-mens, een groot en jongvolwassenen puber 
klaar om de wereld te ontdekken, MAAR eerst en vooral spelen we een DORA-
gezelschapsspelletje. Spijtig genoeg waren we met teveel, dus moesten we ons in groepjes 
opdelen en meerdere spelletjes tegelijk spelen. De leidsters hadden een grote verzameling 
van spelletjes mee naar de chiro gesleurd: trivial pursuit, plaag me niet, levensweg, dixit... 
enzovoort maar DORA was toch de ultieme favoriet ^_^ 
 
Beste dames en dames, 
Zaterdag 7 december, een chille avond! Een filmpje op en alles is in orde! Even uitrusten 
tussen het studeren door en meezingen met de grootste klassiekers van high school 
musical!! Uplaaa zingen en dansen was de boodschap een feestje bij elk nummer, bij de 

leiding toch zeker . Op naar de volgende mega gezellige avond! 
 
Zaterdag 14 december, schaatstennnnnn!!!! 
Eerst een kijkje nemen op de kermis, waarbij een paar van onze gekke groepsgenoten van 
niks schrik hadden! Een ritje in de energy, in de gekke octopus, het kon niet op! Daarna het 

geld, HALELUJA, volgende keer nemen we gepast geld mee  de volle schaatsbaan kon 
ons niet stoppen, iedereen aan de kant voor Chiro staderas! Onze lange slang maakte het 
helemaal af! Een paar vallen (bij sommigen) konden ons niet stoppen. 

 PS: de leiding is niet gevallen !!! 
 
Zaterdag 21 december 
VROLIJK KERSTFEEST!!  
Feestje ofwa?! Quizzen als de beste jullie! Een vraagje hier, een vraagje daar, voor jullie 
was niks een gevaar! (Ejjj da rijmt;)) winnen was er nu niet bij, maar jullie deden het wel 
beter dan de leiding... Na onze fantastische quiz waren er super lekkere poffertjes en 
geweldige chocomelk!! Alles wat ne mens nodig heeft op een kerstfeest se. Het laatste lied 
weerklonk tussen de muren van de Chiro, zo een beetje van “ge moogt naar huis gaan 
vaarwel, good bye, ge moogt naar huis, ge moogt naar huis,...” maar toch hadden 
sommigen van jullie nog niet door dat jullie echt mochten vertrekken.. Maar ik begrijp het 
hoor, de Chiro is gewoon fantastisch!! Tot de volgende chirodagen ladies!! Kusjessssss de 
fantastisch geweldige te gekke lieve leiding! Xxx 
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Kalender Tippers 
 

januari 2020 

Zondag 5 januari: GEEN chiro!!! Kerstvakantie 
Zondag 12 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 19 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 26 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 

februari 2020 

zondag 2 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
zondag 9 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
zondag 16 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
zondag 23 februari: GEEN chiro!!! Leidingsweekend! 
 

maart 2020  

Zondag 1 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Vrijdag 6 tot zondag 8 maart: Weekend!!! (extra info volgt nog) 
Zondag 15 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 22 maart: GEEN chiro!!! Frietfestijn! Hou deze datum maar al vrij!!!! 
Zondag 29 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Verslag Asti’s 
 
Zondag 27 oktober 2019 
 
Proppen of vouwen? 
Op deze mooie chiro zondag kozen wij ervoor om het kleinste kamertje op de chiro eens 
goed in de verf te zetten. Jullie hadden het misschien al gezien of misschien ook niet, maar 
een van de twee kleinste kamertjes was afgezet met een lint. Wij hadden het toilet eens 
grondig gepoetst om er allerlei spelletjes mee te spelen. We verhuisden allemaal samen 
(jullie waren echt met weinig) naar het toilet om aan de spelletjes te beginnen. Elk om de 
beurt mochten jullie een propje naar het toilethokje gooien, raakte je een post-it, dan 
speelden we een spel.  
 
We frissen even jullie geheugen op met dit kleine spelletje. Plaats het juiste spelletje bij het 
juiste nummer. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(stuur ons een berichtje voor de juiste oplossing) 
 
 
 
 

 
We sloten deze mooie dag af door jullie in het toilethokje te steken en een boomerang te 
maken. Hopelijk hebben jullie nog elke dag pret op het toilet! 
 
 

Zondag 3 november 2019 
Kom binnen als je durft … 
Halloween, dat betekent al jaren het spookhuis maken voor jullie. Maar voor velen was dit de 
eerste keer. Veel instructies hadden jullie niet nodig, jullie vlogen er onmiddellijk in! Wij 
hebben jullie bijna een hele zondag niet gezien, zo goed waren jullie aan het werk. Tijdens 
en na het vieruurtje was het tijd voor de andere groepen om jullie veelbelovende spookhuis 
te bezoeken. Met een origineel verhaal begon deze gruwelijke tocht, er waren zelfs kinderen 
die niet meer naar binnen durfden …   
 
 
 
 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

1: vuilbakje 
 
2: maandverband 
 
3: doorspoelknop 
 
4: achtermuur 
 
5: hoekje 
 
6: wc-borstel 
 
7: in het toilet 
 
8: rechtermuur 
 

A: verkrachtertje 
 
B: levende spin 
 
C: kaarsje doven 
 
D: krokodillenrace 
 
E: wc-weetjes 
 
F: vuilzak aandoen 
 
G: originele plons 
 
H: doorspoelend water 
uitbeelden 
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De zondag eindigde op de chiro, maar in de groepschat ging deze volop verder! Nepbloed 

gebruik je best toch niet op je handen of gezicht lieve asti’s 😉. Gelukkig hadden jullie elkaar 

om het eraf te wassen. Hier nog enkele tips: 
- Make-up remover werkt niet 

- Nagellakremover zou volgens Joke altijd helpen (niet voor Silke, Helena) 

- Scrubben eens proberen? 

- Speciale zeep of kettingsmeer (werkt niet bij Lisa) 

- Oude parfum  

- Handzeep (huh?!) 

- En wat dus het meest effectief bleek te zijn was dus gewoon douchen, klinkt 

absurd toch?! 

Trouwens, wij deden een wedstrijd om best verkleed naar de chiro te komen en Geike en 
Joke hebben deze gewonnen. Proficiat! 
 
 

Zondag 17 november 2019 
Jong gespeeld is oud gedaan 
 
Jullie werden uitgenodigd om deel te nemen aan een 
Chirowedstrijd! Het was de bedoeling om een eigen versie te 
maken van een bestaande filmposter. Alle inspiratie kwam 
binnen in de groep. Uiteindelijk was De Smurfen toch de 
beste optie! Zogezegd zo gaan, jullie veranderden allemaal in 
blauwe smurfen met een eigen karaktertje. De poster werd 
gemaakt met dank aan Silke en ingestuurd! Hopelijk weten 
we hier binnenkort meer over! 
 
Vorig jaar stonden wij alle 3 bij een jongere afdeling, waardoor 
wij het niet gewend zijn om spelletjes op jullie niveau te 
voorzien … Wij hebben natuurlijk veel meer ervaring met 
spelletjes op pinkel/kwikniveau en daarom besloten wij om 
nog zo eens een zondag voor te bereiden. Superleuk dachten wij, want onze pinkels en 
kwikken waren vorig jaar altijd super-enthousiast als we die spelletjes speelden en er een 
leuke inkleding aan gaven, dus wij kwamen jullie lokaal binnen met veel verbeelding en onze 
beste acteerprestaties, maar jullie waren duidelijk niet onder de indruk dat prins Paul 
gevangen was … Met een kleine teleurstelling begonnen we toch aan de spelletjes die we 
hadden voorbereidt. We speelden spelletjes als knappe prins, tik tak boem, koningsstoel 
(jullie zijn wel even volhardend als de kleinsten, dit spel had geen einde!) 
 
We sloten deze blauwe zondag af met brainstormen over een leuke activiteit om geld in te 
zamelen. Verkoop van lolly’s leek jullie het leukste en beste idee, dus dat wordt het! 
Binnenkort meer info hierover! 
 
 
 
 
 



20 
Chirokraker januari – februari 2020 

Zondag 24 november 2019 
 
Fuck Red Bull, alleen jij geeft me vleugels 
Deze datum staat ongetwijfeld nog in jullie geheugen geschrift als die leuke zondag waar op 
jullie spaghetti hebben gegeten en cocktailsaus hebben gemaakt! Dit was de zondag dat we 
eens met het andere geslacht van chiro Staderas vertoefden. Eerst was het aan de jongens 
en die mochten ‘voelen’ wie ze voor hun hadden staan dan werden jullie door de leiding met 
een grote glimlach aan elkaar getaped. Dan hebben we enkele spellen gespeeld die de 
jongens veel spelen die we nog altijd niet echt snappen. Daarna mocht iedereen zichzelf een 
mooie nieuwe naam geven en er zijn er toch enkele blijven hangen: Hijgende Helena, 
Sloeberige Sacha, Rollebollende Roos, Aantrekkelijke Astrid, Anaalgenomen Aster,….. 
 
Na ballonnen kapot gepoept te hebben was het tijd om iets te eten! Joepie eten is altijd een 
goed idee. Eerst mochten jullie raden wat jullie aten de meesten wisten dat het kattenvoer 
was maar welke vissoort precies wisten er maar weinig. 
 
Daarna wouden we zoals altijd een mooie groepsfoto trekken! Maar Ken was nergens te 
bekennen. Na overal te zoeken vonden we hem zeer onverwacht terug in het lokaal van de 
jongens. Dit is het dan geworden, DE groepsfoto. Met speciaal effect.  

 
 
 Het is eentje om in te kaderen. 
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Zaterdag 30 november 2019 
 
De wimpels van de stoomboot 
Dit was eerste avondchiro! En we hadden enkele opdrachten voor jullieee! Zoals Sinterklaas 
liedjes zingen aan de deur. Een brief naar de Sint schrijven maar dan in spiegelschrift! Ook 
jullie schoentje hebben jullie gezet. Waardoor jullie heel de avond met een schoen rondliepen 
maar dat hebben jullie creatief opgelost met verkleedkleren. Jullie waren zeer brave kindjes 
die avond en als jullie slapen ook natuurlijk. 

 
 

(We weten eigenlijk ook nog altijd niet wie er allemaal op de rechtse foto staat.) 

 
Zaterdag 7 december 2019 
 
Ge gaat hard of ge ga ni 
Hallo! Jullie mochten allemaal één ruig spel opschrijven maar echt een ruig hé. En dan ook 
nog een rustig spel maar echt zo bijna een beetje slaapverwekkend. Dus zo gezegd zo 
gedaan na iets meer dan duizend keer zeggen in welk potje welke spel mocht. Konden we 
beginnen en het eerste spel begon al goed niet super ruig maar wel dorstlessend en je kreeg 
er toch een beetje stress van. Daarna was het tijd voor BINGO! Zo enthousiast had de leiding 
jullie nog nooit gezien. Die BINGO bleek helemaal niet zo rustgevend te zijn in het rusthuis 
gaat dat er toch wat rustiger aan toe. Na die BINGO was het tijd om jullie een beetje veel te 
laten bewegen! Dus terug tijd voor een ruig spelletje! Nu werd rechtendoortocht getrokken. 
Dus gingen we op weg! De rechterdoortocht ging wel niet zo recht. Maar klimmen kunnen  
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Zaterdag 14 december 2019 

 
Staderas on ice 
We hadden nog maar net onze schaatsen aan of daar klonk het al (het gaat toch altijd over 
hetzelfde!!): “OMG daar is echt een knappe jongen!” En nee het ging niet over iemand van 
de jongenschiro en ook Zeker niet over die ene met de lelijkste Unibrown ooit! Enkele leden 
steden voor aandacht, anderen gingen voor de beker van de meeste valpartijen (We zullen 
maar geen namen vernoemen). Jammer genoeg was geen enkel lid zo elegant en geschikt 
om ons land te vertegenwoordigen op de Olympische Winterspelen in het kunstschaatsen, 
MAAR gelukkig was jullie leiding er nog … En zo zat deze avondchiro er ook al veel te snel 
op … 
 

 
 
Zaterdag 21 december 2019 
 
Jezeke is geboren, Halleluja hallo 
We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry 
Christmas and a happy new year! Laatste avondchiro = Kerstfeestje!! Een megaspannende 
quiz tegen de tippers en leiding deden de hersenen nog voor een laatste keer werken dit jaar! 

Wie gewonnen is, ben ik toevallig vergeten 😉 Na het pijnigen van die enkele hersenkronkels, 

was het tijd voor chocomelk en poffertjes: HALLELUJA, dat smaakte! Na deze veel te gezellige 

chiroavond was het tijd om afscheid te nemen van elkaar! Jullie moeten elkaar dus wel missen 

tot volgen jaar! Maar na de Kerstvakantie vliegen we er weer in met enkele speciallekes op 

de agenda: leefweek voor de aspiranten, keti-aspiweekend, ledenweekend … Maar eerst al: 

Een gelukkig Nieuwjaar! En moge bijna al jullie wensen uitkomen! 

 

Liefs 

Jullie leiding die jullie nu al mist … 

Andrea, Aïsha en Paulien 
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Kalender Asti’s 

januari 2020 

Zondag 5 januari: GEEN chiro 
Zaterdag 11 januari: AVONDCHIRO van 19u tot 21u 
Zondag 19 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 26 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

februari 2020 

Zondag 2 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 9 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 16 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 23 februari: GEEN chiro (leidingsweekend) 
!Zondag 16 Februari tot zaterdag 22 Februari is het leefweek voor de aspi's! 

maart 2020 

Zondag 1 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 8 maart: GEEN chiro want het is Keti-aspi weekend! Info volgt 
Zondag 15 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 22 maart: FRIETFESTIJN ( GEEN chiro) 
Zondag 29 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Allerlei 
Vieruurtje 

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

week een muntstuk van 1 euro meebrengen of 1à 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 vieruurtje enkele koeken zullen voorzien die niet apart verpakt 

zijn en 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 vieruurtje 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 jullie (De Pinkels komen ook dit jaar 

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

want net als 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 pinkels en speelclub 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) 
Aprilia Pauwels 
0474014815   
aprilia.pauwels@ 

gmail.com 

Ophélie Van Der Henst 
0468/228522 
ophelievanderhenst@ 
icloud.com 

Kato Poppe 
0468/247640 
Kato.poppe@ 
outlook.com 

Speelclub (°2010 – 2011) 
Fien Van 
Cauwenberghe 
0479/187166 
fien.VC4@gmail.com 

Emma Cappaert 
0491/885611 
emma.cappaert@ 
outlook.com 

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

Liesa Buys 
0468/234785 
liesabuys@ 
telenet.be 

Kwikken (°2008 – 2009) 
Astrid Rombouts 
(hoofdleiding) 
0475/243385 
rombouts.astrid@              
hotmail.com 

Lore Van 
Raemdock 
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  
0468235134 
delphine.10@ 
telenet.be 

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

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

 

Asti’s (°2003 – 2005) 
Andrea Descamps 
0493/726503 
asa @live.be 

Paulien Rombouts 
0484/799416 
romboutspaulien@ 
hotmail.com 

Aïsha Pauwels 
0470/354550 
aisha.pauwels@ 
gmail.com 
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