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Voorwoord 
 
Beste ouders, liefste leden 
 
De eerste maanden van het nieuwe chirojaar zijn alweer voorbij gevlogen. Er zijn heel veel nieuwe 
leden bij gekomen, die zich ondertussen al goed thuis voelen op de chiro. Ook de nieuwe leiding 
schittert al sinds de eerste chirozondag. Uiteraard is iedereen blij dat we dit jaar terug mochten 
starten en we hebben alvast goed genoten van elke chirozondag! 
In dit boekje vind je de kalenders per groep, maar dit kan nog veranderen door de nieuwe 
maatregelen. Hou dus zeker de Whatsappgroepen en mails goed in de gaten.   
 
Ondanks onze warmte zorgt het weer ervoor dat het wat kouder wordt buiten. Zorg er daarom 
goed voor dat je dochter lekker warm aangekleed is voor de chiro, een dikke trui en een goede jas 
kunnen hier al veel bij helpen. Zo moeten we niet zagen en genieten we van warme chirozondagen! 
 
 
Veel liefs 
Amber, Aster, Emma, Fien V, Paulien, Helena, Liesa, Myrthe, Yasmin, Aïsha, Delphine,  
Ophélie, Silke, Amelie, Andrea, Kato, Aprilia, Astrid, Fien M, Lore en Phoebe 
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Verslag Pinkels 
 
Zondag 13 september 
 

Welkom terug op de chiro!! Het was 
eindelijk weer zover: de eerste 
chirozondag! Alle pinkels hadden er 
keiveel zin in, want wie zouden jullie 
nieuwe leidsters zijn? Spannend! En 
waarom waren alle leidsters zo gek 
verkleed? Om jullie nieuwe leiding te 
ontdekken, speelden we een groot 
Egyptisch spel. Door spelletjes te spelen, 
konden jullie raadsels over de nieuwe 
pinkelleiding verzamelen. We speelden 
Cleopatra zegt, dikke farao en 123 farao. 
En door opdrachten te volbrengen 
mochten jullie een vraag stellen aan het 
orakel. Jullie hebben 2 minuten tegen de 

muur kunnen zitten (ongelooflijk!!), jullie kleren binnenstebuiten trekken was ook geen probleem 
en het meezingen met like me ging ook fantastisch. Na lang zoeken vonden jullie de nieuwe 
pinkelleiding: Aster, Emma, Amber, Paulien en Fien VC!! JOEHOE! En zij hebben keiveel zin om er 
een supergeweldig jaar van te maken! Tot volgende week! 
 
Zondag 20 september 
 

Lieve pinkels  

Via deze weg wil ik jullie bedanken voor alles wat 

jullie voor mij gedaan hebben vandaag. 

Ik was namelijk helemaal in paniek toen ik vanmorgen 

op de Chiro aankwam en zag dat alle spelletjes en 

materialen weg waren. Ik had overal al gezocht, maar 

vond ze nergens. Ik besloot dan maar een brief naar 

jullie te sturen om te vragen of jullie me wouden 

helpen en op tocht wouden gaan. Ik kon natuurlijk niet 

op de Chiro blijven om mee te helpen zoeken want de 

andere leden zouden zich een bult schrikken. Vanuit 

mijn verstopplek in de boom zag ik hoe jullie al snel 

het eerste spelletje vonden en er zelf regels aan toe 



4 
Chirokraker november – december 2020 

voegden voor een beetje variatie. Tikkertje door de 

benen werd zo Tikkertje extreme. 

Niet veel later vonden jullie het materiaal ook terug en 

bedachten jullie in kleine groepjes leuke 

spelletjes. Maar dat was nog niet alles. 

Jullie vonden ook nog de schatkist met 

verschillende spelletjes in. Jullie zijn 

goede speurneuzen!! Ik was zo blij dat ik 

voor een klein feestje zorgde met koekjes, 

drankjes en natuurlijk muziek. Jullie 

kregen ook nog tijd om kleurplaten in te 

kleuren en toen ik daarnet even in jullie 

lokaal ging kijken zag ik al jullie mooie kunstwerkjes. 

Tot volgende week lieve pinkels!  

Jullie weten me te vinden groetjes Rupsje Ribbel 
 

Zo kleine kapoenen dat was een briefje van rupsje Ribbel voor jullie.  
We waren super blij om al die bekende, maar ook nieuwe gezichtjes te zien op onze startdag. We 
kijken al uit naar de volgende zondagen! 
Kusjes de leidsters  
 

Zondag 27 september 
 

Vandaag knutselden we erop los! Dit jaar delen we ons lokaal met de speelclub en die muren waren 
iets te geel voor ons. Jullie konden allemaal jullie eigen paarse hartje personaliseren. Deze hebben 
we aan het plafond gehangen en vanaf nu kunnen jullie spelen tussen de hartjes! Jullie stempelen 
met de blaadjes van de bomen! Want deze zondag was de eerste zondag van de herfst! Met een 
vork maakten jullie ook allemaal leuke kuikentjes! Jullie kunstwerken zijn te bewonderen in het 
lokaal!  
Dankzij jullie heeft het geel lokaal nu ook een paar mooie, paarse details!  
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KUSJES van de leidsters!  

 

Zondag 4 oktober 
 

Onze piraten stonden vandaag voor een grote uitdaging! Onze grote vriend kapitein éénoog zijn 
schat lag op ons terrein begraven! Hij had de uitdaging alleen niet zo gemakkelijk gemaakt. We 
konden puzzelstukjes verdienen aan de hand van spelletjes. Zo konden we op het einde van de 
middag de puzzel maken. En de schat werd al vlug opgegraven door de snelle handjes van de 
pinkels! In de schat zaten snoepjes waarvan ze elk eentje kregen! We oefenden ook nog de kreet en 
liedjes!  

 Paulien, Amber, Emma, Fien (VC) en Aster 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zondag 11 oktober 
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Vandaag waren alle pinkels ziek! Maar er was een 
oplossing. Ze konden een medicijn maken door 
verschillende spelletjes te spelen. Per spelletje 
kregen ze een ingrediënt. Deingrediënten waren 
peer, appel, paarse druiven, banaan en kiwi. Elk 
spelletje draaide rond een stuk fruit. De spelletjes 
waren tik tak meloen, tikkertje appel, pang kiwi 
pang, ik ben eenbanaan, twee pinkels vechten om 
een peer, dode banaan en druifje leggen. Na het 4 
uurtje aten we een super lekkere fruitsla. De 
pinkels zijn genezen!! 

 

Zondag 18 oktober 

 
Vandaag gingen we een hele leuke studio 100 puzzel maken, maar deze was plots weg. De studio 
100 sterren zijn op bezoek geweest en hebben de pinkels opdrachten gegeven om de puzzelstukjes 
terug te krijgen. Eerst was K3 op bezoek, de pinkels moesten 10 K3 liedjes zingen en dat konden ze 
heel goed! Dan kwamen Samson en Marie op bezoek, zij hebben het spelletje ontrouwe hond aan 
de pinkels geleerd. Daarna kwamen Plop, Klus, Lui en Kwebbel langs, zij hebben met de pinkels de 
kabouterdans gedanst. Toen kwamen Piet Piraat en Steven Stil langs, met hen hebben we schipper 
mag ik overvaren gespeeld. Hierna kwam Mega Mindy langs, haar opdracht was om de boeven te 
vangen. Dan kwamen de leden van de nachtwacht langs, met hen hebben de pinkels Wilko, Wilko 
hoe laat is het gespeeld. Vervolgens zijn de prinsessen van Prinsessia langsgekomen, met Violet, 
Linde en Roos hebben we prinsessen en kikkers gespeeld. Daarna kwam Campus 12 langs, toen 
moesten we ontsnappen uit de boksring. Dan kwam Bumba langs, we hebben dan Bumba  
Memory gespeeld met de foto’s van Bumba’s vriendjes. Ten slotte kwam Maya de bij langs, zij heeft 
het laatste stukje van de puzzel gebracht. De puzzel was gelukkig net op tijd af, en hij was 
supermooi!!!! 
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Zondag 25 oktober 
 
Wat als we de rollen eens omdraaien en de pinkels moesten werken om centjes te verdienen? Wel, 
zogezegd, zo gedaan… Bij het begin van de middag moesten de pinkels hun vieruurtje afgeven en 
die kregen ze enkel terug wanneer ze genoeg centjes hadden verzameld. Omdat natuurlijk iedereen 
zijn koekje en drankje terug wou vlogen we er meteen in met onze eerste job: schoenmaker. De 
pinkels moesten allemaal op een lange rij gaan staan waarbij de persoon met de kleinste voetjes 
tegen de haag moest staan en de persoon met de grootste voeten aan de muur. Dat ging super vlot 
dus kregen jullie jullie eerste loon! Daarna mochten de wetenschappers in jullie naar boven komen 
want we deden enkele proefjes. Weten jullie nog wat er gebeurde als we mentosjes in een fles Cola 
Light staken? Waar zorgde het water ook alweer voor op het bord met skittles? Ook deze job 
hebben jullie met glans volbracht. 
Natuurlijk mocht de kapper ook niet ontbreken, jullie maakten prachtige kapsels in elkaarsharen en 
dat sloot mooi aan bij een job die jullie later die middag nog gingen doen. Maar eerst iets helemaal 
anders jullie werden namelijk orkestleiders. We speelden dirigentje. Jullie waren hier allemaal 
super goed in dus ook hier kregen jullie centjes voor. Dan was het tijd voor onze laatste job: 
Fotomodel. Jullie kozen allemaal de mooiste kleedjes uit en gingen op de foto als echte filmsterren! 
Wat waren jullie mooi seg!!!  
Het moment was nu eindelijk aangekomen hadden jullie voldoende centjes voor jullie koekje en 
drankje terug te kopen? Jullie moesten 5 tickets afgeven voor jullie koekje en drankje enja hoor, 
elke pinkel had voldoende centjes. Nu jullie hier zelf voor gewerkt hadden zal jullie vieruurtje wel 
extra goed smaken! 
Na het vieruurtje vroegen we aan jullie wat jullie het liefst wouden worden later en daar kwamen 
verrassende antwoorden uit. Onze groep zit vol met toekomstige dierenartsen, ballerina’s, 
ijsverkopers, leerkrachten en kinesisten. We zijn benieuwd pinkels!! 

Tot volgende week!  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
Chirokraker november – december 2020 

Kalender pinkels 
 

Door de maatregelen is het nog onduidelijk wanneer wij chiro 
kunnen/mogen geven. Onderstaande kalender klopt tot en met 15 
november, de datums daarna zijn nog onduidelijk! Als wij laten weten dat 
er chiro is dan kan je in de kalender de juiste uren raadplegen. 

November 2020 

Zondag 1 november: GEEN chiro 
Zondag 8 november: GEEN chiro 
Zondag 15 november: GEEN chiro voor de leden! Het is digitaal   
                                        leidingsweekend! 
Zondag 22 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 29 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

December 2020 

Zondag 6 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 13 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 20 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 27 december: GEEN chiro 

Januari 2021 

Zondag 3 januari: GEEN chiro 
Zondag 10 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 17 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 24 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 31 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
 

 
Door corona is de chiro in bubbels onderverdeeld en willen we zomin mogelijk 
kruisen met de andere bubbels. Gelieve uw kind af te zeten tussen 13u55 en 14u00. 
Haal uw kind tussen 17u30 en 17u35 op. Alvast bedankt om hier rekening mee te 
houden!! 
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Verslag Speelclub 
 
Zondag 13 September  
 
YES YES YES ! DE CHIRO WAS WEER BEGONNEN! Vandaag kwam iedereen al lachend terug naar de 
eerste chirozondag, oohhh wat was dit leuk om elkaar terug te zien! Vele van jullie zaten in de 
spanning want jullie wisten nog niet wie jullie nieuwe leiding ging zijn..hehe!  
Om dit te weten te komen speelden we een groot spel met heel de chiro (wel in bubbels) met als 
thema Egypte, er liepen Farao’s rond maar ook mummies, de Nijl of een piramide! 
Bij elk spel en elke opdrachten konden jullie tips verdienen over jullie leiding, hier ook een kleine 
test dus of jullie ons wel een beetje kennen ;)) Maar dit bleek zeker het geval zo waren jullie als 
eerste zeker over jullie leiding! Wat een sterke groep seg! (stoef stoef over de liefste 
speelclubbers!) Wij waren heel blij dat we eindelijk na het 4uurtje bij jullie mochten komen, want 
wat keken we hier naaruit!! Hopelijk zijn jullie niet al te teleurgesteld met ons 4 ;) 
 

 
 
Zondag 20 September 
 
Hupsake weer een nieuwe dag in het wondermooie chirotopia! Vandaag kwamen alle  
speelclubers met al hun vriendinnetjes naar de chiro! En wat waren het er veel! Samen speelden 
we de leukste spelletjes en leerden we elkaar nog een beetje beter kennen, wanthet was nog maar 
de tweede chirozondag, WOOW. Deze namiddag moesten we ervoor zorgen dat de frapuchinos 
terug licht hadden in hun land. Dit deden we door de leukste spelletjes te spelen tegen de leiding. 
Als jullie het spel wonnen, kregen jullie een lichtstokje waarmee we de frapuchinos konden helpen! 
Als de leiding won, hielden we het stokje bij en konden we de frapuchinos minder goed helpen… 
Gelukkig speelden jullie super fantastisch goed mee en wonnen jullie alle spelletjes! GOED GEDAAN 
LADIES!! Na het vieruurtje maakten we er een knettergek feestje van! We plakten ons vol met de 
lichtstokjes en zo konden we de frapochinos mega goed helpen! Nog even dansen op de leukste 
chiroliedjes en we moesten alweer naar huis, snifsnif… Tot de volgende chirozondag! 
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Zondag 27 September  
 
Er was een lang, lang, lang geleden een kapitein. Zijn naam was Wilhelm Siegfried Konrad  
Otto Ferdinand Von Stauffenberg, hij was een gevreesde kapitein. Hij had bijna alle zeven zeeën 
veroverd, buiten de Aziatische zee, deze was in handen van de Chinese kapitein Li Yong Wang chao 
Ping Ping Zhang Wei. Op een dag dacht Wilhelm: “ik wil die zee ook hebben!” En zo gezegd zo 
gedaan. Wilhem vaarde naar de Aziatische zee en kwam oog in oog te staan met zijn gevreesde 
vijand Li Yong. Een hevige strijd werd gevoerd maar het mocht niet baten voor onze held, Wilhelm. 
Samen met zijn schip zonk hij naar de bodem van de zee. Wilhelm had tijdens zijn leven vele 
schatten verzameld en deze had hij ergens verstop in het stadje Belselica. Hij had een brief in zee 
gegooid voor moest de strijd niet goed aflopen, een brief voor de eerlijke vinders. Jaren en jaren 
dreef deze brief op de oceaan tot een meisje deze brief aan zee in Blancebergica vond en hem 
meepakte naar haar vriendinnen. De meisjes noemden zichzelf de Speelclub en ze wouden allen 
piraten worden. Net als Li Yong wouden ze de schat vinden en zo begon hun zoektocht doorheen 
Belselica. Onze kleine maar dappere Speelclubber voltooiden zondere enige moeite de opdrachten 
van Wilhelm en vonden zo de weg richting de schat. Na dagen te zoeken doorheen Belselica vonden 
ze eindelijk de goede locatie maar waren ze er voor Li Yong geraak? In spanning zochten ze verder 
naar de schat en ze hadden geluk, hun goede teamwork en kennis had ervoor gezorgd dat ze de 
schat eerst hadden. Ze hebben de hele dag gevierd en ze leefden nog lang en gelukkig!  
EINDE  

 
 

Zondag 4 Oktober   
 
DE dag dat het ALLEMAAL gebeurde… Vandaag werden jullie gestest op vele aspecten zoals onder 
andere stoer zijn maar ook sportief, snel en ondeugend zijn om een echte  
speelclubber te worden! Maar dit bleek nog niet zo gemakkelijk te zijn, jullie moesten bijvoorbeeld 
pannekoeken mixen in jullie mond (mmmm) of leerden baseball spelen om dan met jullie kont in 
een vieeeeeeze bassin te moeten bij elke stop (sommige zagen dit al meer zitten dan andere ;)), 
maar toch hebben jullie dit allemaal gedaan! (TROTSE LEIDING!!!).  
Daarna speelden we TIK TAK BOEM, nog NOOIT werd de bom zo snel rond gegooid, want wie wou 
die natte moddervot over zijn hoofd??!  
Enzo bleven de gekke en soms vieze uitdagingen maar komen om jullie te testen. 
Maar gelukkig slaagden jullie allemaal voor de opdrachten en kon de plechtige proclamatie 
beginnen: één voor één kwamen jullie naar voor, voor een kruisteken en jullie enige echte 
speelclub-diploma! Nog snel een foto en het was weer tijd om naar huis te gaan :(( 
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Zondag 11 Oktober 
 
Op deze mooie chiro zondagmiddag was het tijd om alle corona calorieën er af te sporten  
;)We hielden de enige echte Olympische Spelen. We begonnen natuurlijk met het zingen van het 
Belgisch volkslied, dit zong de speelclub vol enthousiasme uit volle borst mee. Daarna probeerde 
elke speelclubber de disciplines zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. De verschillende 
disciplines zoals judo, gymnastiek, 4x100m en nog zoveel meer werden geoefend tot ze er bij 
neervielen. Er werd heftig gestreden en het kostte bloed zweet en tranen maar de speelclub krijg je 
niet klein! Het was een zware en lange tocht, toch hebben ze allemaal 1 voor 1 doorgezet zoals 
echte atleten. Ze hebben het echt fantastisch gedaan, proficiat speelclubbers! 
 

           
 
Zondag 18 Oktober  
 
HOIHOI, vandaag was het een beetje koud buiten… Maar ook dat is voor onze gekke  
speelclubers geen enkel probleem! We hielden ons warm door goed door te stappen. We gingen 
vandaag op pijlentocht! We splitsten ons op in twee groepen en begonnen aan onze tocht. Groep 1 
(de paarse groep) vertrok als eerste en zij moesten pijlen tekenen op de baan om de weg te wijzen. 
Ook schreven zij hier opdrachten bij. Groep twee (de oranje groep) moest de pijlen volgen en de 
opdrachten uitvoeren. Wat hebben we gekke dingen gedaan!  
Denk maar aan dei leuke selfie met de jongenschiro, of het verzamelen van 100 eiken noten.  
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Maar jullie hebben alles goed gedaan! Na het vieruurtje zouden we wisselen van groep maar door 
de regen zijn we maar weer naar de chiro gegaan. Op de chiro speelden we nog een paar leuke 
spelletjes in ons coole lokaal! Weerwolven was jullie favoriete spel! Jammer genoeg was deze 
zondag alweer snel gedaan en moesten we ook nu weer naar huis… Tot de volgende chirozondag 
lieve speelclubers! 
 

 
 
Zondag 25 Oktober  
 
Goede dag beste kijker en welkom bij de Quiz a la Speelclub! Vandaag hebben we vier prachtige 
teams die strijden om de titel van “Slimste Speelclub”. We vliegen er meteen in met de eerste 
ronde namelijk: “wie van de vier”. Een ronde over de kennis van hun eigen leiding.  
Een spannende ronde en er werden veel punten gescoord. We zien u graag terug na de reclame.  
… 
Welkom terug liefste kijkers, we vlieger er direct terug in met de tweede ronde: “een gok van de 
meisjes met een chirorok”. Een gok ronde over onze Chiro zelf en zeker niet gemakkelijk.  
…  
Snel gaan we verder met een tussenronde voor een beetje afwisseling. Op welk dier lijk ik is de 
vraag, er werd veel gelopen en gepuzzeld. Van kippen tot apen we zagen ze allemaal. We zien u 
graag straks terug na de reclame.  
….  
Welkom terug beste kijkers bij de Quiz a la Speelclub. Dan zijn we al aan de voorlaatste ronde 
beland en als zeg ik het zelf, het is de moeilijkste van ze allemaal. “Welke taal spreekte gij?” Onze 
spelers gaven aan welke talen ze zelf wouden leren en daar hebben wij op ingespeeld. Want wat 
betekent dit nu weeral: Le ver vert va vers le verre vert?  
… 
Beste kijkers, we zijn jammer genoeg al aangekomen bij de laatste ronde. Hoe goed kennen onze 
spelers elkaar eigelijk. Dat testen wij met de ronde: “is it a lie?”. Het is een actieve ronde met veel 
springen en nog meer gelag.  
…  
Zo beste mensen dat was het dan weer voor deze week.De vier teams eindigde gelijk en daarom 
kregen ze allemaal de titel van: “Slimste Speelclub!” 
Bedankt voor het kijken en tot volgende week.  
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Kalender Speelclub 
Door de maatregelen is het nog onduidelijk wanneer wij chiro 
kunnen/mogen geven. Onderstaande kalender klopt tot en met 15 
november, de datums daarna zijn nog onduidelijk! Als wij laten weten dat 
er chiro is dan kan je in de kalender de juiste uren raadplegen. 

November 2020 

Zondag 1 november: GEEN chiro, wel online 
Zondag 8 november: GEEN chiro, wel online 
Zondag 15 november: GEEN chiro voor de leden! Het is digitaal   
                                        leidingsweekend! 
Zondag 22 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 28 november: Avondchiro van 19u tot 20u30 

December 2020 

Zaterdag 5 december: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zaterdag 12 december: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zaterdag 19 december: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zondag 27 december: GEEN chiro 

Januari 2021 

Zondag 3 januari: GEEN chiro 
Zondag 10 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 17 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 24 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 31 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
 

 
Door corona is de chiro in bubbels onderverdeeld en willen we zomin mogelijk 
kruisen met de andere bubbels. Gelieve uw kind af te zeten tussen 13u55 en 14u00 
(of 18u55 en 19u00). Haal uw kind tussen 17u30 en 17u35 (of 20u30 en 20u35) op. 
Alvast bedankt om hier rekening mee te houden!! 
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Verslag Kwikken 
Zondag 13 september 
 
Jeeeeeeej! De eerste chirozondag van het jaar is daar EIN-DE- 
LIJK!! Na een welverdiende vakantie en een TOP chirokamp 
vliegen we er allemaal weer in met veel goede moed en heel 
veel goesting! De leiding heeft heel de chiro klaargemaakt om 

coronaproof leiding te geven en 
jullie onvergetelijke 
zondagnamiddagen te bezorgen! 
Maar… wie is jullie leiding 
eigenlijk? Dat komen jullie op het 
einde van deze zonnige dag te 
weten! Zet jullie schrap want 
jullie gaan jullie hersenen nodig 
hebben om opdrachten uit te 
voeren om te weten te komen 
wie jullie leiding wordt! Jullie 
speelden spelletjes als Cleopatra zegt, Dikke Farao, Twee mummies 
vechten om het goud, Farao mag ik handel drijven en nog veeeeeel 

meer! Als jullie deze opdrachten goed uitvoerden kregen jullie een raadsel. Er volgden nog heel veel 
opdrachten en voor het vieruurtje hadden jullie al geraden wie jullie leidsters gingen zijn, of dat 
dachten jullie toch… Na het vieruurtje was het moment van de waarheid daar, jullie komen te 
weten wie jullie leiding wordt! Met veel enthousiasme riepen jullie onze namen en kwamen wij bij 
jullie zitten, na 3 rondes hadden jullie ons alle 4 gevonden! Fantastisch gedaan Kwikken! 

Wij hebben ongelofelijk veel zin in dit chirojaar! 
                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 20 september 
 
Hebben jullie jullie hersenen goed getraind deze week? Goed 
zo, want er staat jullie een grote quiz te wachten! We trekken 
naar het park van Belsele om daar in te natuur te kunnen 
quizzen, frisse lucht is belangrijk om goed te kunnen 
nadenken! De eerste ronde is de muziekronde, jullie moeten 
raden welk liedje wij afspelen. Deze ronde hebben jullie 
geweldig gedaan! We deden nog rondes zoals de chiroronde, 
jullie kwamen nog nieuwe dingen over de leiding te weten.  
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We deden ook een dierenronde, jullie moesten raden welk geluid bij welk dier hoorde, niet zo 
simpel als we dachten! Na al dat quizzen hadden jullie nood aan beweging, de muziek lekker luid en 

dansen maar! Deze chirozondag vloog voorbij en het is al tijd om afscheid te nemen     . Tot 
volgende week lieve Kwikken!! 
 
Zondag 27 september 
 
OOOMMMGGGG!!!!! Vandaag hebben we ons lokaaltje versierd met prachtige pomponnen! Jullie 
hebben deze gemaakt in prachtige kleuren. Hoewel dit soms wat moeilijk was en er eerst wat uitleg 
aan vooraf ging is het jullie toch gelukt. Uiteindelijk is de leiding op de stoelen gekropen om ze op 
te hangen en was ons lokaaltje versierd. Ook hebben we onze verlichting wat kleurijker gemaakt 
door er prachtig crêpepapier over te hangen. Ook hebben we deze zondag gemerkt dat jullie 
enorme babbelkonten zijn en altijd veel leuke en grappige dingen te vertellen hebben maar dat 

blijft tussen ons he girls       
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Zondag 4 oktober 
 
Vandaag duelleerden de kwikken tegen elkaar om te klimmen naar de top. Ze speelden een 
ladderspel en probeerden door elkaar uit te dagen met een opdracht op de bovenste trede te 
geraken. Elkaar proberen te laten lachen met water in de mond, krokodillengevecht, zo veel 
mogelijk wasknijpers op je gezicht en ballonnen in de lucht houden. We amuseerden ons allemaal 
te pletter. Om af te sluiten kwamen we met z’n allen tot rust door te mediteren... zo stil hebben we 
jullie nog nooit geweten! 
 

 
 
 
 
Zondag 11 oktober 
 
Vandaag was het de officiële 
Kwikkendoop!!! Aan de hand van de 
vettigste spelletjes konden de Kwikken 
bewijzen wat voor karakter en 
doorzettingsvermogen ze in hun mars 
hadden. En als we het over vettig hebben, 
hebben we het niet over wat viezigheid, 
neen nee ECHT VETTIG. Want hoe 
vettiger, hoe prettiger natuurlijk. 
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Zondag 18 oktober 
 
GEEEEF ACHT! In twee teams streden de kwikken 
vandaag om elkaars vlag te veroveren tijdens 
bosstratego. Het was een spannende strijd. Met de 
boeman die iedereen probeerde te pakken, 
bommen die ontploften en vele gewonden die een 
duel verloren. Maar toch heeft het rode team de 
strijd gewonnen! Wat zijn het toch gekke, slimme, 
stoere kwikken! 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 25 oktober 
 
“Wat gaan de kwikken doen vandaag?”, de kwikken kozen vandaag zelf hun favoriete spelletjes uit. 
Telkens als een team een spelletje won, kreeg dat team een m&m van het andere team. Dat hoefde 
je ze geen 2x uit te leggen, want de m&m’s vielen goed in de smaak ☺. 
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Kalender Kwikken 
Door de maatregelen is het nog onduidelijk wanneer wij chiro 
kunnen/mogen geven. Onderstaande kalender klopt tot en met 15 
november, de datums daarna zijn nog onduidelijk! Als wij laten weten dat 
er chiro is dan kan je in de kalender de juiste uren raadplegen. 

November 2020 

Zondag 1 november: GEEN chiro! Wij dragen ons steentje bij om het aantal 
coronabesmettingen te doen dalen. 
Zondag 8 november: GEEN Chiro! Geniet van de herfstvakantie! 
Zondag 15 november: GEEN chiro! De leiding doet een online vergadering vanuit ons 
kot! 
Zondag 22 november: Gewoon Chiro!  
Zondag 29 november: Gewoon Chiro! 

December 2020 

Zaterdag 5 december: Avondchiro (van 18u50 – 20u35) 
Zaterdag 12 december: Avondchiro (van 18u50 – 20u35)  
Zaterdag 19 december: Avondchiro (van 18u50 – 20u35)  
Zondag 27 december: GEEN chiro! Merry Christmas! 

Januari 2021 

Zondag 3 januari: GEEN chiro! Maar een happy new year! 
Zaterdag 9 januari: Avondchiro (van 18u50 – 20u35) 
Zaterdag 16 januari: Avondchiro (van 18u50 – 20u35) 
Zaterdag 23 januari: Avondchiro (van 18u50 – 20u35) 
Zondag 31 januari: Gewoon Chiro!  
 
 
Door corona is de chiro in bubbels onderverdeeld en willen we zomin mogelijk 
kruisen met de andere bubbels. Gelieve uw kind af te zeten tussen 13u50 en 13u55. 
Haal uw kind tussen 17u35 en 17u40 op. Alvast bedankt om hier rekening mee te 
houden!! 
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Verslag Tippers 
   
Zondag 13 september  
Allereerste chirozondag! Maar RARARA wie wordt onze leiding dit jaar? Aan de hand van een 
megavetcool spel in thema Oud Egypte kregen we enkele tips, om na het vieruurtje een gokje te 
wagen. WIE O WIE zou leiding worden van deze bende?!?! 
Het waren Amelie, Andrea en Kato :o !!!! 
 
Zondag 20 september  
 
STARTDAAAAGGGGG!!!! We fietsten 
naar een mooi voetbalveld waar we 
onze baseball-deluxe versie konden 
spelen. Rode honken met nadelen of 
groepsbattles, al koprollend een 
homerun maken en zigzaggend de 
tegenspelers verslaan konden we 
allemaal! We weten toch wel zeker dat 
de Red Lions veeeeele beter waren dan 
die Blue-Orange Tigers ;)  
 

 

Zondag 27 september  
De dag begon goed: vuile kleren, chocotikkertje, 
bouillonblokjes zoeken, ananassjoelbakken en 
koningsstoel. Maar toen kwam de eed van het 
jaar, de tippers moesten plechtig eeuwige 
trouw beloven aan de drie tofste leidsters van 
het universum. Daar waren ze toch niet zo blij 
mee, en vooral niet met de pillepap in de ajuin 
die ze mochten verslinden als een overheerlijk 
kippenboutje. We hopen dat jullie ons nog 
willen terugzien volgende week :s  

 
Zondag 4 oktober 
 

 
OEF! Onze tippers zijn toch naar de chiro gekomen! Gelukkig 
maar want vandaag stond er iets megavetcool gepland………. 
PIJLENTOCHT! De eerste groep mocht vertrekken op tocht 
en de pijlen tekenen, tussendoor ook een opdrachtje 
doen om het wat plezant te houden maar PAS OP! Want team 
2 zit jullie op de hielen! Om ons avontuur mooi af te ronden 
speelden we nog een potje Blackbox met een lekkere zwarte 
thee. Maar euhhh …. Wie ging er nu weeral trouwen met 
leider Ruben?  
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Zondag 11 oktober  
KOMAAN RITA!!!! Alle tippers kwamen verkleed als bomma of bompa, we speelden naaimachine, 
roepmuur, levend petanquen en wie ben ik om ons echt in te kunnen leven. We gingen op zaterdag 
een crêmmeke gaan eten in de François, op zondag naar de kerk, maandag op wandel met onze fifi 
en dinsdag aten we een eclair terwijl onze kleindochter een bezoekje bracht. We love you tippers 
xoxo Georgette, Jeannine en Maria  

 
 
Zondag 18 oktober 
 
Vandaag was het wreed spannend want 
de leiding wist zelf niet wat we gingen 
doen vandaag… We kregeneen pakket 
toegestuurd om deel te nemen aan de 
battle van de Jeugdbeweging, naar 
aanleiding van de dag van de 
jeugdbeweging. Daar zaten allemaal 
dingen in die we moesten oplossen. Van 
raadsels tot opdrachten tot morsecodes. 
Één voor een losten we alles op maar 
jammer genoeg niet binnen de tijd, zo 
moesten we onze finaleplek afgeven aan 
de KLJ en de Scouts.  
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Zondag 25 oktober  
JOPLAKEE! Vandaag doen we bosstratego! De Heer verslaat iedereen buiten wanneer hij getikt 
wordt door de 1, de 2 is een bom en mag niemand tikken en de 3 is de enige die wint van de bom. 
De regels waren soms toch wel verwarrend hoor leidster, of moet ik zeggen boeman? JA hoor ook 
de leidsters speelden mee vandaag pas maar op want als je door één van hen getikt wordt, ben je al 
je kaarten kwijt!  

 
Al wie mee had gedaan met de leuke opdrachten op dag van de jeugdbeweging, kreeg hier vandaag 
ook een bandje voor. Merci om zo massaal in uniform naar school te gaan vrijdag, zo hebben wij 
toch heel Sint-Niklaas en omstreken kunnen laten zien dat wij de beste jeugdbeweging allertijden 
zijn!!  
 
Tot snel Tippertjessss!!!!  
Kusjes van jullie leidsters  
Amelie, Andrea en Kato <3  
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Kalender Tippers 
 

Door de maatregelen is het nog onduidelijk wanneer wij chiro 
kunnen/mogen geven. Onderstaande kalender klopt tot en met 15 
november, de datums daarna zijn nog onduidelijk! Als wij laten weten dat 
er chiro is dan kan je in de kalender de juiste uren raadplegen. 

November 2020 

Zondag 1 november: GEEN Chiro 
Zondag 8 november: GEEN Chiro 
Zondag 15 november: GEEN Chiro voor de leden! Het is (virtueel) leiding weekend! 
Zondag 22 november: Gewoon Chiro van 13u45 tot 17u40 
Zondag 29 november: Gewoon Chiro van 13u45 tot 17u40 

December 2020 

Zaterdag 5 December: Avondchiro van 18u45 tot 21u 
Zaterdag 12 December: Avondchiro van 18u45 tot 21u 
Zaterdag 19 December: Avondchiro van 18u45 tot 21u 
Zaterdag 26 December: GEEN Chiro 

 

Januari 2021 
 

Zaterdag 3 Januari: GEEN Chiro  
Zaterdag 10 Januari : Avondchiro van 18u45 tot 21u 
Zaterdag 17 Januari: Avondchiro van 18u45 tot 21u 
Zaterdag 24 Januari: Avondchiro van 18u45 tot 21u 
Zaterdag 31 Januari: Avondchiro van 18u45 tot 21u 
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Verslag Tiptiens 
 
HELLOOOO ALLERCOOLSTE BLAUWE CHICKS! Even tijd om terug te blikken op onze leuke 
avontuurtjes van de afgelopen weken 
 
Zondag 13 september 
DE ALLEREERSTE CHIRODAG VAN HET NIEUWE 
CHIROJAAR, DIK FEEST 
Zoals elk jaar werd op deze dag de leiding bekend 
gemaakt, maar niet zomaar natuurlijk… Er was een heel 
spel aan verbonden dat als volgt ging (lees aub tot het 
einde want er waren zo precies aanwijzingen dat jullie 
het niet al te goed doorhadden, en voor wie het nu wel 
snapt: beter laat dan nooit zeggen we dan!). Doel van 
het spel: om ter eerst met je archeologenteam de 
hiërogliefen stelen van de andere teams. Als je deze 
naar het hoofdkwartier brengt krijg je er geld voor en kan je vragen stellen aan het orakel. Met die 
vragen is het de bedoeling om zo goed mogelijk de leidingsverdeling te raden. Klinkt wel eenvoudig, 
maar toch waren de jongere leden precies sneller in het raden van hun leiding. Uiteindelijk konden 
jullie dan toch jullie 3 MEGACOOLE FANTASTISCHE leidsters raden! Joepiee! 
 
Zondag 20 september  
STARTDAG, NOG ALTIJD DIK FEEST DUS 
Vandaag speelden we samen met bubbel 3 aka, de Tippers, Tiptiens en Aspi’s. Met de velo 
vertrokken we richting een groot speelveld waar we de enige echte BASEBALLDELUXE à la Staderas 
speelden. En wat een editie dat dat was jong! Twee teams werden gevormd en speelden ‘het 
gewone spel’ baseball. Wanneer een speler aan de rode honk moest stoppen, werd er een 
individuele opdracht gegeven of werd er een gezamenlijk spel gespeeld. Dit kon gaan van om ter 
langst aaaa zeggen, tot een wedstrijdje rollen over de grond en koningsstoel. De blue-orange tigers 
lieten een poepie ruiten aan de red lions en wonnen met veel punten voorsprong! Uplaa 
 

Zondag 27 september 
EEN GEWONE CHIROZONDAG MAAR NOG STEEDS DIK 
FEEST 
Vandaag speelden we namelijk KRINGSPELLETJES om elkaar 
beter de leren kennen! Vrijdag stuurden jullie antwoorden door 
op vragen zoals ‘welke tandpasta gebruik je’, ‘wat is jouw 
lievelingsfrituursnack’ naar de leiding. Iedereen kreeg die zondag 
een leeg blad en kreeg bij elk goed gespeelde kringspel een 
antwoord van een lid of leiding. Op het einde van de dag moest 

dan geraden worden van welke persoon die antwoorden waren! Ondanks de klungelige 
administratie was het zeker een geslaagde dag en werden vele personen juist geraden. En wat voor 
kringspelletjes deden we nuweeral? Chinese voetbal, ‘roepende dinosauruskip’ (wie een betere 
naam weet voor dat spel, laat het gerust weten door eens te sliden in onze dm’s), wikseymixer, 
ninja, … Dat het weer een toffe namiddag was! 
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Zondag 4 oktober 
 
Vandaag moesten jullie een sjaal meebrengen spanneeeend!! Jullie 
werden geblinddoekt begeleid naar de auto!! Dropping jihaaa 
joepiee! Jullie kregen per team een super ultra moderne global 
system for mobile communication (GSM) mee!! Wie geraakt er als 
eerst op de Chiro? Via SMS kregen jullie opdrachten van ons 
doorgestuurd, die jullie moesten voltooien voor dat jullie op de 
Chiro toekwamen! Jullie waren al snel wat zeg ik heeel snel terug 
op de Chiro!! Als verassing kregen jullie jaja een witte panne!!  
Daarna moesten jullie ons nog zoeken wat een grote opdracht was 
voor jullie om ons in een dierenwijk in Belsele te komen opzoeken! 
Wat een super namiddag!! Tot volgende zondag Amigo’s! 
 
Zondag 11 oktober  

 
Vandaag was het weer een dagje samenspelen met onze liefste 
vriendinnetjes van de Aspi’s. Jullie hadden namelijk een stiekeme 
droom om ook zo insta en youtube famous te worden als jullie leiding. 
Het spel was heel simpel: een battle tussen beide groepen bepaalde of 
het een insta of youtube opdracht werd, die jullie vervolgens zo goed 
mogelijk moesten vervullen. De battle was meestal iets klein bv 
haasje-over naar de overkant, tienbal, … De opdrachten daarentegen 
waren wel wat ingewikkelder, denk maar aan een foto met een 
reuzenrad op een brug voor de verjaardag van oma of een talkshow 
waarbij een prijs wordt uitgereikt terwijl iemand een mop verteld. 
Maaaar jullie hebben dat allemaal goed gedaan seg, voordat jullie het 
weten zijn jullie meer famous dan alle influencers bij elkaar!  

 
Zondag 18 oktober 
 
Tijd om onze lokaal te versieren!!! Eerst haalden we al ons meubilair uit ons lokaal en kuisten we 
ons lokaal met sponsjes aan onze voeten geknoopt! Na het schrobben kon ons lokaal drogen en 
hadden we ondertussen de tijd om een mooi schilderij te 
maken! Jullie artistieke karakteristieken kwamen naar 
boven!! Knappe resultaten!! En joepie ons lokaal was 
ondertussen droog, tijd om al onze meubelen volgens een 
waanzinnig uitgetekend plan terug in de lokalen te 
plaatsen!  Na al dat versleur hadden jullie zin in PIZZAAA 
moet ook kunnen na de werkuren!! Natuurlijk hadden we 
ook nog kei leuke versiering om op ons lokaal Tiptienastisch 
te maken!! Wat een fantastisch eindresultaat! GOED 
GEDAAAN!! 
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Zondag 25 oktober 
 
Vandaag speelde we en bijzonder spel → de 
tiptiens en de 1001 rovers (credits to Aïsha)!!   
We begonnen met een ingewikkeld opwarmertje, 
vervolgens waren jullie klaar om per team de 
betoverende geestenlamp te gaan zoeken!! 

Uiteraard was dat een makkie voor jullie!       Jullie 
speelden opdrachten in teams waarmee jullie de 
tijd kregen om een zin te kunnen vormen. Na de 
kruidenproef slaagden beide teams erin om de 
juiste zin te raden!! Hierna moesten jullie om ter 
snelst aan de overkant geraken op een vliegend 
tapijt!! Als laatste sloten we onze Chirozondag af 

met een paar selfies en overdreven gedanste kampdansen!!  
Op naar meer Chirozondagen  
 
 
 
 
 
WIJ WILLEN MEER AVONTUREN!  
 
Lekjes  
Jullie tofste leiding  
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Kalender Tiptiens 
Door de maatregelen is het nog onduidelijk wanneer wij chiro 
kunnen/mogen geven. Onderstaande kalender klopt tot en met 15 
november, de datums daarna zijn nog onduidelijk! Als wij laten weten dat 
er chiro is dan kan je in de kalender de juiste uren raadplegen. 

November 2020 

Zondag 1 november: GEEN chiro! We dragen allemaal ons steentje bij om de 

besmettingen te verlagen, dus brengen we onze chirozondag door in ons kot! Lachen, 

gieren, brullen gegarandeerd! 

Zondag 8 november: GEEN chiro! We dragen allemaal ons steentje bij om de 

besmettingen te verlagen, dus brengen we onze chirozondag door in ons kot! Lachen, 

gieren, brullen gegarandeerd! 

Zondag 15 november: GEEN chiro! Wij brengen ons leidingsweekend online door 

vanuit ons kot! 

Zondag 22 november: Geniet van een geweldige chironamiddag! Wat kan je nog 

meer wensen op een zondag?? 

Zondag 29 november: Gewoon chiro! 13u45-17u40 

December 2020 

Zaterdag 5 december: AVONDchiro van 18u45-21u! 

Zaterdag 12 december: AVONDchiro van 18u45-21u! 

Zaterdag 19 december: KERSTFEESTJE op onze avondchiro van 18u45-21u! 

Zondag 27 december: GEEN chiro! Geniet van jullie kerstvakantie       

Januari 2021 

Zondag 3 januari: GEEN chiro! Spendeer je laatste dag van de kerstvakantie goed! 

Zaterdag 9 januari: Avondchiro van 18u45-21u! 

Zaterdag 16 januari: Avondchiro van 18u45-21u! 

Zaterdag 23 januari: Avondchiro van 18u45-21u! 

Zaterdag 30 januari: Avondchiro van 18u45-21u! 
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Verslag Aspi’s 
Zondag 13 september: 

Laaaaaaaaaaaang laaaaaaaaaang geleden was er het oude 

Egypte en zoals daar een eind aan kwam, kwam er ook een eind aan het Chirojaar 2019-
2020. Maar met de val van het 1e rijk groeit er wel een nieuw en misschien wel beter rijk en 
zo ontstond de eerste Chirozondag van het Chirojaar 2020-2021. Archeologen waren 

onmiddellijk op zoek in het Mierennest Bos naar tekenen van het geheim van de 

leidingsverdeling der Staderus. Zij speelden een vuil spelletje door elkaars kostbare levens te 
ontnemen stalen ze hiërogliefen om deze daarna door te verkopen aan het hoofdkwartier. 

Het hoofdkwartier betaalde prachtige gouden munten waardoor het Orakel zeker wou 

antwoorden op een vraag. Het Orakel zei natuurlijk wat zij willen wou. Waardoor er 

andere geheime markten ontstonden die tips doorverkochten voor zeldzame stoffen die aan 
bomen groeiden.  
Ondanks al hun moeite werd het hele land verwoest door een wraakzuchtige 

MuMmIE. Het geheim was in stukken, gebroken, helemaal verdwenen. In 

het heden nu worden de archeologen nog steeds gekweld met de gedachte dat ze 
helemaal verkeerd waren en totaal niets wisten van het geheim.  
 

Al was het geheim heel gemakkelijk. Kom even dichter, zet je hand aan je oor dan zal ik het 
je even toe fluisteren. De Asti’s zijn niet meer, de Aspiranten herrezen weer. Dat met het beste duo ooit, want Phoebe en Lore die plooien nooit.  

 

 

Zondag 20 september:  
 

Zondag 20 september was een prachtige dag, de zon scheen en de vogels 

floten. Het was de perfecte dag om de chiro echt in te zetten. In normale tijden doen we dit 
bij de jongenschiro en zijn alle nieuwe leden die eens willen proberen welkom. Bij ons was 
er niemand nieuw maar we speelden wel samen met de 3 oudste groepen. 

Die dag deden we de Grootste Battle ooit… De Basebattle Deluxe.  

Red lions tegen de Blue-orange Tigers in een Baseball wedstrijd die nog nooit eerder 
gezien was. Het begon allemaal als een normaal potje baseball maar als er een speler op 
de eerste rode honk terecht kwam werd er een groepsbattle gedaan. De 2 teams vochten 

deze battle uit met koningsstoel, de grote Muur, om ter snelst over het gras rollen en nog 

andere spelen. De winnaars kregen een groot voordeel bij het baseball. De individu die op 
de rode honk terecht kwam kreeg een straf punt en dus ook een nadeel. Het spel vorderde 
snel en de Blue-orange Tigers stonden goed op kop. Zij kwamen ook veel minder op de 
rode honken waar er ook individuele battles werden uitgedeeld waarbij de tegenstanders 
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om ter eerst een ballon moesten opblazen tot deze plofte, de Aaa-battle 

en nog wel wat andere. Al snel was het tijd en was er een duidelijk verschil in de punten 

maar voor ons zijn alle teams echte winnaars. (Tiptiens en Aspi’s gewonnen whoop whoop 

goed gedaan mannen!! zo hoort het!) 
 

 

Zondag 27 september:  
 

 

Vandaag was onze allereerste chirozondag met ons groepje van 8, DE ASPI’S 

IN HUN VOLLE GLORIE, en wat voor een dag was het vandaag whoooo! 
Zo brachten jullie allerlei leuke spulletjes mee en gingen jullie aan de slag. Vandaag 

hebben we een hele klus gehad om ons lokaal weer eens proper te maken, maar 

dat hebben we uiteraard niet zo maar gewoon gedaan. Jullie hebben op een recordtijd 
zoveel mogelijk opdrachten proberen voltooien, al deze opdrachten waren uiteraard in het 
thema ‘lokaal kuisen/versieren’, met elke opdracht werd jullie Aspi-portemonee een beetje 

dikker en  

 
zwaarder. EN jawel hoor, tegen het vier uurtje hadden jullie al genoeg verzameld om 

nog extra leuke attributen en slingers te bemachtigen uit het beste (en duurste :p) winkeltje 
van Belsele.  Nog snel even de vloer dweilen en voilaaaaaa we konden aan het toffe werk 
beginnen: INRICHTEN, voor alles een goed plekje vinden. We begonnen onze zondag in 

een lelijk rommelkot en eindigden met een fabuleuze 
vrijgezellenloft. Zelf Freek, onze beste vriend heeft een plekje bemachtigen 

in onze louche (allee op de muur allesinds :p) 
 

Zondag 4 oktober: 
 

Paniek, Paniek… De planning kan niet doorgaan wat nu????? nogal een geluk dat 

wij Geweldig lieve leden hebben die dat heel goed begrepen. Met wat 

zelfgemaakte  suikerspin was het al snel goedgemaakt. Wat geroddel hier en daar en nog 

wat ons lokaal  versieren en dan was de chiro terug helemaal klaar. 

#genietdevandingen!!! 
 

 

 



29 
Chirokraker november – december 2020 

Zondag 11 oktober:  
 

Social media, een plek waar je kan pronken over je tofste momenten met je beste 

vrienden en tegelijk ook een plek waar je dagelijks moet strijden tegen je grootste 
rivalen! Vandaag was de dag, de dag waar wij al weken naar uitkeken, de dag om 

eindelijk te tonen wie het populairst is, we gingen de fameuze strijd aan, met of tegen 

enkele  speelden jullie heuze battles; zoals hanengevecht, tienbal,... om 

vervolgens via Youtube-filmpjes of Instagram-posts de meeste volgers te verzamelen.  
 

Weekend van 16 - 18 oktober: 
Lees het volgende bericht, Bij de lichte grijze stukken lees je het  traag en zielig.  
 

Met zeer in ons hart kondigden wij de moord van Freek Aspirant aan. Samen gingen wij 
een weekend zijn leven herdenken.  
Ik denk dat we allemaal wel wisten wat voor een feestbeest hij was. Hahah hij dronk ook 
altijd zoveel Cola, Platten iced tea en Fake sprite. Wij dronken dat ook vrijdag avond…. 
Terwijl wij True Aspi aan het spelen waren en ons EveNWicHt moesten houden, terwijl we 

crazy gingen op gesuikerde dranken en water ,zoals Freek dat ook ooit deed. We sloten de 

eerste avond dan ook af met zijn lievelingsfilm: Barbie en de 3 musketiers. ‘Allen voor 

1 en 1 voor allen’ goh dat zei de Freek toch ook zoveel (sniff, sniff).  
 

Omdat het wel wat later was startte de zoektocht naar Freek iets later zaterdagmorgen en 

stopte we al in het Citadelpark om te rusten. Daar zaten we maar in een kring wat kleine 

spelletjes te spelen om ons een hechte groep te maken, je weet wel dat wou Freek toch zo 

graag. Vooral het spotten van pokémon Go ers was het toppunt van die mooie 

ochtend.  
In de middag aten we dan gezellig croques met kaas en hesp of enkel kaas of kaas met 
hespenworst (aan te raden) of kaas met kipfilet. 
Na lang babbelen besloten we toch verder te gaan met onze herdenking van het leven van 
Freek. We “doorliepen” samen de belangrijkste momenten en maakte daarvoor prachtige 

tekeningen (de 1 al wat mooier dan de ander), zagen ons droomhuis, lieten de 

puber in ons naar boven komen, deden onze plechtige communie en stikte in ufo’s en niet 
zoveel meer eigenlijk maar dan in de juiste volgorde. Zijn leven was toch mooi he… oh ons 
Freek Aspirant toch we missen hem zo. S’avonds waren we het gewoon beu. Na de Pasta 
Pesto wouden we gwn weten wie de moord gepleegd had en gingen we elke ruimte van 
zijn huis af om te zoeken wie het gedaan had, waar het gebeurd was en met welk 

voorwerp. Nadat iedereen overal gezocht had belandde we toch in de living waar Sunny 

de moord gepleegd had met een Pen.(wss gestolen van Blueberlies Bic).  
Ook die avond huilde we tot laat dat onze beste vriend vermoord werd. En zo namen wij 
dus afscheid van Freek Aspirant ik vraag nu 1 minuut stilte AUB.  
…………………………………….. 
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Zondag 25 oktober:  
 

Aj Uimans, een naam die eeuwig in ons geheugen gegrift zal staan. Waarom vraagt men? 

Wel, wij hadden het geniale idee om zijn guinness world record te proberen 

overtreffen! Is dat ons ook gelukt? Bijlange niet! Het eerste record van de dag was direct 

eentje om nooit te vergeten! Een halve ajuin in 1 min 30sec opeten leek ons easy 

peasy lemon squeezy, maar wat hadden we ons mispakt.Seg smaken jullie die ajuin nu 

nog,of zijn wij de enige? :p :p 

Na Guinness world record 1 hielden we ons uiteraard niet gewonnen, maar gingen we 
verder de uitdaging aan om gekke records te evenaren of zelf te overtreffen indien mogelijk. 

Zo hebben we nog 19 haasje-overs gedaan in 30 SEcoNdeN, ballonnen 

opgeblazen met onze neus, een nieuwe liefde gevonden voor flashy oranje 
tape en nog zoveel meer!  Maar wat zijn we zo trots op jullie, tegen het einde van de 

dag zijn we er toch in geslaagd om een 5-tal guinness records op onze naam te krijgen, ‘Als 
je het mij vraagt’, toch pittig veel hoor !   
‘aaaaahhhnnnn ik snap het, dat zijn geen echte mensen die die records hebben 
gewonnen’, hadden jullie eindelijk door na enkele uitdagingen aan te gaan! Hahaha wat gaf 
jullie de hints? Hazel en Aasje overal, Po Stieleman, Toké van Ouw of nog vele andere 

recordhouders met de mooiste namen van het land. 
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Kalender Aspi’s 
Door de maatregelen is het nog onduidelijk wanneer wij chiro 
kunnen/mogen geven. Onderstaande kalender klopt tot en met 15 
november, de datums daarna zijn nog onduidelijk! Als wij laten weten dat 
er chiro is dan kan je in de kalender de juiste uren raadplegen. 

November 2020 

Zondag 1 november: Geen Chiro      

Zondag 8 november: Geen Chiro      

Zondag 15 november: Geen Chiro      → leidingsweekend 
Zondag 22 november: Gewoon Chiro! (14u-17u30)  
Zaterdag 28 november: Avond Chiro! (19u-21u30u)  
 

December 2020 

Zaterdag 5 december: Avond Chiro! (19u-21u30u)  
Zaterdag 12 december: Avond Chiro! (19u-21u30u)  
Zaterdag 19 december: Avond Chiro! (19u-21u30u)  

Zondag 27 december: Geen Chiro      

Januari 2021 

➔ Datums voor in Januari worden meegegeven na nieuwjaar.  
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Belangrijke informatie 
Door Covid-19 zal het chirojaar er iets anders uitzien dan normaal. Lees onderstaande informatie 

goed! Indien u nog vragen heeft kan u altijd terecht bij de leiding. 

Algemeen 

We hebben de afdelingen opgedeeld in 3 bubbels: 

- Bubbel 1: Pinkels, Speelclub en hun leiding 

- Bubbel 2: Kwikken en hun leiding 

- Bubbel 3: Tippers, Tiptiens, Aspi’s en hun leiding 

Bubbel 2 en 3 dragen altijd een mondmasker vanaf ze hun eigen lokaal verlaten. 

Binnen een bubbel is contact toegestaan en moet er geen rekening gehouden worden met afstand; 

een mondmasker dragen binnen de eigen bubbel hoeft dus niet. We verplichten het dus wel vanaf 

de groep het lokaal verlaat. De verschillende bubbels onderling zullen zoveel mogelijk van elkaar 

worden gescheiden, dit geldt ook voor de leiding. 

Tijdstippen 

Zoals jullie bij de kalender al gelezen hebben, wordt elke bubbel op een ander moment op de chiro 

verwacht. Dit om kruising tussen de bubbels zoveel mogelijk te beperken. 

 

Bubbel 1 komt toe tussen 13u55 en 14u op de chiro en wordt terug opgehaald om 17u30. 

Bubbel 2 komt toe tussen 13u50 en 13u55 op de chiro en wordt terug opgehaald om 17u35. 

Bubbel 3 komt toe tussen 13u45 en 13u50 op de chiro en wordt terug opgehaald om 17u40. 

 

Wij zouden jullie willen vragen om een mondmasker te dragen wanneer u uw kind afzet en ophaalt. 

Gelieve ook de bovenstaande uren zoveel mogelijk te respecteren. 

Hygiënemaatregelen 
- Bij het binnenkomen ontsmet iedereen de handen. 

- Bubbel 2 en 3 dragen een mondmasker bij het binnenkomen op de chiro en bij het verlaten 

van het lokaal. 

- De toiletten op de chiro worden gescheiden voor de bubbels. 

- Gemeenschappelijke plaatsen, oppervlakten en materialen, die niet apart voorzien kunnen 

worden, zullen na elk gebruik grondig worden gereinigd. 

Wie mag deelnemen? 
Iedereen mag deelnemen, behalve: 

- Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit. Symptomen zijn 

hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen. 

o Dit geldt zowel voor leden als voor leiding. 

- Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen deelnemen als: 

o Ze toestemming hebben van de ouders, voogd of huisarts. 

o Hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.  
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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 10 euro in een keer 

meenemen om een vieruurtjeskaart aan te kopen bij de leiding. Vieruurtjes zijn niet 

verplicht! 

Ook 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 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 kunnen in ons compostvat 

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

Ook wordt enkel nog de chirokraker via mail doorgestuurd. Dit bespaart de chiro een 

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

Kamp 2021 

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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Persoonlijke gegevens leiding 
(Altijd bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen!) 

Pinkels (°2013 – 2014) 

Fien Van Cauwenberghe 
0479/187166 
fien.VC4@gmail.com  

Paulien Rombouts 
0484/799416 
romboutspaulien@ 
hotmail.be 
 

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

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

Aster Descamps  
0499/201214  
aster@live.be 

 

Speelclub (°2011 – 2012) 
Myrthe Ongena 
0496/775338 
myrthe.ongena@ 
telenet.be 

Liesa Buys 
0468/234785 
liesabuys@telenet.
be 

Yamin Verheyden 
0468/221556 
Verheyden.yasmin
kiana@gmail.com 
 

Helena Van Rumst 
0483/232059 
vanrumst.helen@ 
hotmail.com 

Kwikken (°2009 – 2010) 
Aïsha Pauwels 
0470/354550 
aisha.pauwels@ 
gmail.com 

Delphine Thomaes 
0468235134 
delphine.10@ 
telenet.be 

Ophélie Van Der 
Henst 
0468/228522 
ophelievanderhens
t@icloud.com 
 

Silke Baes 
0468/183241 
silke.baes@gmail. 
com 

Tippers (°2007 – 2008) 
Andrea Descamps 
0493/726503  
asa@live.be 

Kato Poppe  
(hoofdleiding)  
0468/247640  
Kato.poppe@outlook.com 
 

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

 

 

 
 

 

mailto:silke.baes@gmail
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Tiptiens (°2005 – 2006) 

Aprilia Pauwels  
0474014815  
aprilia.pauwels@gmail. 
com 

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

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

 

Aspiranten (°2004) 
Phoebe Verheyden  
0477/661404  
phoebeshania.verheyden@gmail.com  
 

Lore Van Raemdock  
0496/894099  
vrlore@hotmail.com 

 

mailto:aprilia.pauwels@gmail
mailto:rombouts.astrid@hotmail.com
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