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Voorwoord 
 
Beste ouders, liefste leden 
 
Iedereen mag eindelijk terug naar de chiro komen! Na een lange tijd online chiro, mag nu elke 
groep terugkomen en wat heeft iedereen genoten van hun terugkomst! 
We hebben afgelopen weken kunnen genieten van een heerlijk wit sneeuwtapijt en nu is het tijd 
om te genieten van de zon op de zalige chirozondagen!  
 
Natuurlijk blijven de omstandigheden onzeker. Wij blijven de maatregelen volgen en houden jullie 
op de hoogte. De kalenders kunnen dan ook afwijken naargelang de nieuwe maatregelen, hou dus 
zeker de whatsappgroepen en je mailbox in de gaten.  
 
Onze ontbijtmanden zijn terug! U heeft uw ontbijtplannen moeten uitstellen, maar beter laat dan 
nooit!! Hebt u zin in een lekker ontbijt op 21 maart? Vergeet dan zeker geen ontbijt te bestellen 
voor 16 maart. Voor meer info kan je onze prachtige flyer of het evenement ‘ontbijtmanden à la 
Staderas 2.0’ op facebook raadplegen.  
 
 
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 
 
Zaterdag 9 januari 
 
De eerste chiro van het nieuwe jaar, het was 
ook direct een avondchiro. 6 januari vierden 
we 3 koningen. Deze koningen waren 
vandaag op bezoek, maar ze maakten ruzie 
met elkaar. Ze wouden alle 3 als eerste hun 
cadeautje aan kindje Jezus geven. De pinkels 
werden verdeeld onder de koningen om hen 
te kunnen helpen, ze strijden tegen elkaar 
en de winnaar die mag als eerste bij kindje 
Jezus gaan om het cadeautje af te geven. Op 
het einde stonden de 3 koningen gelijk, ze 
hadden elk evenveel punten, maar wie mag nu als eerst het cadeautje afgeven?? De pinkels hadden 
hiervoor een schitterend idee, de 3 koningen geven de cadeautjes samen af! Schitterend idee!! 
 

Zaterdag 16 januari  
 
Deze avondchiro werd al direct goed ingezet door de lekkernijen van Nim en Nel. (DANKUWEL!)  
 
Jullie aanvaarden de uitdaging enthousiast om jullie leiding te verslaan!! 1… 2… 100! Jullie telden 
tot 100, zwegen 5 minuten en haalden jullie beste tekentalent naar boven. 
 
Omdat ons terrein een mooi, wit laagje had gekregen, wouden we hier natuurlijk optimaal van 
genieten.  
 
Jullie rolden goeie, mooie sneeuwballen en sneeuwmannen. Wat was de sneeuw plakkerig! 
 

En bijna vergeten... jullie zijn natuurlijk gewonnen! De leidsters zijn dikke ✨ verliezers ✨. Als 
beloning mochten jullie een sneeuwbal(len ;) ) gooien op de leiding!  
 
Knuffels van jullie leidsters! 
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Zaterdag 6 en 13 februari 
 
Door de huidige Corona maatregelen geven we nu ook op zaterdag chiro. Dit is een kortere chiro 
dan op zondag, maar dat wilt niet zeggen dat we niet op de pinkels kunnen rekenen. Want ook 
vandaag had er weer iemand een probleempje dat onze paarse bende moest oplossen. Deze keer 
was het de sprookjesboom. Door een wervelwind waren al zijn blaadjes door elkaar geschud en 
ontbraken er woordjes in de belangrijkste sprookjes. De pinkels vlogen er meteen in want veel tijd 
hadden we niet. Ze speelden tiktak boem met een giftige appel, wolfje wolfje hoe laat is het tegen 
de grote boze wolf en kusten zelf een kikker die wel even moest bekomen alvorens hij veranderde 
in een prins. 
De pinkels vonden op tijd alle prentjes en woordjes terug zodat de sprookjesboom weer tegen 
iedereen die het wilt horen de mooiste sprookjes kan vertellen. Goed gedaan Pinkels!! 
 

    
 

Zondag 7 en 14 februari 
 
De pinkels mochten vandaag verkleed naar de chiro komen als prinsessen. Ze kregen een 
prinsessen opleiding! Ze hebben geleerd om mooi rechtop te lopen, dat ging al heel goed! 
Prinsessen moeten ook op hakken kunnen lopen, dit hebben ze geoefend door op het tenen te 
staan. Ze moeten natuurlijk ook goed kunnen poseren en ondertussen op hakken staan, dit was wel 
heel moeilijk! Als prinses kan het zijn dat je wordt vergiftigd of je prikt en dan in slaap valt om te 
wachten op je prins. Dit moeten onze prinsessen natuurlijk ook goed kunnen. Ze moeten ook heel 
sierlijk kunnen lopen en drinken en eten met hun pink in de lucht. Zingen en dansen is uiteraard 
ook een belangrijk onderdeel van een prinses. Het kan zijn dat je als prinses naar een gemaskerd 
bal moet, dus daarom hebben de pinkels mooie maskers gemaakt. Ze hebben het allemaal super 
gedaan en werden beloond met een prinsessendiploma.  
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Zaterdag 20 februari 

 
De pinkels gaan op pad in mini en maxi land. Ze hebben echter geen vrije 
doorgang. Het land wordt veilig gehouden voor indringers door een 
aantal bewakers: De olifanten en de muizen. Wanneer ze bij een 
bewaker komen moeten ze een spelletje spelen. Wanneer ze dit goed 
hebben gedaan mogen ze hun tocht verderzetten. 
Wanneer de bewaker een olifant is, spelen ze een spelletje in het 
reuzegroot zoals twister in het groot, of tikkertje waarbij ze grote 
sprongen moeten nemen. 
Is de bewaker een muis dan spelen ze een spelletje in het mini zoals tik 
tak boem met een pingpongballetje, spelletje voetbal met een tennisbal 
etc.  

Tot binnen 2 weken lieve pinkels, jullie hebben het super gedaan!! 
 

Zondag 21 februari 

 
Vandaag vroegen de pinkels zich maar 1 ding af: ‘Wie heeft de laatste 
koek opgegeten??’ Welke leidster is zo egoïstisch geweest dat zij de 
laatste koek opat? En waarom zou ze dat in hemelsnaam hebben 
gedaan? En waar? De pinkels hun (speur) neusjes werden een middag 
lang op de proef gesteld.. Per opdracht dat ze juist uitvoerden mochten 
ze het duel aangaan: een spel spelen! Na elk spel werd een optie 
geschrapt, waardoor ze langzaam maar zeker antwoord konden geven 
op alle vragen. Leidster Amber werd al héél vlug hoofdverdachte..  
Tot snel! Kusjes xx 
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Kalender Pinkels Groep 1 
 
 

!!! De kalender kan op elk moment veranderen door de meest recente maatregelen vanuit de 
overheid die we op de voet blijven volgen!!! 

 

Maart 2021 

Zondag 7 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 13 maart: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zondag 21 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 27 maart: Avondchiro van 19u tot 20u30 
 

April 2021 

Zondag 4 april: Paasspecial!!! Meer info volgt!  
Zondag 11 april: GEEN chiro! Het is paasvakantie!!! 
Zondag 18 april: GEEN chiro! Het is paasvakantie!!! 
Zondag 25 april: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 

Mei 2021 

Zaterdag 1 mei: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zondag 9 mei: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 15 mei: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zondag 23 mei: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 29 mei: Avondchiro van 19u tot 20u30 
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Kalender Pinkels Groep 2 
 
 

!!! De kalender kan op elk moment veranderen door de meest recente maatregelen vanuit de 
overheid die we op de voet blijven volgen!!! 

 

Maart 2021 

Zaterdag 6 maart: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zondag 14 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 20 maart: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zondag 28 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 

April 2021 

Zondag 4 april: Paasspecial!!! Meer info volgt!  
Zondag 11 april: GEEN chiro! Het is paasvakantie!!! 
Zondag 18 april: GEEN chiro! Het is paasvakantie!!! 
Zaterdag 24 april: Avondchiro van 19u tot 20u30 
 

Mei 2021 

Zondag 2 mei: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 8 mei: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zondag 16 mei: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 22 mei: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zondag 30 mei: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Verslag Speelclub 
 

Zondag 10 januari 
 
TERUG VAN WEGGEWEEST ;))) De kerstvakantie is gedaan en wij zijn super blij jullie terug te zien!! 
Maar Wacht eens even?! want vandaag spelen we het grote W817-spel. Jullie streden in 2 teams 
tegen elkaar. Hier en daar zaten er al wat fob opdrachtjes in, maar jullie hadden uiteindelijk wel 
door dat we met jullie aan het lachen waren ;)  
 

 
 

Zondag 17 januari   

  

Vandaag had de leiding een speciale verrassing voorzien maar wat dat was dat wouden ze helemaal 
nog niet zeggen! De speelclubbers waren zo benieuwd dat ze er niet over konden ophouden! Ze 
moesten samenwerken om al hun opdrachten te volbrengen hiervoor kregen ze 2u de tijd! De 
speelclubbers verzamelden al hun krachten en bundelden ze samen om alle opdrachten zo snel 
mogelijk uit te voeren. Ze waren super enthousiast en elk opdrachtje dat doorstreept werd bracht 
hen een stap dichter bij de grote verrassing maar wat was die grote verrassing nu? Wel daar 
kwamen ze na het vieruurtje achter, het waren lekkere warme pannenkoeken en die hadden ze wel 
verdiend hoor na al dat harde werk!  
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Zondag 24 januari 

 
Vandaag was een drukke dag 

Want vandaag hebben we levensweg gespeeld 
En dat deden we met een lach  

We hebben ons geen minuut verveeld  
 

Eerst werd jullie geslacht bepaalt  
En werden jullie helemaal opgeknapt   

Daarna werd een diploma gehaald  
En jullie zijn in het huwelijksbootje gestapt!  
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Daarna moesten we nog een huis kopen  

Af en toe wat geld verloten  
En jullie kregen kinderen met hopen  

Jullie berg met geld was alleen maar aan het vergroten 
 

Vandaag waren jullie boeren, ceo’s en nog zoveel meer  
Jullie woonden in kastelen, schuren en zelf in boten  

Het kon allemaal voor deze ene keer  
ik hoop dat je van mijn gedichtje hebben genoten! 

 

 

Zondag 31 januari 
 
Vandaag was het koud JEETJEMINA!!!! In onze korte rokjes besloten we deze zondag een bosspel te 
doen (omdat dat al veeeeeeeeeeeeeeeeeel te lang geleden was) ;). Nu vraagt iedereen zich 
natuurlijk af, wat hebben we toen ook weer gedaan? Wel lieve leden, deze fantastische, 
knotsgekke, spectaculaire zondag speelden we levend cluedo/kwartet! En wat was dat lachen, Ale 
voor de leiding toch zeker :). Jullie waren verdeeld in twee groepen en moesten proberen om ter 
eerst een kwartet te verzamelen. En dat nie zomaar, neenee, jullie moesten door elkaar aan te 
tikken en blad-steen-schaar te doen elkaars kaartje winnen. En met een beetje geluk hadden jullie 
een kaart van jullie kwartet. De leden die hun kaart kwijt waren konden bij de leiding een gekke 
opdracht gaan doen om een nieuw kaartje te verdienen. Dat was grappig seg! Een tandenborstel uit 
takjes, een marathon door het bos,... het kon allemaal! Uiteraard zou het op deze manier veel te 
gemakkelijk geweest zijn en daarom vonden wij dat er wel iets extra bij mocht... De leiding was 
namelijk BOEMAN!! Als de boeman jullie konden vangen moesten jullie alle kaarten die jullie toen 
bij hadden afgeven! AIAIAI... Maar jullie konden goed vluchten en konden zo de niemand gelukkig 
ontwijken! GOED GEDAAN LADIES! Ondertussen was het toch wat koud geworden en besloten we 
om op de Chiro nog een mega vet feestje te houden! En dansen kunnen jullie als de beste!! Maar 
ook aan deze mooie Chironamiddag kwam een eind.. Dus konden jullie thuis het feestje verder 
zetten! Tot de volgende zondag!! DOEIIIII 
 
Zondag 7 februari: Brad en David  
 
Er was eens lang, lang, lang geleden een mama die Marijke noemde. Marijke was een typische 
moeder lief, behulpzaam en soms ook een beetje een zaag. Marijke had twee zonen Brad en David. 
Brad en David waren twee puper van een jaar of 15. Tot de grote spijt van hun moeder waren de 
twee broers geen goede vrienden. Ze maakten de hele dag ruzie en konden elkaar totaal niet 
uitstaan. Moest dat het enige probleem zijn had Marijke er helemaal geen probleem van gemaakt 
maar haar zonen waren ook nog eens verschrikkelijke pubers. Hun kamers waren erger dan een 
varkensstal, persoonlijke hygiëne stond niet in hun woordenboek en style al helemaal niet.  
Op een mooie ochtend had Marijke er genoeg van en ze riep haar zonen bij zich. “Jongen, ik heb er 
genoeg van, ik kan het niet meer aan!”, zei Marijke. David en Brad keken elkaar en zeiden op 
hetzelfde moment: “dat is zijn schul!” Maar Marijke had er echt genoeg van en daarom had ze een 
goed plan. Zo zei ze tot haar zoons: “Ik heb genoeg van jullie geruzie en daarom het een challenge 
voor jullie. In jullie kamer liggen acht enveloppen verstop met opdrachten in. Bij elk signaal zoek je 
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een nieuwe enveloppe en wie het snelst deze opdracht uitvoert krijgt een punt. Wie het meeste 
punten heeft is gewonnen en is de beste zoon.” Brad en David waren heel enthousiast en begonnen 
direct aan de challenge, kamers werden opgeruimd, de was werd gesorteerd en koeken werden 
gebakken. Na acht zware beproevingen liep het zweet over de rug van de jongens, heigend en 
zuchten kwamen ze hun kamer uit. Hun moeder stond hen al op te wachten en vroeg hoe het 
geweest was.  
“goed, ik ben zeker gewonnen”, zeiden Brad en David op hetzelfde moment. Maar de einduitslag 
hadden beiden zonen niet verwacht, ze waren beiden even goed. De ene kon sneller hun kamer 
opruimen en de andere was beter in raadsel maar beiden waren ze even goed. Brad en David 
moesten even een traantje wegpinken en gaven elkaar daarna een stevige knuffel. “Zo zie je maar, 
jullie moeten geen ruzie maken want jullie kunnen ook vrienden zijn!”, zei Marijke. De jongens 
gaven een moeder nog een dikke knuffel en ze leefden nog lang en gelukkig!  
EINDE 
 
Ps. We hebben ook in de sneeuw gespeeld en een sneeuwballengevecht gehouden tegen elkaar en 
moet de jongens op een veilige afstand. En raad eens? Wij zijn gewonnen!!!! 
 

 
 
Zondag 14 februari  
 
Hallo, hallo!!! Vandaag was het de laatste sneeuw-zondag dus moesten we daar goed gebruik van 
maken!! We waren met 6 vandaag, klein en MEGAAAA gezellig!! En niet te vergeten, het was 
VALENTIJN!! Dus wat deden we? Een koppelspel natuurlijk! En deze zondag hebben we gelachen als 
nooit tevoren. Het eerste dat we deden was jullie een partner toewijzen voor deze zondag. En 
uiteraard is een koppel onafscheidelijk dus gaven we jullie samen een “handicap”. Zoals bv de 
voeten en armen aan elkaar, of de buik tegen elkaar,... het kan allemaal! Uiteraard konden ook de 
kindjes niet missen, dus mochten jullie een voorwerp zoeken die dan jullie baby voorstelde :). 
Sommige van jullie gingen ervoor en hadden maar liefst 4 baby’s!! Maar nu kwam het, we gingen 
op tocht door Belseledorp. En wat jullie nog niet wisten is dat jullie de baby’s moesten meenemen! 
Wat heb ik gelachen toen ik jullie zag sukkelen met de takken en brooddozen (deze waren de 
baby’s) ;). Tijdens onze wandeling was er natuurlijk ook tijd voor een spel, als jullie konden blijven 
rechtstaan want dat vastzitten aan elkaar leek in de sneeuw toch niet zo gemakkelijk ;)... Maar jullie 
hebben dat SUPER gedaan!! En na onze wandeling in de sneeuw konden we terugkeren naar de 
Chiro voor een laatste dansje in de sneeuw. Tot de volgende zondag ladies!!! Xxxxx de leiding  
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Zondag 21 februari 
  
PAS MAAR OP! De gevaarlijke 6! Jullie mochten om de beurt een opdracht zeggen of jullie favoriete 
spel en vervolgens dobbelden we met de reuze dobbelsteen. Als de dobbelsteen op een 3 lande 
moest jij de  opdracht alleen doen en als het een 6 was, moest heel de groep het doen! Wat hadden 
we een geluk bij Helena haar opdracht: “een lepel bloem eten” dat het geen van beide was dus was 
het aan de volgende! oeeeeef ;)) 
Zo moesten we wel een beker water drinken zonder onze hande te gebruiken of eens vollenbak in 
de struikspringen, een heus blaadjes gevecht of gewoon 1,2,3 FOTOMODEL!  
 
Daarna pakten we onze 2 linkerhanden nog eens uit onze zakken en gingen we nog wat knutselen! 
We maakten lange en kleurrijke slingers voor ons lokaal of een tekening! Al waren jullie hier en 
daar ongeduldig voor een plakbandje ;)) We babbelden wat bij en Yazzmin maakte ook alvast 4 
kronen voor onze jarige deze week! Wat werden we dan ook verwend met traktaties! DIKKE 
PROFICIAT Celeste, Emmelien, Miek en Maëline! <3 <3 
Om onze zondag af te sluiten luisterden we naar jullie speciale aanvraag: spetterpoep (op let it go 
van Frozen). Dit is blijkbaar HET nieuwe nummer bij jullie jeugd, goe dat jullie ons op de hoogte 
houden;)… Jullie blijven ons toch elke week weer verrassen eh! ;)) Maar wij kennen nog veel 
coolere nummers als spetterpoep → die zijn voor onze volgende dansfeestje!  
 
 

DIKKE KNUFFEL, DIKKE KUS  
Myrthe, Liesa, Helena & Yazzmin  

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxooxox 
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Kalender Speelclub 
 

!!! De kalender kan op elk moment veranderen door de meest recente maatregelen vanuit de 
overheid die we op de voet blijven volgen!!! 

 

Maart 2021 

Zondag 7 maart: gewoon chiro 14u00 - 17u30  
Zondag 14 maart: gewoon chiro 14u00 - 17u30  
Zondag 21 maart: gewoon chiro 14u00 - 17u30  
Zondag 28 maart: gewoon chiro 14u00 - 17u30  

 

April 2021 

Zondag 4 april: PAASSPECIAL (meer info volgt) 
Zondag 11 april: GEEN chiro, paasvakantie :) 
Zondag 18 april: GEEN chiro, paasvakantie :) 
Zondag 25 april: gewoon chiro 14u00 - 17u30  

 

Mei 2021 

Zondag 2 mei: gewoon chiro 14u00 - 17u30  
Zondag 9 mei: gewoon chiro 14u00 - 17u30  
Zondag 16 mei: gewoon chiro 14u00 - 17u30  
Zondag 23 mei: gewoon chiro 14u00 - 17u30 
Zondag 30 mei: gewoon chiro 14u00 - 17u30  
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Verslag Kwikken 
 
Zaterdag 09 januari  
 
Wie heeft leidster Ophélie vermoord?????? Zou het de popster zijn, waarvan Ophélie zei dat  

haar optreden een ‘regelrechte ramp’ was? Of de politieagent,  
die Ophélie al eerder betrapte op het stelen van een appel? Of 
misschien was het wel Ophélie haar juf, waarbij ze een pot verf  
liet vallen op de grond? ÉÉN GROOT VRAAGTEKEN was het… De 
Kwikken werden deze zondag één voor één detectives om de 
moordenaar te ontmaskeren. Ze konden zelfs alle verdachten 
ondervragen! 

 
Zaterdag 16 januari 
 
Het rat van de Chiroooooo!!!! Deze zondag konden de Kwikken   
proeven van spelletjes op elk niveau, van de Pinkels tot de Aspi’s. We   
speelden buiten aan de jongenschiro en maakten er een amusante   
avond van. De sneeuw hielt ons natuurlijk niet tegen want wij zijn DIE  
HEARTS ofcourse ☺ 
 
Zaterdag 23 januari 
 

Pink was the imposter… jaja vandaag speelden we het bekende spel Among us  
in real life!! Iedereen was een personage en had dus ook een prachtig  
kleurtje gekregen zoals in het echte spel. Er waren 2 imposters die jullie  
moesten ontmaskeren. Ondertussen deden jullie   
allerlei tasks. Zo moest ervoor gezorgd worden dat de  
O2 in orde bleef en dat de elektriciteit juist 
verbonden was! Aaaah emergency meeting!!! Er is   
een moord gepleegd… met alle hoofden bij elkaar 

overlegden jullie wie er schuldig was en dan gingen we over naar de 
stemming. Als de imposters eindelijke gevonden waren, was de missie 
geslaagd! 
 
Zondag 31 januari 

 
Vandaag op de laatste dag van deze maand deed zich iets zeer spannends 
voor… er was een echte BUBBEL-BATTLE!! Het was heel koud maar dat hield 
ons niet tegen om met goeie moed aan de opdrachten te beginnen. Jullie 
moesten proberen om om ter eerst alle opdrachten te volbrengen. Zo 
zochten jullie elk een prachtig kamp uit, een boom veel liefde geven door 
hem te knuffelen, verstoppertje spelen enzovoort. Helaas waren we toch niet 
sterk genoeg want om 16u hadden we allemaal heel erg koud en besloten we 
dan toch terug naar de chiro te gaan om daar wat op te warmen. Uiteindelijk 
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besloot de ene bubbel om nog wat te weerwolven en de andere bubbel hield een mini-feestje en 
dan moesten we alweer naar huis. 
 
Zondag 7 februari 
 
Vandaag maakten we samen een wereldreis. We gingen 
naar Alaska, China, Italië, Suriname, Australië en nog veel 
meer landen! Per land dat we bezochten, speelden we 
een leuk spel dat gelinkt was aan dat land. We speelden 
bijvoorbeeld Chinese voetbal en jeu de boules in 
Frankrijk. In Alaska konden jullie zich wel heel goed 
inleven, doordat het zoooo koud was en er veel 
sneeuw lag! BRRRRR… 
 

 
Zondag 14 februari 
 
Fijne Valentijn! De kwikken toonden vandaag samen met hun perfecte 
match, hoe sterk hun band was door spelletjes te spelen en door zo veel 
mogelijk punten te scoren als koppel. De liefde spatte ervan af! Ze 
vertelden hoe ze elkaar leerden kennen, mochten mooie slow placeren en 
streden voor hun liefde. Het was een prachtige dag met nog prachtiger 
weer en we hebben er met z’n allen van genoten! Doordat het had 
gevroren konden we schaatsen op het water in het park van Belsele. 
Misschien wel een ‘once in a liftime chance’! 
 
 

 
Zondag 21 februari 
 
Vandaag speelden we het ‘groene draad-spel’. Jullie 
werden aan elkaar vastgebonden en door opdrachten goed 
te volbrengen werden de touwtjes één voor één 
doorgeknipt. Aan het einde van deze zonnige dag was 
iedereen terug bevrijdt!! 
 
Wist je dat het weer echt elke week beter en beter wordt?? 
 
Wist je dat de kwikken echt geen 102 gram op gevoel kunnen wegen? 
 
Wist je dat een kip 2 oren heeft? En zelfs heeel goede oren! 
 
Wist je dat een duif ‘koeroe koeroe’ zegt in plaats van ‘roekoe roekoe’? 
 
Wist je dat zweten echt moeilijk is? 
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Kalender Kwikken 
 

!!! De kalender kan op elk moment veranderen door de meest recente maatregelen vanuit de 
overheid die we op de voet blijven volgen!!! 

 

Maart 2021 

Zondag 7 maart: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
Zondag 14 maart: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
Zondag 21 maart: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
Zondag 28 maart: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
 

April 2021 

Zondag 4 april: Paasspecial (meer info volgt!) 
Zondag 11 april: GEEN chiro, PAASVAKANTIE 
Zondag 18 april: GEEN chiro, PAASVAKANTIE 
Zondag 25 april: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
 

Mei 2021 

Zondag 2 mei: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
Zondag 9 mei: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
Zondag 16 mei: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
Zondag 23 mei: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
Zaterdag 29 mei: Avondchiro (van 19u – 20u30) 

 
 

 
Beste ouders 
Door corona is de Chiro met bubbels en willen we zomin mogelijk kruisen met de andere bubbels. 
Daarom spreken wij vaak af op andere plaatsen in Belsele, jullie worden op de hoogte gebracht via 
Whatsapp en via mail.  
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Verslag Tippers 
Zondag 3 Januari  
 
Het was geen Chiro, het was kerstvakantie. 
 
Zondag 10 Januari  
 
Nieuwjaar feestje 
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HAPPY NEW YEAR!!!! Joepieeee we starten 2021 met een mega cool 
nieuwjaarsfeestje. We belden via Zoom en hadden een dikke party! Om ter eerst 10 kusjes 
verzamelen van gezinsleden, glas water om ter eerst uitdrinken en op je hoofd zetten,… Jullie 
deden het allemaal! We wensen jullie het allerbeste toe en hopelijk kunnen we in 2021 elkaar 
allemaal eens goed vastpakken!! Veel online knuffels en kusjes van jullie kapoenen de tipperleiding. 
BESTE TIPPER: EMMAAAA 
 
Zondag 17 Januari  
 
WIJ ZIJN ROOD ZONDER CHIRO GAAN WE DOOD! Deze zondag lieten jullie het beest in jezelf 
helemaal los. Online Chiro is leuk maar niks kan tippen aan onze chiromomenten in reallife. 
Natuurlijk zijn we een brave tipperbende die zich aan de regels houden maar met originele 
spandoeken  maakten jullie duidelijk dat we elkaar enorm miste. Toch maken we online ook heel 
veel plezier en maken we er altijd samen iets zots van!! 
BESTE TIPPER: NOOR EN FLOOR !! 
 
Zondag 24 Januari 
 
OMG een uitnodiging voor leidster Amelie haar verjaardagsfeestje! En dit was niet zomaar een 
verjaardagsfeestje, de dresscode was “trendy vuilzak”. Jullie namen allemaal een vuilzak en 
versierden dit tot een uniek exemplaar. Na een hele middag bezig geweest te zijn met de vuilzak 
was het tijd om met elkaar te bellen. Iedereen liet om de buurt hun fancy outfit zien na veel lachen 
en babbelen kwamen we tot het besluit dat Lena de beste Tipper was!! 
DE BESTE TIPPER: LENAAAAAA 
 
Zondag 31 Januari 
 
Hoiii weer een leuke zondag en vandaag mochten jullie een scene van jullie favoriete Disney film 
naspelen! En de leiding gaat raden welke scene jullie naspelen! Floor had gekozen om Belle en het 
Beest na te spelen met haar hond die vooral meespeelde voor het snoepje! En Ebe had gekozen 
voor een Spaanse versie van de Lion King! Dat hadden we niet meteen geraden. We zullen ons 
Spaans nog wat moeten bijschaven. Suzanne had gekozen voor iemand met suuper lang haar. Dat 
hadden we snel geraden het was Rapunzel! Maayke en Lotte hadden samengewerkt om een top 
scene na te spelen van Sneeuwitje! En daarna ook nog Aladin! Super leuk gedaan! Tess ging niet 
voor een Disney klassieker maar voor een Vlaamse klassieker een personage uit de FC de 
kampioenen … CARMEN! En Tess heeft talent Carmen heeft al opvolging.  
DE BESTE TIPPER: SUZANNEE 
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Zondag 7 Februari 
 
YESSSSSS terug Chiro in het echt!!! We spraken af in het park van Belsele! Het park was mooi wit en 
het was lekker koud. Maar we vlogen erin jullie werden in drie groepen verdeeld. Want we 
speelden de grote fietsbandenquizz! Of de koude fietsbandenquiz! Want dat was het ook ☺ . De 
leiding stelde een vraag en jullie moesten om ter eerst door de fietsband kruipen en dan het 
antwoord roepen. In het begin mochten jullie raden over welk zot spelletje we zochten. En dan 
speelde we dit! In de sneeuw lekker fris maar super leuk! De volgende ronde waren vragen over de 
leiding die jullie na enkele keren door de fietsband te gaan allemaal het antwoord hebben op 
gevonden. Dan kregen we het allemaal super koudd en hebben we nog een laatste ronde ons warm 
gedanst en dan zijn de ouders van Mare nog warme chocomelk komen brengen!! MERCI  En dan 
hebben we de koude zondag afgerond!! 
 
Zondag 14 Februari 
 
<3  VALENTIJN <3  
De feestdag van het jaar! Waarop je zo dicht mogelijk bij je geliefde wilt zijn! En daarvoor hebben 
wij gezorgd! Iedereen mocht in duo’s gaan staan en dan werden de benen en armen samen geplakt 
met tape. En zo mochten jullie allemaal spelletjes en opdrachten doen samen! Lekker gezellig bij 
elkaar. Zo hebben we omgekeerd verstoppertje gespeeld, moesten jullie geheimschrift ontcijferen. 
En hebben we Chinese voetbal gespeeld. Was een leuke zondag! We hebben ook op het ijs 
geschaatst want het water was bevroren! 
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Kalender Tippers 
 

!!! De kalender kan op elk moment veranderen door de meest recente maatregelen vanuit de 
overheid die we op de voet blijven volgen!!! 

 

Maart 2021 

Zondag 7 maart: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN 
WETEN WAAR WE AFSPREKEN!)  
Zondag 14 maart: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN 
WETEN WAAR WE AFSPREKEN!) 
Zondag 21 maart: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN 
WETEN WAAR WE AFSPREKEN!) 
Zondag 28 maart: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN 
WETEN WAAR WE AFSPREKEN!) 

 

April 2021 

Zondag 4 april: Paasspecial!!! Info volgt nog!!! 
Zondag 11 april: GEEN CHIRO!!! PAASVAKANTIE 
Zondag 18 april: GEEN CHIRO!!! PAASVAKANTIE  
Zondag 25 april: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN 
WETEN WAAR WE AFSPREKEN!) 

 

Mei 2021 

Zondag 2 mei: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN 
WETEN WAAR WE AFSPREKEN!) 
Zondag 9 mei: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN 
WETEN WAAR WE AFSPREKEN!) 
Zondag 16 mei: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN 
WETEN WAAR WE AFSPREKEN!) 
Zondag 23 mei: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN 
WETEN WAAR WE AFSPREKEN!) 
Zondag 30 mei: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN 
WETEN WAAR WE AFSPREKEN!)  
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Verslag Tiptiens 
 
Heykeshoikes amigo’s. Het is weer tijd om terug te blikken op de voorbije weken, jawel! Veel 
plezier met lezen!!  
 
Zaterdagavonden in januari  
 
Je leest het goed, er staat zaterdagavondEN en dat niet omdat wij te lui zijn om uit te typen wat er 
allemaal gebeurd is, maar omdat we zelf gewoon niet goed meer weten wat we exact wanneer 
gedaan hebben?! Ons hoofd stond duidelijk ergens anders in januari (examens enzo) maar dat 
heeft ons natuurlijk niet tegengehouden om op zaterdagavond een uurtje te ontspannen, online 
weliswaar! Door de ontdekking van Discord kon iedereen altijd vrijwel direct in de videomeeting en 
amai hoe gemakkelijk is dat (zie de verslagen van vorige Chirokraker voor een schets van de 
situatie). Maar wat deden we dan zoal? Among us & skribbl spelen (ook nog een beetje cards 
against humanty maar dat spel werkte niet mee), misschien nog een beetje meer van among us en 
skribbl en natuurlijk ook een ‘anonieme’ brief schrijven naar iemand van de groep. Voor die brief 
hebben jullie wel echt jullie best gedaan, want er zaten prachtexemplaren tussen! Na de woelige 
maand januari vol online chiro kwam de maand februari, waar we EINDELIJK weer chiro zouden 

kunnen geven in real life. YES YES YES DIK FEEST        
 
Zondag 7 februari  
 
Vandaag was het een koude, wat zeg ik MEGA KOUDE zondag!! Het mooie Belsele lag onder een wit 
tapijtje!! We maakten een heuvel om zo met een slee erover te gaan! Na wat vermaak in de 
sneeuw speelde we ticket to ride @BeseleCity. De NMBS had het geniale idee om vanaf nu zoveel 
mogelijk plaatsen in Belsele te verbinden met treinsporen, zodat een optimale verplaatsing van 
mensen kan plaatsvinden. Via tips van NMBS (aka de leiding) kan er geraden worden waar de 
spoorwegen moeten komen en welke plaatsen ze dus verbinden. Op het einde sloten we af met 
een opwarmertje, een lekkere warme chocomelk met een koekje. 
 
Zondag 14 februari  
 
Valentijn!! Love is in the air!! Iedereen was nog 
single maar dat zou deze zondag wel eens kunnen 
veranderen! Wij als leiding, experten in het 
matchen van de perfecte koppels zochten voor 
iedereen een partner uit! Door liefdevolle 
opdrachten uit te voeren kregen jullie tips over 
jullie partner! Eerst verzonnen jullie de perfecte 
openingszin om zo jullie geliefde te versieren!! 
Jullie maakte liefdesbrieven, jullie hakte samen 
moeilijke beslissingen door met blad scheen 
schaar race,  ook het vertrouwen in een relatie 
was belangrijk, jullie oefende in het beschermen van je baby,... Uiteindelijk raadde iedereen zijn 

match en trokken jullie prachtige foto's met jullie partner!! ♡ 
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Zondag 21 februari  
 
Joepie een zonnige zondag, vandaag stond er gevaarlijke 6 op het programma oeeeh spannend!! 
Eerst werd er een opdracht getrokken om zo om de beurt te gooien met een dobbelsteen. Opgelet 
want als je een 6 gooit dan moet jij de opdracht uitvoeren!! Gooi je 2 dan zal je rechterbuur de 
opdracht moeten uitvoeren en bij 3 deden we het allemaal samen. We testen de geur van 
kippenkruiden goed uit (misschien iets te goed?), we maakten een tiktok, we deden salto op een 
trampoline, we dansten de WAP, we scoorde met gemak 3 goals,...Als laatste sloten we af met het 
kaartspelletje levend stronten!! Op naar een volgende leuke zondag!  
 
DIT WAS HET DAN, op naar meer dolle pret! Ps: we moeten echt meer foto’s trekken, want de 
collectie van de voorbije zondagen is best zielig.   
Kusjes, lekjes, peace out, yolo  
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Kalender Tiptiens 
 

!!! De kalender kan op elk moment veranderen door de meest recente maatregelen vanuit de 
overheid die we op de voet blijven volgen!!! 

 

Maart 2021 

Zondag 7 maart: Gewoon Chiro van 14u-17u30 (kom met de fiets!) 
Zondag 14 maart: Gewoon Chiro van 14u-17u30 
Zondag 21 maart: Gewoon Chiro van 14u-17u30 
Zondag 28 maart: Gewoon Chiro van 14u-17u30 
 

April 2021 

Zondag 4 april: Geen Chiro maar Paasspecial (meer info volgt 
nog)!  
Zondag 11 april: Geen Chiro, wegens paasvakantie 
Zondag 18 april: Geen Chiro, wegens paasvakantie   
Zondag 25 april: Gewoon Chiro van 14u-17u30 
 

Mei 2021 

Zondag 2 mei: Gewoon Chiro van 14u-17u30 
Zondag 9 mei: Gewoon Chiro van 14u-17u30 
Zaterdag 15 mei: Avondchiro van 19u tot 21u  
Zaterdag 22 mei: Avondchiro van 19u tot 21u 
Zaterdag 29 mei: Avondchiro van 19u tot 21u 
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Verslag Aspi’s 
 
 
 Verbind de beschrijvingen met de juiste chiro-activiteit. 
 

Wat de ene soms grappig vindt, vind de 
ander eerder beledigend. 

 
online bingo-avond 

Wat niet warm is, kan je met plezier en 
bewegen wel draaglijk maken. 

 
houtjes sprokkelen 
+kampvuur met 
marshmellows 

De hoeken waren niet genoeg, de nummers 
moesten allen vol.    

 
online ‘ik ben een 
banaan’ 

Soms was het moeilijk maar soms ook wel 
makkelijk. Al is het het gokje wagen toch 
niet waard.  

 
online Cards against 
humanity 

Sporten horen niet alleen op vaste grond 
thuis, al was het soms moeilijk om onze 
concentratie niet te laten afdwalen naar het 
mannelijk geslacht 

 
balspelen + slee-
baseball 

Waren we maar allen een personage van 
Friends of The vampire diaries!   

 
online wikipedia-race 

Van A naar Z met maar 5 stappen is toch 
iets om niet zomaar te onderschatten.  

 
beach-olympics op ‘t Ster 
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Klein extraatje: Vind je weg, startende bij ‘Hitler’ en geraak zo snel mogelijk bij de ‘Zitbank’. 
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Kalender Aspi’s 
 

!!! De kalender kan op elk moment veranderen door de meest recente maatregelen vanuit de 
overheid die we op de voet blijven volgen!!! 

 

Maart 2021 

Zondag 7 maart: Gewoon Chiro! (14u-17u30) Al kan dit eventueel wat 
aanpassen met de planning van de “leefweek”. Dit staat dus niet vast. 
Zondag 14 maart: Geen Chiro! Al kan dit eventueel wat aanpassen met de 
planning van de “leefweek”. Dit staat dus niet vast.  
Zondag 21 maart: Gewoon Chiro! (14u-17u30)  
Zondag 28 maart: Gewoon Chiro! (14u-17u30)  
 

April 2021 

Zondag 4 april: PASEN! Er komt een paasspecial. (Meer info volgt)  
Zondag 11 april: Paasvakantie dus geen Chiro maar laat dat jullie zeker niet 
tegenhouden samen eens naar de zee te gaan! (wij verwachten dan ook een 

uitnodiging      )  
Zondag 18 april: Paasvakantie is 2 weken lang jeeeeeej!!! Al is het dit 
weekend nog steeds geen Chiro. We weten het droog jullie tranen maar we 
zien elkaar snel weer!  
Zondag 25 april: Gewoon Chiro! (14u-17u30) Allea dat denken we toch :D!  
 

Mei 2021 

Hier volgt verdere info nog als dit wat dichterbij komt!!! 
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Belangrijke informatie 
 

Door Covid-19 ziet het chirojaar er iets anders uit dan normaal. Lees onderstaande informatie goed! 

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

 

Algemeen 

Elke afdeling is een andere bubbel samen met hun leiding. 

Elke afdeling heeft andere afspraken, zoals andere afspreekplekken, andere uren, … 

Houd dus zeker de communicatie per afdeling in de gaten! 

Je kind mag maar 1 hobby per week uitkiezen!  

 

+ 12 en de leiding zijn verplicht om mondmaskers te dragen, voor de kwikken is het afhankelijk wat 

de afspraken zijn binnen de groep. 

Hou steeds voldoende afstand met elkaar. 

 

De verschillende afdelingen onderling zullen zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden, dit 

geldt ook voor de leiding. 

 

Bij het afzetten en ophalen van uw kind op de juiste tijdstippen en op de juiste plek draagt u steeds 

een mondmasker. Gelieve alleen te komen en niet meer te blijven babbelen op straat. 

 

Hygiënemaatregelen 

- Bij het binnenkomen ontsmet iedereen de handen. 

- De toiletten op de chiro worden gescheiden voor de afdelingen die op de chiro spelen. 

- 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 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 2021 

Indien de maatregels het toelaten, gaan we ook dit jaar gaan we terug op kamp van 21 tot 31 juli. 

De Pinkels komen enkele dagen later en vervoegen zo de andere groepen op 24 juli. Houd de 

datum alvast vrij, want net als vorige jaren is het NIET mogelijk om later toe te komen of vroeger te 

vertrekken. Meer informatie over hoe alles zal verlopen volgt binnenkort.  

 

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). 

 

  



28 
Chirokraker maart – april 2021 

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
mailto:rombouts.astrid@hotmail.com
mailto:phoebeshania.verheyden@gmail.com
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