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Voorwoord 
Beste ouders, liefste leden 
 
Het nieuwe chirojaar is heel goed van start gegaan en we verwelkomen heel veel 
nieuwe gezichtjes. Daarom willen we jullie allemaal nog eens bedanken om 
vertrouwen te hebben in onze chiro en jullie dochter(s) elke zondag opnieuw een 
onvergetelijke dag te laten beleven!  
 
Op zondag 31 oktober is het geen normale chirozondag, maar toveren we onze chiro 
om tot de enige echte VRBabysit! Heeft jouw dochter/zoon altijd al eens op de chiro 
willen slapen? Dan kan dat op deze zondag! We organiseren leuke activiteiten terwijl 
u ook van een leuke avond kan genieten! Hierover snel meer info in uw mailbox, dus 
houdt deze goed in de gaten. U kan het evenement ook al terugvinden op Facebook 
via volgende link: https://www.facebook.com/events/381125380391254  
Wij kijken er alvast heel erg naar uit! 
 
Bent u ook zo benieuwd naar wat uw dochter allemaal heeft uitgespookt afgelopen 2 
maanden op de chiro? Lees dan snel verder, want je komt het in deze chirokraker te 
weten! Ook de kalender per afdeling kan je hierin terugvinden. 
 
Veel leesplezier! 
Liefs, 
Fien, Yasmin, Helena, Lauranne, Rachne, Amelie, Aster, Stien, Kyana, Lisa, Paulien, 
Kato, Emma, Merel, Liesa, Silke, Alysha, Delphine, Myrthe, Amber, Aïsha en Ophélie 

 
Meer informatie over het jaarthema ‘Vonken’  

op https://chiro.be/vonken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/381125380391254
https://chiro.be/vonken
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Verslagen Pinkels 
Zondag 5 september 
Eindelijk was het zover! Het is terug chiroooo!!! 
Maar wie zijn nu jullie nieuwe leiding? Jullie kwamen in de wereld van de natuurelementen. Jullie 
gingen bij de verschillende elementen langs en konden daar tips verzamelen over jullie nieuwe 
leiding. De pinkels waren hier zo goed in! 
Na deze tips mochten jullie raden wie jullie nieuwe leiding is. Na lang zoeken hebben jullie ze 
gevonden, de fantastische 5 leidsters die de pinkels een mega super leuk jaar gaan geven. Deze zijn: 

Helena, Yasmin, Rachne, Lauranne en Fien.  
 

 
 
 
Zondag 12 september 
Vandaag was het startdag. Jullie mochten jullie vriendinnetjes meenemen. Voor sommige van de 
pinkels was het zelf hun eerste chirodag!! We zijn naar de jongenschiro gegaan om daar gezellig 
een kampvuur te maken. Maar het vuur was gestolen en iedereen moest helpen om alles terug te 
vinden aan de hand van mega leuke spelletjes. Dit was een leuke geslaagde eerste dag voor de 
pinkels. 
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Zondag 19 september 
Eindelijk de eerste echte chirozondag samen met jullie nieuwe leiding en met de nieuwe leden. De 
pinkels hebben enorm veel geleerd. Ze hebben geleerd wat een formatie is en hoe en waar ze 
moeten staan. Ze hebben geleerd wat er wordt gezegd. Ook de super leuke pinkelkreet hebben ze 
geleerd. Ze kregen ook een top rondleiding. En ze kwamen alles te weten over het 4uurtje. We zijn 
een chiro dus uiteraard hebben we ook al kei leuke spelletjes gespeeld.  
 

  
 

Zondag 26 september 
Het was geen chiro, jullie konden je inschrijven. Jullie waren welkom op de far West chiro. Je kan de 
kampfoto's terug kijken, leuke spelletjes spelen, een sherrifster kleuren, een totempaal maken, 
mooie tekeningen kleuren en jullie konden genieten van een lekker hapje en drankje. 
 
Zondag 3 oktober 
Toen de pinkels vandaag het lokaal binnenkwamen, stond er een muzikaal pak op hen te wachten! 
De K3 muziek goed luid en zo gaven we het pak door. Wanneer de muziek stopte, mocht er een 
pinkel 1 laagje van het pak uitpakken. Daar kwam telkens een opdracht vanonder die we met veel 
enthousiasme uitvoerden! Na een aantal lagen met opdrachtjes kwam er een doos tevoorschijn, en 
wat zat daarin? FRUITELLA’S!! Na het vier uurtje kwam de zon toch nog even piepen en trokken we 
naar buiten voor onze chirozondag af te sluiten met een paar klassiekers zoals 1,2,3 piano en 
tikkertje!  
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Zondag 10 oktober 
Hoe vettiger, hoe prettiger? Deze zondag zijn onze pinkels gedoopt! Hun haren zijn heel mooi 
gekleurd, ze hebben twister met verf gespeeld, ze hebben ook heel goed dieren na gedaan en ze 
hebben fruitella’s mogen zoeken in de bloem! Ze hebben alle opdrachten en spelletjes volbracht en 
bewezen 1 voor 1 dat ze super stoer zijn! En dat is een heel belangrijke eigenschap voor een echte 
pinkel ;)). Nu kunnen ze zichzelf officieel pinkels noemen! 
We hebben dan ook al een feestje gehouden als echte pinkels!  

  
 
Zondag 17 oktober 
Ohnee, Belsele zit met een groot probleem! Er is een levensechte beer gesignaleerd in het bos van 
Belsele. Gelukkig hebben we de pinkels nog. Onze stoere meiden werden met een spoedcursus 
opgeleid tot echte boswachters. Van sluipen door te bossen tot jullie beste speurneus te gebruiken, 
jullie deden het fantastisch! Toen de pinkels alle opdrachten tot een goed eind hadden gebracht, 
was het tijd om de beer te verjagen. Dat deden de pinkels door de toen waar ze het best in zijn… 
héééél veel lawaai maken :)). En het werkte! Daar zagen we met zen alle de beer het bos 
uitvluchten. Super goed gedaan liefste pinkels, het bos van belsele is weer beer-vrij en speelklaar! 
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Kalender Pinkels 

November 2021 

Zondag 7 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 (Verkleden!) 
Zondag 14 november: GEEN chiro, leidingsweekend!  
Zondag 21 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 28 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

December 2021 

Zondag 5 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 (Verkleden!) 
Zaterdag 11 december: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zaterdag 18 december: Kerstfeestje!! Van 19u tot 20u30  
Zondag 26 december: GEEN chiro, want het is kerstvakantie!! 

Januari 2022 

Zondag 2 januari: GEEN chiro, want het is kerstvakantie!! 
Zondag 9 januari: GEEN chiro, want het is kerstvakantie!! 
Zondag 16 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 (Verkleden!) 
Zondag 23 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 30 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 

Verkleedthema’s:  
Zondag 7 december: Dieren 
Zondag 5 december: Sinterklaas 
Zondag 16 januari: Oma 
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Verslagen Speelclub 
Zondag 5 september: leidingsverdeling 
 
De aller aller aller ALLEReerste zondag whoehoe!! Vandaag zochten jullie naar jullie nieuwe leiding 
spannend. jullie gingen van post naar post en speelden daar spelletjes. Per spel verdienden jullie 2 
tips, zo konden jullie vinden wie jullie nieuwe leiding was.  tijdens het vieruurtje hadden jullie tijd om 
te puzzelen en achterhalen wie wij waren , met nog wat foutjes en wat hulp hadden jullie ons eindelijk 
gevonden het fantastische leidingteam van de speelclub . De leiding was alvast super blij met jullie 
als groep.  
xoxo de leiding  
 

 

 

Zondag 12 september: STARTDAG 
 
3...2...1… START! Whoehoeee! Eindelijk startdag! Zijn jullie klaar!? Ik herhaaaaal: ZIJN JULLIE 
KLAARRRR? Jullie: JAAA! Klaar voor een jaar vol pret, vuiligheid en gezelligheid!  
Op startdag gingen we zoals gewoonte naar de jongens. Daar speelden we een groot spel: we 
moesten een vuur kunnen aansteken. Elk spel legden jullie als echte experts af waardoor we gelukkig 
een vuur konden maken! De jongens waren niet altijd helemaal jullie ding.. maar niet gevreesd! Op 

een gewone zondag is het zonder de jongens!       
 
Knuffels van de leiding! 
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Zondag 19 september: doop  
 
vandaag was het de dag… de doop. De speelclub werden gedoopt en zijn nu ECHTE speelclubbers. Ze 

speelden spelletjes zoals boven onder, dikke pik,... en zoveel meer , wat hadden ze hun plezier erin! 

En als het nog niet vuiler kon hadden ze hun plezier bij elkaar gevonden door op elkaar mooie 

kunstwerken te schilderen, de leidsters vonden het in ieder geval FAN-TAS-TISCH. ze sloten hun dag 

af met een prachtige groepsfoto vol plezier!  

 
vele knuffels van de leiding  
xxx 
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Zondag 3 oktober: LOKAAL VERSIEREN 
 
Ons lokaal was... 
...Groot 
...Geel 
...Maar ook een beetje saai? 
Daar brachten jullie verandering in! Jullie werden zelf; papier, schaar, verf en stiften! Met deze 
materialen gingen we aan de slag! Jullie verzamelden elkaar (letterlijk!!) en zo konden we ons lokaal 
mooi versieren! Alleen speelden we misschien een beetje te veel spelletjes? Waardoor ons lokaal 
misschien nog steeds: groot en geel is? Gelukkig is het in onze fantasie niet meer saai!! 
Kusjes van de leiding! 
 

 
 
Zondag 10 oktober: LEGER  

RUIGE SPELEN!!! Deze zondag werden onze speelclubbers soldaten! Maar leidster, hoe word ik nu 
een soldaat? Door een soldatenopleiding! Onze soldaten in spé speelden verschillende ruige 
spelletjes om een echte soldaat te worden! Duwen en trekken, jullie deden het allemaal. Na veel 
opdrachten, spelletjes en een chirorok vol modder verdienen jullie de titel SOLDATEN <3  
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Zondag 17 oktober: PIJLENTOCHT   
 
Vandaag gingen we op tocht! Groep 2 vertrok vol enthousiasme op pad met krijt en goede moed! Zij 
tekenden Belsele vol met mooie pijlen! Groep 1 volgde groep 2 aan de hand van de pijlen! Wat was 
dat een zoektocht! Wat een moeite! Maar af en toe een spelletje hielp wel! Af en toe eens foutlopen, 
zwaaien naar voorbijgangers en meebrullen op muziek! Wat was het een avontuur! En gelukkig zijn 
jullie goede stappers segg! 
Knuffels van de leiding! 
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Kalender Speelclub 
 

November 2021 

Zondag 7 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 14 november: GEEN chiro, leidingsweekend 
Zondag 21 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 28 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

December 2021 

Zondag 5 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 11 december: Avondchiro van 19u tot 20u30  
Zaterdag 18 december: Avondchiro van 19u tot 20u30  
Zondag 26 december: GEEN chiro 

Januari 2022 

Zondag 2 januari: GEEN chiro 
Zondag 9 januari: GEEN chiro 
Zondag 16 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 23 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 30 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Verslagen Kwikken 
Zondag 5 september 

EINDELIJK!! DE START VAN EEN NIEUW SUPERGEWELDIGMEGALEUKFANTASTISCHFORMIDABEL 
CHIROJAAR!! Maar alle kwikken, hadden 1 vraag: Wie is nu onze nieuwe leiding?? Ahha, voor ons 
een weet voor jullie een vraag! Door spelletjes te spelen in thema van de verschillende 
natuurelementen (water, vuur, aarde,...) konden jullie tips verzamelen over jullie nieuwe leiding. Al 
snel hadden jullie alle tips verzameld waardoor jullie op zoek konden gaan. We merkten wel twee 
dingen op: of jullie zijn niet zo goed in het raden, of de tips waren niet duidelijk. Laten we maar het 

tweede concluderen!! 😂 Na een laaaaaange tijd, werd het duidelijk: jullie nieuwe leidsters zijn: 
MEREL, EMMA, KATO en PAULIEN!!! Juuuiiiijjjj!! Het komende jaar wordt 1 groot feest!! Das zeker! 
 
Zondag 12 september 

YESSS STARTDAG!! Dat betekent twee dingen: WE GAAN NAAR DE JONGENS en VEEL NIEUWE 
LEDEN!! Vooral het tweede is het leukste: hoe meer zielen hoe meer vreugd :). We vertrokken dus 
naar de jongens en daar speelden we een spel in het jaarthema, namelijk VONKEN. Na een mooi 
toneeltje (gespeeld door professionele acteurs natuurlijk hahaha *kuchkuch) werd het doel van het 
spel al snel duidelijk: we moesten het vuur terugkrijgen om de wereld weer gezellig te maken. Jullie 
speelden dik vuur, tak tak hout, lucifers en vuur, waterestafette,... En zo vloog die namiddag om. 
We eindigden deze leuke chirozondag af met politie en boef. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
Chirokraker november – december 2021 
Zondag 19 september 

Vandaag voelden we ons plots een beetje ziek en kregen een grote dorst! Er bestond een magisch 
toverdrankje om het te genezen. We gingen door een parcours met een beker water om de bekers 
te verzamelen. Voor een suikerrandje speelden we schipper mag ik overvaren. Citroen citroen voor 
citroensap. Pang Pang voor grenadine. 123 piano voor water en uitbrekertje voor een lepel. We 
maakten het drankje en klonken op het nieuwe fantastische kwikkenjaar! 
 

 
 

Zondag 26 september 

Geen chiro want het is inschrijfdag! De chiro werd speciaal voor deze dag omgetoverd tot een 

plaats uit het Wilde Westen. Het was zeker de moeite. Aan allen die niet gekomen zijn: PECH! 😂 

 
Zondag 3 oktober 

De leiding (als echte wetenschappers) wilden vandaag een antwoord vinden op de vraag: Wat 
gebeurt er als we gewone spelletjes zoals petanque en bowlen in het echt zouden spelen?? Het 
experiment begon om 14u op, jawel, de chiro (waar anders natuurlijk?!) !!  We speelden levend 
petanquen, levende kubb, levende spiegel, levende foto's, levende achtbaan,... Het experiment was 
zo leuk dat de tijd voorbij vloog. We speelden ook nog levend bowlen waarbij een kwik op het 
skateboard ging liggen en probeerde om alle kegels omver te gooien/rollen. Als wetenschappers 
kunnen we enkele dingen concluderen: levende spellen zijn superwijs!!  
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Zondag 10 oktober 

Vandaag deden onze geweldige kwikken een pijlentocht. We verdeelden ons in twee groepen en al 
snel was groep 1 met Emma en Kato vertrokken. Terwijl groep twee (de beste groep met geweldige 
leidsters Paulien en Merel ;)) ongeduldig en vol spanning aan het wachten was werd er een 
fantastische fotoshoot gehouden. (Modellen to be) Toen we eindelijk konden vertrekken vlogen we 
er meteen in. Waar zouden de pijlen verstopt zitten, maar vooral, waar vinden we melk als 
niemand in Belsele melk drinkt? Gelukkig was er toch een zo vriendelijke mevrouw die ons na uren 
zoeken een fles (geen brik) meegaf. Wat waren we gelukkig! (Dankjewel mevrouw met de schattige 
hond!!!!) Om 16u werden we terug herenigd en konden we ons allemaal uitleven op de speeltuin. 
Daarna vertrokken we in omgekeerde volgorde terug naar de Chiro en was het de beurt van groep 
2 om de pijlen op onvindbare  plaatsen te verstoppen. Gelukkig was groep 1 slim genoeg en vonden 
ze hun weg terug. Wie zoekt die vindt! De kwikken zijn ondertussen opgeleid tot echte detectives, 
want het vinden van al die kleine pijlen was bijna onmogelijk. :)  

 
 

Zondag 17 oktober  

WOEHOEEWWWWW! Vandaag spelen we een bordspel in het suuupergroot en iedereen is zijn 

eigen pion! Het is de bedoeling om zo snel mogelijk aan de finish te geraken, makkelijk toch? Of 

toch niet? Er waren enkele obstakels waar de kwikken niet omheen konden. Een sterretje? 

GROEPSSPEL! we gooien alles aan de kant en beginnen te spelen, maar oeioeioei, wie is vergeten 

op welk vakje ze stond? Een cirkel? DUEL TEGEN DE LEIDSTER, wie zou er winnen??? (de leidsters 

natuurlijk). Een kruisje? INDIVIDUELE OPDRACHT, ja dan win je sowieso he ;) Maar opgelet voor de 

pijlen! Een pijl vooruit was goed, maar een pijl achteruit iets minder :( Gelukkig mochten de 

kwikken af en toe nog eens gooien en kwamen ze niet terecht op ‘ga terug naar start’. Op het einde 

van deze mooie zondag was uiteindelijk niemand op de finish geraakt wat betekent dat we 

ALLEMAAL DE WINNAAR ZIJN :) proficiat kwikken!! 
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Kalender Kwikken 
 

November 2021 

Zondag 7 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 14 november: GEEN chiro, leidingsweekend!  
Zondag 21 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 28 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

December 2021 

Zondag 5 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 12 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 18 december: Avondchiro van 19u tot 21u 
Zondag 26 december: GEEN chiro, kerstvakantie!  

Januari 2022 

Zondag 2 januari: GEEN chiro, kerstvakantie! 
Zondag 9 januari: GEEN chiro, kerstvakantie!  
Zaterdag 15 januari: Avondchiro van 19u tot 21u  
Zaterdag 22 januari: Avondchiro van 19u tot 21u 
Zaterdag 29 januari: Avondchiro van 19u tot 21u 
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Verslagen Tippers 
 
Zondag 5 September 
Aarde, vuur, water, lucht wat een avontuur. Vandaag hebben we 
moeilijke obstakels overschreden en in diepe wouden geraakt. Er 
waren drie obstakels die de leden goed moesten beëindigen, zodat 
jullie uiteindelijk te weten kwamen dat wij jullie geweldige leiding 
zijn van dit jaar joepie!! 
STAP 1: Het oerwoud, een gek parkoer! PAS OP!!! Ahhh het brand 
de vloer is lava! 
STAP 2: Vervolgens het spel van de wijze wind. Wat een tof spel. Er 
was wel veel wind he! 
Stap 3: De oceaan pakte het wat gemakkelijker aan en moesten de oudste leden water pong spel. 
Niet getreurd want het was heel warm dus hebben ze natuurlijk water over hun heen gekregen.  
STAP 4: aarde, wat mooi moeder natuur, hierbij zijn we dichter bij onszelf gekomen en zijn we 
helemaal Zen aan het einde van de dag. met een lach, want de nieuwe leiding zijn er mag. 
 

Zondag 12 September 
Startdaaaaaag! Samen met de jongens (oeeeeeeeee)! 
Bosstratego, we maaktenen onze eigen kampen en werden 
verdeeld in verschillende groepen. We proberen te winnen 
met behulp van kaartjes die we verzamelen. Een goed begin 
van het jaar! 
 
 
Zondag 19 September 

Eumm wie zijn jullie? Vandaag maakte we de eerste keer kennis en dat deden 
we door de assepoesters in jullie naar boven te halen. We gaven ons lokaal (een 
nodige) opkuis op blote voeten en richtte het in naar onze wensen. Daarnaast 
schilderde we onze ramen en die zien er fantastisch uit! (Da van de leiding is 
wel beter hehe). Nu ons lokaal er spiek en span uitzag konden we de zondag 
afsluiten. Of het lang proper gaat blijven daar vrezen we voor maar we hebben 
toch veel plezier gehad! 
 

Zondag 26 September 
Welkom in onze saloon op inschrijfdag! Vandaag verwelkomen we jullie met open armen en na 
jullie inschrijving kunnen jullie niet meer van ons ontsnappen. Na gezellig iets te kunnen drinken of 
te eten, de kampfoto’s te bekijken en geshopt te hebben mochten jullie de tent verlaten maar wij 
keken al uit naar de volgende zondag 
 
 
Zondag 3 Oktober 
Bye byeeee kwikken, welkom tippers ;)) 
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HA! Dat dachten jullie! Maar daar geraken jullie niet zo snel onderuit, jaweeeeel, twas doooop! 
Jullie zelf bewijzen kunnen jullie als de beste, zelfs als je pure oploskoffie of kattenvoer moet eten.. 
Eiiii, SPUGEEEEN!! 

Ook tampons leegzuigen vonden jullie geweldig, tot jullie natuurlijk wisten wat 
er in zat.. ik denk dat niet iedereen kan zeggen dat ze een pikante tampon 
hebben geproefd haha. 
Uiteindelijk waren jullie iets minder blij met de spuugbak, want die belandde op 
het einde van de chiro op jullie kop! 
In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest, AMEN. 
Proficiat tippeuuurs :)) 
 
Zondag 10 Oktober 

Er was eens lang geleden een Roodkapje en een grote boze wolf die ruzie 
hadden met elkaar! Ze gingen strijden om zoveel mogelijk magische 
voorwerpen te vinden maar dat konden ze niet alleen dus werden er 15 
tippertjes bijgehaald! Die hielpen hen terwijl ze niet gevangen konden 
worden door de boze tovenaars. Ze vonden ook nog 2 fietsen in het bos maar 
dat lieve Tippers, dat is weer een ander verhaal.  
Na het vieruurtje speelden we nog black box waardoor we elkaar nog iets 
beter leerden kennen. Dan was het tijd om naar huis te gaan en leefden nog 
lang en gelukkig. 
 
 
Zondag 17 Oktober 
 
Aahhh bonjourr!! Ouii ouii  
Aujourd’hui (in frans accent) heffen wije relax gedaan en 
hebben wve yoga gedan. Zeehr leuk et darna heffe wij 
koenst gemakt met onze teentje. Super chouette! Maahhr 
naturlich heffen wvij dit allemaal gedaan vastgebonden 
vwant het was teambuilding dag Vandaar dat jullie samen 
opzoek moesten ghaàn naar gekke dingen in vbelsele 
allemaal gebonden aan elkaar om het whvat leukkerr te 
maken! 
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Kalender Tippers 
 

November 2021 

Zondag 7 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 14 november: GEEN chiro, leidingsweekend!  
Zondag 21 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 28 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

December 2021 

Zaterdag 4 december: Avondchiro van 19u tot 21u30 
Zaterdag 11 december: Avondchiro van 19u tot 21u30 
Zaterdag 18 december: Avondchiro van 19u tot 21u30 
Zondag 26 december: GEEN chiro, kerstvakantie!  

Januari 2022 

Zondag 2 januari: GEEN chiro, kerstvakantie! 
Zondag 9 januari: GEEN chiro, kerstvakantie!  
Zaterdag 15 januari: Avondchiro van 19u tot 21u30 
Zaterdag 22 januari: Avondchiro van 19u tot 21u30 
Zaterdag 29 januari: Avondchiro van 19u tot 21u30 
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Verslagen Tiptiens 
 

Zondag 5 september: 

 

 

Zondag 12 september: 

 

 

Zondag 19 september: 
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Zondag 26 september: 

 

 

Zondag 3 oktober: 

 

 

Zondag 10 oktober: 

 

 

Zondag 17 oktober: 
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Hoe de codes scannen? 

1) Open je spotify – app 

2) Ga naar zoeken 

3) Tik op de zoekbalk 

4) Tik op het fototoestelletje rechts bovenaan 

5) Scan en LET‘ S PARTY 

 

 

Liefs  

Delphine, Myrthe en Amber  
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Kalender Tiptiens  
 

November 2021 

Zondag 7 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 14 november: GEEN chiro, leidingsweekend!  
Zondag 21 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 28 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 

December 2021 

Zondag 5 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 11 december: Avondchiro van 19u tot 21u30 
Zaterdag 18 december: Avondchiro van 19u tot 21u30 
Zondag 26 december: GEEN chiro, kerstvakantie! 

Januari 2022 

Zondag 2 januari: GEEN chiro, kerstvakantie! 
Zondag 9 januari: GEEN chiro, kerstvakantie! 
Zaterdag 15 januari: Avondchiro van 19u tot 21u30 
Zaterdag 22 januari: Avondchiro van 19u tot 21u30  
Zaterdag 29 januari: Avondchiro van 19u tot 21u30 
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Verslagen Aspiranten 
Olaaa Aspiranten, dit zijn jullie allereerste verslagen als aspiranten dus lees ze zeker eens, dan 

weten jullie terug wat wij afgelopen zondagen allemaal uitgespookt hebben samen.  

Kusjes en likjes, Ophélie en Aïsha 

 

Zondag 5 september 

JOEPIE YA JEEE! Eindelijk terug Chiro na een lange en 

welverdiende vakantie! Hopelijk zijn jullie er net zo klaar 

voor als ons, ahja maar wie zijn wij? Vandaag gingen jullie 

op zoek naar jullie toffe leidsters. Gelukkig was het niet zo 

een vermoeiend spel, want sommigen onder jullie hadden 

toch wel kleine oogjes      . Jullie hebben een boom 

geknuffeld, een mega gek parcours afgelegd met een 

beker, touwtje trek gedaan en nog wel wat dingen maar 

die ben ik ondertussen al vergeten. Kortom, het waren 

coole spelletjes en jullie hebben zich rot geamuseerd. Dan was het tijd voor het vieruurtje, maar 

wie dacht dat jullie konden rusten kon maar beter eens opnieuw denken, want de leidsters 

stuurden jullie het lokaal in met een opdracht. Ontrafel de tips en kom te weten wie jullie leidsters 

zijn. Simpele opdracht, toch? Blijkbaar was dit toch niet zo gemakkelijk als gedacht. Ophélie was 

gemakkelijk te raden, ahja want zij had gemakkelijke tips, maar die andere leidster, die was niet te 

vinden. Ondertussen kwamen er ook wat van de kleinste leden van de chiro aan jullie deur kloppen 

om raad te vragen. Jullie zijn de oudsten, dit zouden jullie wel moeten kunnen. Geen idee hoe het 

verlopen is, maar ik denk wel dat jullie de kleinsten op weg konden helpen. 

Het vieruurtje was alweer gedaan, dus het was tijd om te weten te komen wie jullie leidsters 

waren. Elke groep kon om de beurt een leidster kiezen, tot alle leiding verdeeld was. En tadaaaaa 

daar waren wij dan, Ophélie en ik, helemaal klaar om jullie een onvergetelijk jaar te bezorgen en wij 

hopen alleen maar dat jullie er even veel zin in hebben als ons! Wij kijken enorm hard uit naar dit 

jaar!! 
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Zondag 12 september 

Olééé de officiële startdag van onze chiro gaat beginnen. De traditie zegt dat we dit samen met de 

jongens doen, dus dat was dit jaar niet anders! We hadden er allemaal superveel zin in!! Na 500 

jaar wachten (we noemen geen namen), konden we eindelijk vertrekken naar het bos waar we een 

megaleuke middag gingen beleven. Het spel werd superduidelijk uitgelegd en iedereen wist wat ze 

moest doen. Zoek een kamp en begin eraan. Ik weet niemeer zo goed hoe het spel in elkaar zat, 

maar het was dus iets met elementen verzamelen om iets te maken en die elementen kon je 

verdienen bij een leidster of leider, die ergens verstopt zaten in het bos. Als je daar een goede 

opdracht kon doen, kreeg je een element. De tijd vloog voorbij en al snel was het tijd voor het 

vieruurtje. We keerden terug naar de jongenschiro waar we nog politie en boef speelden en plots 

was het alweer tijd om naar huis te gaan. Tot volgende week chicka’s! 

Zondag 19 september 

Goeeeeeeiemiddag! Het is weer tijd voor een vette zondagmiddag vol pret en fun! Bij het 

binnenkomen mochten jullie het lokaal niet binnen, dat had uiteraard een speciale reden. Na de 

formatie kregen jullie van ons de sleutel, zonder verdere 

info. Jullie gingen binnen en wij verlieten onopgemerkt het 

terrein. In het lokaal lagen de instructies die jullie moesten 

uitvoeren. Er hingen mooie kledingstukken die jullie 

moesten aandoen, dat was deel 1 van de opdracht. Bij dat 

kledingstuk hing een stuk van een kaart met daar een 

ingrediënt op. Het was de bedoeling om dat ingrediënt te 

zoeken op de plaats die aangeduid stond op de kaart en 

ons dan te zoeken op locatie. Daar zijn jullie gelukkig in 

geslaagd, of het kon voor ons een heel saaie middag 

worden ;). Als iedereen toegekomen was gingen we verder 

met deel 2 van de activiteit. Met alle ingrediënten die jullie 

verzamelden, mochten jullie een lekker papje maken. 

Uiteraard was iedereen daar super enthousiast over! Het 

werd alleen maar leuker want dan mochten jullie dat papje 

opdrinken op een speciale manier, die jullie zich zeker en 

vast nog kunnen herinneren. Het vervolg hiervan kunnen jullie misschien wel lezen op een andere 

dag. Het eerste deel van de doop was al geslaagd!  

Opdracht 2 was wat uitdagender, jullie moesten 

aanbellen bij een random huis en daar voor  

iemand een dier nadoen, zonder ook maar iets te 

zeggen. Dit heeft grappige beelden opgeleverd!! 

Daarna mochten jullie nog eens aanbellen bij een 

huis (jullie hadden toch al goed geoefend) en 

vragen achter een stuk fruit, dat jullie achteraf zo 

snel mogelijk moesten opeten. (bedankt lieve 

wijkbewoners om eten te doneren aan onze arme 

aspi’s, vooral aan de mensen die hen rot fruit 

gegeven hebben      ). Et voilà, dit was deel 2 van de doop.  
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Dan komen we aan het laatste deel, maar wel het belangrijkste: de eedaflegging. Jullie gingen mooi 

op een rijtje op jullie knieën zitten met jullie hand op jullie borst (welke kant was dat ook alweer??). 

Het was simpel, ik zei iets voor, jullie zeiden het na en voor jullie het goed en wel doorhadden 

werden jullie gedoopt tot echte aspiranten. Tadaaaaaa heet de nieuwe aspiranten van chiromeisjes 

Belsele welkom, want ze gaan dat fantastisch doen! Proficiat señorita’s! 

Zondag 26 september 

INSCHRIJFDAAAAAG! Over vandaag valt er niet veel te vertellen, buiten dat het superleuk was en 

dat jullie wat gemist hebben als jullie er niet waren :))). Nee mopje, hopelijk zijn jullie wel allemaal 

al ingeschreven! Let’s gooooo  

 

 

 

Zondag 3 oktober 

In een mega originele 7 persoons-KW gingen de Aspiranten 

 op stap naar de waserette want vandaag werden ze omgetoverd  

tot echte huisvrouwen, zo maakten ze ook gezonde soep of beter 

gezegd: GOOD SOUP!  
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Zondag 10 oktober 

Een kater of niet? Ruige spelen vandaag! We speelden spelen zoals dunne bertha, 2 honden 

vechten om een fietsband… Op het einde nog snel een fotoshoot voor ons geheime project… SSSST 

xp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 17 oktober 

De Aspiranten streden vandaag in twee teams door hun krachten te bundelen bij verschillende 

opdrachtjes. Fun gegarandeerd!! 
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Kalender Aspiranten 
 

November 2021 

Zondag 7 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 14 november: GEEN chiro, leidingsweekend!  
Zondag 21 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 27 november: Avondchiro van 19u tot 21u30 

December 2021 

Zaterdag 4 december: Avondchiro van 19u tot 21u30 
Zaterdag 11 december: Avondchiro van 19u tot 21u30 
Zaterdag 18 december: Kerstfeestje, kom verkleed! 
Zondag 26 december: GEEN chiro, vrolijk kerstfeest! 

Januari 2022 

Maandag 27 december – zondag 9 januari: KERSTVAKANTIE, enjoyyy! 
Zaterdag 15 januari: Avondchiro van 19u tot 21u30 
Zaterdag 22 januari: Avondchiro van 19u tot 21u30 
Zaterdag 29 januari: Avondchiro van 19u tot 21u30 
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Belangrijke informatie 
 
Joepie, vanaf 1 september kan het jeugdwerk terug opstarten zonder beperkingen! 
Toch geven we nog enkele richtlijnen mee om alles veilig te laten verlopen: 

- Activiteiten gaan bij voorkeur nog steeds buiten door. 
- Binnenruimtes verluchten blijft belangrijk. 
- Ook de basishygiëne blijft cruciaal. Regelmatig handig wassen, niezen en 

hoesten in je elleboog. 
- Wie ziek is of in contact is geweest met iemand die ziek is, blijft thuis. Dit geldt 

ook voor de leiding. 
- +12 draagt een mondmasker wanneer er onvoldoende afstand gehouden kan 

worden met externen. (Vanaf de tippers neemt iedereen nog een mondmasker 
mee naar de Chiro). 
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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! 

 

Net zoals alle andere jaren proberen we 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 belanden in ons 

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

Net zoals vorige jaren gaan we de chirokraker enkel nog via mail doorsturen. Dit 

bespaart de chiro een hoop drukwerk en de bomen zullen er zeker en vast ook blij 

van worden! 

 

Kamp 2022 

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

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

vrij, want het is opnieuw 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 (°2014 – 2015) 

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

Yasmin Verheyden 
0468/221556 
Verheyden.yasminkiana@ 
gmail.com 

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

Rachne Henderick 
0468/195812 
rachne.henderick@ 
gmail.com 

Lauranne Thomaes 
0468/233554 
lauranne.thomaes1@ 
telenet.be 
 

 

Speelclub (°2012 – 2013) 

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

Aster Descamps 
(groepsleiding) 
0499/201214 
aster@live.be 

 Stien Van Buynder 
0468/273812 
stienvanbuynder@ 
icloud.com 
 

Kyana Lekeux 
0460/961294 
kyanalekeux@icloud.com 

 Lisa Malfliet 
0468/143114 
lisa.malfliet@icloud.com  

 

Kwikken (°2010 – 2011) 

Paulien Rombouts 
0484/799416 
romboutspaulien@ 
hotmail.be 

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

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

 Merel Ongena 
0493/085152 
merel.ongena@ 
telenet.be  
  
 

 

 
 

mailto:vanrumst.helena@hotmail.com
mailto:aster@live.be
mailto:lisa.malfliet@icloud.com
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Tippers (°2008– 2009) 

Liesa Buys (groepsleiding) 
0468/234785 
liesabuys@ 
telenet.be 

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

Alysha Kraakman 
0472/246020 
alysha.kraakman@olvp.be 

 

 

Tiptiens(°2006 – 2007) 

Delphine Thomaes  
0468235134 
delphine.10@ 
telenet.be 

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

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

 

Aspiranten (°2005) 

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

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

 

mailto:silke.baes@gmail.com
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