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Voorwoord 
Beste ouders, liefste leden 

 
 
De eerste 2 maanden vol chiropret zijn alweer voorbij gevlogen. Nieuwe leden hebben reeds 
hun plekje gevonden op het terrein, vriendschappen worden gesmeed of hechter gemaakt 
en ook de nieuwe leiding heeft bewezen wat ze in hun kuip hebben. Kortom, we konden ons 
geen betere start van het nieuwe chirojaar wensen! 
 
Onze jaarlijkse inschrijfdag was alweer een succes. De crew van ‘CHIRO AIRLINES’ (het 
thema werd dus gebaseerd op het jaarthema ‘Grenzeloos Chiro’) nam een stuk of 100 
passagiers aan boord. Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u een fijne trip!  
 
 
De komende 2 maanden staan er natuurlijk weer een paar evenementen op het programma.  
 
Donderdag 31 oktober gaat onze VRBabysit door waardoor alle kinderen tussen 4 en 16 jaar 
welkom zijn op de chiro om een nachtje te blijven slapen. Nog niet ingeschreven? Doe dit 
dan heel vlug!   
 
Ook dit jaar verkopen we vanaf 17 november opnieuw onze zelfgemaakte kaartjes. Het 
concept is simpel; elke afdeling, inclusief leiding, ontwerpt een kaartje. Die worden dan 
gebundeld in pakketjes om vervolgens verkocht te worden. Deze keer gaat het om een 
pakketje met 6 verschillende kaartjes (beterschap, geboorte, huwelijk, bedankt, kampkaartje 
en 1 speciaal kaartje) voor een prijs van 4 euro. Ook de verjaardagskaarten van vorig jaar 
worden opnieuw verkocht aan dezelfde prijs. Houd zeker jullie mailbox en de facebookpagina 
in de gaten want hierop zullen afbeeldingen van de kaartjes verschijnen. De opbrengst van 
de verkoop gaat naar nieuw spelmateriaal. Alvast bedankt om ons te steunen!  
 
 
De komende chirozondagen zal het koude en natte weer ons niet tegenhouden om buiten te 
blijven spelen en nog meer plezier te maken! Wij zijn er alvast helemaal klaar voor!  
 
Veel liefs  
 
Aprilia, Kato, Ophélie, Emma, Fien M, Fien V, Liesa, Amelie, Amber, Astrid, Lore, Delphine, 
Myrthe, Phoebe, Aisha, Paulien en Andrea 
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Verslag Pinkels 
 
Zondag 22 september 
Vandaag was het de allereerste normale Chiro zondag! Lekker gezellig met ons eigen 
groepje! Aan de hand van spelletjes leerden we de regeltjes die gelden op onze chiro. 1,2,3 
FORMATIE (hoe moesten we ook weeral staan?), leidster, leidster, hoe laat is het? (op tijd 
komen is belangrijk, he pinkeltjes). En luid dat jullie kunnen roepen zeg, hopelijk volgende 
week even luid in de formatie! Veel, heel veel stickers hebben jullie verdiend, want jullie 

speelden heel flink mee! Wij kijken al uit naar volgende week  

 
Zondag 29 september 
Vandaag was Robin Rugzak zijn band kapot. Hij kwam naar de chiro en vroeg de pinkels om 
hulp. Aan de hand van een aantal spelletjes konden de pinkels de fietsband van Robin 
Rugzak herstellen. Uiteindelijk mocht hij met Elise mee naar huis.    

 
Zondag 6 oktober   
Het was inschrijfdag en dus geen chiro... jammer!    
 

Zondag 13 oktober   
De dierenverzorgster was in paniek want alle kleine diertjes waren verdwenen. De pinkels 
zochten de kleintjes en speelden met hen een spelletje om hun vertrouwen te winnen en ze 
dan terug naar hun mama of papa te brengen, echte dierenredders! 

 
Zondag 20 oktober  
Vandaag knutselden de pinkels erop los. Glitters, confetti, noem maar op! Samen hebben we 
het lokaal mooi versierd, supermooie tekeningen gemaakt, en lekker gek gedanst en 
gezongen. Het lokaal is supermooi, goed gedaan pinkels! En Robin Rugzak mag komende 
week logeren bij Diyannah! 
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Kalender Pinkels 

november 2019 

Zondag 3 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 (halloweenfeestje 
dus kom verkleed!) 

Zondag 10 november: GEEN chiro… want de leiding is op weekend 😉 

Zondag 17 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 24 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 

december 2019 

Zondag 1 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zondag 8 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

Zaterdag 14 december: AVONDCHIRO van 19u tot 20u30 

Zaterdag 21 december: KERSTFEESTJE (meer info volgt) 

Zondag 29 december: GEEN chiro!!! Kerstvakantie 

 

januari 2020 

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

Zondag 8 september  
 Jipieeeeeee de eerste chirozondag!!! Jullie kwamen te weten wie jullie leiding werd! Niet 
zomaar natuurlijk daarvoor speelden we eerst een spel 
waarbij jullie opdrachten uitvoerden om de leiding te kunnen 
kopen. Zo kregen jullie tips over de leidingsverdeling. 
Woehoeeew jullie hebben de tofste leukste gekste coolste... 
leiding!!!! Op naar een top jaar!!!!  
 

Zondag 15 september 
Vandaag was het onze officiële startdag en dit gingen we 
vieren bij de jongens. We speelden samen zotte spelletjes 
zoals Dikke Berta, Schipper mag ik over varen en nog veel 
meer!  
 

Zondag 22 september 
Vandaag waren de speelclubbers ziek en moesten ze een medicijn maken waarbij ze door 
spelletjes te spelen de ingrediënten verzamelden, nl. fruit. Waarmee we daarna een lekkere 
fruitsla hebben gemaakt en daardoor is het gelukt en zijn ze allemaal weer genezen. 

 

Zondag 29 september 
De leiding had een tijdmachine gevonden maar er te veel aan 
geprutst waardoor we vast zaten in de tijd. We zaten eerst in de 
dinotijd, na het spelen van 2 spelletjes konden we naar de 
andere tijd. Dan zaten we in de ijstijd waar we leidster Fien M 
tegenkwamen, dan kwamen we in de riddertijd, dan in de 
piratentijd. Hierna was het oorlog en dan waren we gelukkig 
terug in onze tijd, de leuke chirotijd!!! 

 

Zondag 6 oktober 
Inschrijfdag! Vandaag was de chiro omgebouwd tot een vliegveld. Je kon met ons naar alle 
continenten reizen. Je kon naar Europa voor een keileuke quiz en om te spelen op de toren 
van pizza, in Afrika kon je lekker dansen en zo nog vele leuke spelletjes. Je kon ook van elk 
continent een lekker gerecht bestellen, dat was smullen!! 
 

Zondag 13 oktober 
Vandaag waren de dieren ontsnapt uit de zoo! Per dier was er een 
spelletje om het dier terug in de zoo te krijgen. Jullie slaagden erin om alle 
dieren terug te brengen! Goed gedaan Speelclub!!! ☺ 
 

Zondag 20 oktober 
Onze dappere speelclubbers werden vandaag echte mijnwerkers en ze 
hebben om ter eerst een mijnen ontgonnen. Het heeft ze bloed, zweed en 
tranen gekost om al het gerief te verzamelen en het goud te bereiken maar 
ze hebben het gevonden, joepyyy!  
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Kalender Speelclub 

november 2019 

Zondag 3 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
(halloweenfeestje dus kom verkleed!) 
 
Zondag 10 november: GEEN chiro, het is leidingsweekend! 
 
Zondag 17 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zondag 24 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 

december 2019 

Zondag 1 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zaterdag 7 december: AVONDCHIRO van 19u tot 20u30 
 
Zondag 15 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zaterdag 21 december: KERSTFEESTJE (meer info volgt!) 
 
Zondag 29 december: GEEN chiro, het is kerstvakantie 
 

januari 2020 

Zondag 5 januari: GEEN chiro, het is kerstvakantie 
 
Zondag 12 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zondag 19 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zondag 26 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30  
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Verslag Kwikken 
Zondag 8 september  
Joepiee, vandaag was het opnieuw tijd voor de eerste chirozondag van het jaar! Zoals 
gewoonlijk kwamen jullie vandaag jullie nieuwe leidsters te weten, spannend zeg!! Het 
concept was simpel: alle leiding stond te koop en moest gekocht worden met geld dat jullie 
konden verdienen door opdrachtjes goed uit te voeren. Als er een leidster gekocht werd, 
kregen jullie een tip over bij welke groep de leidster kon staan of niet. Er werden piramides 
gemaakt, tikkertje gespeeld, kusjes uitgedeeld, ... en vooral heel veel geld verdiend!!! Nadat 
alle leidsters gekocht waren, begon het echte werk: de juiste leidster bij de juiste groep zetten. 
Na gepuzzel kwamen jullie er eindelijk uit! Amber, Amelie, Lore en Astrid (4 tofste leiding, 
duhh!) zullen samen met de allerleukste kwikken een feest maken van dit jaar!  
 

Zondag 15 september 
STARTDAG! Samen met veel nieuwe kindjes gingen we deze zondag naar jongens om het 
chirojaar officieel te starten! Jullie werden onderverdeeld in 4 groepjes (4 kleuren). Bij elk 
spelletje was het natuurlijk de bedoeling om te winnen van de andere groepjes, om dan met 
de dobbelsteen te mogen gooien. Zo werd er bepaald hoeveel punten jullie kregen. We 
speelden ‘Vakkenduw’, ‘kaartenbattle’, ‘dunne Bertha’ enzovoort. Afsluiten deden we zoals 
altijd met politie en dief! 
 

Zondag 22 september  
De toekomst is een vreemde plek. Alles maar ook echt alles leefde daar, de stoel, de tv, zelfs 
onze kleren. Omdat wij (de personen uit de toekomst) deze wereld zo saai vonden hebben 
wij jullie meegenomen naar het jaar 2795. Daar speelden we allerlei levende spelletjes. 2 
aliens vechten om een levend ruimteschip was wel echt leuk! Heb jij ook in het midden 
gelegen? Dat was sleuren en trekken he maar jij hield je sterk echt super! Levend stronten 
wel daar moet ik geen tekening bij maken. (Nee!!! het is een kaartenspelletje hoor geen 

zorgen. 😉) Herinner je onze 123 piano van wel 100 meter lang nog? Stiekem sluipen is toch 

altijd leuk. Terug op de chiro hebben we wat rustige spelletjes gedaan en afgesloten met 
Politie en Dief met enkel de meisjes waarom ook niet!!! 
 

Zondag 29 september  
Bijna een maand verder het is toch wel tijd om als volwaardige Kwikken gekroond te worden. 
We lieten jullie vuile kleren aandoen voor de doop. Het regende een beetje maar wij Kwikken 
konden daar tegen “We zijn niet van suiker we smelten niet!” We hebben lekker gegeten, een 
appel met choco alleen wat moeilijk als je geen handen mag gebruiken. Het spel daarna 
moest je wel, anders lag het ei snel de grond op. Om in thema eten te blijven was het brood 
ook van de partij maar deze lagen al snel op de grond. Ja leidster zo makkelijk is da ni hoor 
van een touwtje eten.  
Romeo Romeoo waar gij Romeo of was het Julia? Ah ja juist Romeo moest Julia vinden met 
het gebruik van een zwanworst. Deze vonden we daarna nog terug op de grond :D. We 
hebben ook nog honkbal gespeeld. Wat een spel jullie deden zo jullie best! Als je aan een 
honk stond moest je je hoofd in bloem, soep, fruitjes, koffie of andere dingen steken. Die 
foto’s zijn goud waard!  
Daarna werden jullie allemaal gesimbad tot echte Kwik! AAAAAAAAAAAAAAAAAH 
SEBENJAAAAA BABALIIIISEMAWEEEEEEEEEE ZIMBWA HAJEEEEE 
ZIMBWAHAJEEEEEEE.  
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Zondag 6 oktober  
Inschrijf dag! We hebben vele passagiers zien passeren die zich hebben ingecheckt voor 
een fantastisch jaar! Daarbij is Chiroairlines graag jullie reisbureau. Je kan zelf zeggen dat 
we grenzeloos zijn, je kan van Antarctica tot Afrika reizen. Tussenstop maken in het prachtige 
Rome of Parijs om verder te gaan naar Australië en Azië. Daarbij kan je nog is kijken hoe het 
allemaal werkt in Amerika. De hele wereld rond met hapjes en animatie van elke soort.  
Quiz: Wat kon je doen in elk deel? Weet jij het nog?  
Europa: 
 
Amerika: 
 
Afrika: 
 
Azië: 
 
Australië: 
 
Antarctica:  
 

 
Zondag 13 oktober 
Vandaag speelden we een bosspel, met heel de groep trokken we naar het mierennestbos 
om daar te ravotten en snoepstratego te spelen. 
De 2 teams gingen de strijd aan met elkaar om de ultieme snoepbaron te worden door zoveel 
mogelijk snoepjes en de vlag van het andere team te verzamelen. Het werd een middag vol 
plezier, avontuur en gelach. 
 

Zondag 20 oktober 
Daar komt de bruid.... jaja vandaag waren we in de trouwstemming want we gingen ons 
kaartje knutselen voor de kaartjesverkoop. Er waren heel wat leuke ideetjes en uiteindelijk 
hebben we 1 kaartje gekozen. Het resultaat komen jullie binnenkort te weten en al zeg ik het 
zelf, het mag er zijn. 
Na het vieruurtje speelden we nog een paar spelletjes waaronder ook een paar fopspelletjes. 

Niks verklappen eh lieve kwikken 😉 
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Kalender Kwikken 

november 2019 

Zondag 3 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
(halloweenfeestje dus verkleed komen mag altijd) 
 
Zondag 10 november: GEEN chiro (de leiding is op weekend. We 
missen jullie al!) 
 
Zondag 17 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zondag 24 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 

december 2019 

Zondag 1 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zondag 8 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zondag 15 december: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zaterdag 21 december: KERSTFEESTJE (meer info volgt!) 
 
Zondag 29 december: GEEN chiro, kerstvakantie. Merry Christmas! 
 

januari 2020 

Zondag 5 januari: GEEN chiro, kerstvakantie. And A Happy New Year! 
 
Zondag 12 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zondag 19 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zondag 26 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30  
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Verslag Tippers 
   

Zondag 9 september 
Wie o wie gaat die prachtige tipperleidingsfunctie over 
nemen van Appie en Lore? Wie gaat ons een jaar lang 
ambeteren tot vervelens toe? Wie gaat samen met ons de 
hoogtepunten van het tipperleven beleven?  
WIJ JAJA MYRTHE DELPHINE EN PHOEBE-SHANIA   
 
Vandaag stonden alle leidsters te koop en moesten jullie de 
strijd tegen de tijd aangaan en zoveel mogelijk opdrachtjes 
uitvoeren voor geld in te zamelen. En ja hoor zo een 
kwalitatieve leidsters als die van jullie waren natuurlijk niet 
van de goedkoopste prijsklasse!  
Achteraf hadden we nog een 20-tal minuutjes om 
kennismaking spelletjes te spelen waarbij we op elkaars 
schoot moesten kruipen. Enkel ons Floor bleef stilletjes 
zitten, want de tafel was antislip waardoor ze niet kon 

opschuiven 🤣 

 

Zondag 15 september 
STARTDAG JEEEEEEJJJJ 
Vandaag veroverden we de wereld door een groepsspel te speken aan het mierennestbos! 
Jullie toonden ons dat vrouwen even sterk en bangelijk kunnen zijn als de jongenschiro. 
Tijdens het vieruurtje had ons Linde dan nog lekkere marshmallows voor haar verjaardag 
mee 
MMMHHH LEKKKEEERRR! 
We eindigden deze toffe chirozondag met een potje '4 honden vechten om een bot 
EXTREME' Man wat ging dat er ruig aantoe! Om de beurt vloog er wel eens een asti door 
de kring of een stoere aspi zijn tshirt werd in 2 getrokken. Ondanks dat hebben jullie toch 
enkele keren de flosj naar het juiste kamp kunnen trekken! ONS STERKE BIEKES !!!!! 
 

Zondag 22 september: lokaal versieren  
Als eerste gingen we ons lokaal wat pimpen met enkele leuke versieringen. Zo brachten 
jullie allerlei leuke spulletjes mee en gingen jullie aan de slag. Ook waren de 
voorhoofdtattoos extreem in de mode. Wat was dit prachtig!!! Eens we verschillende mooie 
dingen hadden geknutseld, hebben we jullie verwelkomd bij het poetsbureau TIPPERS AT 
YOUR SERVICE! Vandaag hebben we een hele klus gehad om ons lokaal weer eens 
proper te maken. Zo begonnen we met heel ons lokaal leeg te maken en al eens goed te 
vegen. Na al dat stofwerk en enkele enge acht-potige beesten tegen te komen, hebben we 
enkele emmers gevuld en die en het lokaal gezwierd. We trokken onze fabuleuze nieuwe 
schuurschoenen aan en schuurden zo het lokaal schoon. Wat begonnen was met enkele 
schuurschoenen is geëindigd met enkele schuur tippers. Zo hebben we het lokaal ook 
direct gedweild en enkele leuke en natte spelletjes gespeeld. Eens het lokaal mooi proper 
en droog was hebben jullie er nog een job als interieurarchitect bijgenomen en ons lokaal 
weer knus en gezellig ingericht met de niet te vergeten versieringen!  
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YOU DID A GREAT JOB!!! 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 

Zondag 29 oktober: doop 
Jawel, jawel het was zover, de bekende DOOP!! En de leiding had vannalles in petto. Zo 
gingen we natuurlijk ons eigen mooie en geliefde terreintje niet vuilmaken dus verhuisden 

we naar de jongenschiro want die waren er toch lekker niet 😉 jammer van het miezerige 

weer maar dat trokken we ons niet aan, dus met vol goeie moed waren we vertrokken met 
onze tipper winkelkar. Zo mochten jullie beginnen met elk een plas uit te zoeken en er al 
eens in te gaan zitten. Eens iedereen een lekker natte poep had begonnen we met wat verf 
over en weer te dragen alleen was het probleem dat we hier enkel ons lichaam voor 
mochten gebruiken. Daarna speelden we enkele potjes baseball met de bekende vuile 

bekkentjes. En zo gingen we over naar onze geliefde braadkip 🐔 dit was niet zomaar een 

braadkip, neee dit was DE braadkip met hier en daar wat sausjes... zo hebben we ons toch 

ook eens met eten geamuseerd haha. De details mag je zelf nog eens oproepen 😉 eens 

de braadkip niet meer in de verre verte leek op een braadkip hebben jullie de finale proef 
uitgevoerd. Zo hebben jullie lekker kunnen smullen van kattenbrokken, rode bonen, 
sprinkhanen en nog veel meer lekkers!! Eens jullie dat achter de rug hadden konden jullie 
terug naar de chiro en waren jullie klaar voor de officiële doop met het beroemde wijwater 
en een fantastische eed die jullie zo goed vanbuiten kenden. Uiteindelijk zijn jullie allemaal 
gedoopt tot echte tippers en mogen wij als trotse leiding met deze kanjers een fantastisch 
jaar tegemoet gaan! 
 
Voor diegene die de nostalgie nog eens willen herbeleven staat hieronder de eed nog eens. 
 
Ik, naam, beloof hierbij plechtig een volwaardig tippermens te zijn vanaf het ogenblik 
dat de waterdruppels mijn hoofd raken gewekt door liefde en leven voor chiro 
staderas zal ik stoer en moedig, ambitieus, doorzettend, gemoedelijk, gehoorzaam en 
plichtsgetrouw zijn. Daarbij zijn wij ook dankbaar dat 3 geweldige creatieve 
scherpzinnige vindingrijke leiding ons vredelievend door dit jaar zal helpen. We 
danken u Myrthe, Phoebe en Delphine! 
 

Zondag 6 oktober 
Vandaag was de grote inschrijfdag van Chiromeisjes Staderas Belsele 2019-2020. 
Alle leidsters hadden een grootse wereldreis voorzien waarbij er in elk lokaal een ander 
continent van de wereld voorgesteld werd. Hapjes, drankjes en entertainment waren zeker 
niet ver te zoeken.  
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Zondag 13 oktober 
GROOT en KLEIN, jawel deze zondag speelden we alle spelletjes in het groot of in het 
klein! Jullie begonnen met het opschrijven van spelletjes die jullie leuk vinden (zoals 
billenklets bijvoorbeeld ;)) Deze verzamelden we dan in een doos en daar mochten jullie er 
dan telkens een van trekken. Met al jullie kracht draaiden jullie dan aan het rat, wit was een 
spel in het klein, zwart was een spel in het groot. Zo deden we dunne berta in het groot 
waarbij jullie onder de trampoline door kropen, maar ook in het klein waarbij jullie jullie een 
weg moesten worstelen door de poten van een kruk! Pff was dat even zweten seg! Vergeet 
ook schoentje smijt niet! Waarbij we met ons hele lichaam onze schoenen weggooiden, en 
Louise zelfs het dak haalde! Gelukkig was onze turnster Jill in de buurt om even te gaan 
kijken. Deze chirozondag zat vol grote en kleine avonturen, en geen enkele was voor jullie 
niet mogelijk! Goe gedaan ladies!! 
 

Zondag 20 oktober 
Kaartspelletjes à volonté!! Maar we begonnen met het 
uitleggen van onze rode draad voor dit jaar, onze 
fantastische kettingen! Jullie kregen een ketting die 
vanaf dan deel van het uniform is!! Elke zondag krijgen 
de aanwezigen een parel die ze aan hun ketting mogen 
hangen, aanwezig zijn is dus de boodschap!! Als jullie 
de ketting van iemand anders doorheen de namiddag 
kunnen ‘stelen’ krijgen jullie een extra parel. Hierna 
speelden we ‘Dag Madam’ en da was toch echt vree 
wijs! Een boom in twee doen, rond de blok lopen, van 
sokken wisselen, naar de jongens lopen en terug, ...Top 
deden jullie dat! “De jongens hebben maar drie 
lepels?!” En “maar ik weet de vorken al liggen!!” Waren 
echt toppers! Vervolgens het levend stronten, wat een 
spel! Ook dit deden jullie GEWELDIG! (Noor het zijn 
dus de cijfers en niet de symbolen! Hahaha) Maar alee, het was weer een mooie 
zondagmiddag, op naar de volgende!!! Byeeee 
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Kalender Tippers 

november 2019 

Zondag 3 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30, 
halloweenfeestje (meer info volgt nog) 
 
Zondag 10 november: GEEN chiro! Wij zijn op leidingsweekend! 
 
Zondag 17 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zondag 24 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zaterdag 30 november: EERSTE AVONDCHIRO van 19u tot 21u 
 

december 2019 

Zaterdag 7 december: TWEEDE AVONDCHIRO van 19u tot 21u 
 
Zaterdag 14 december: DERDE AVONDCHIRO van 19u tot 21u 
 
Zaterdag 21 december: KERSTFEESTJE (meer info volgt!) 
 
Zondag 29 december: GEEN chiro, kerstvakantie.  
 

januari 2020 

Zondag 5 januari: GEEN chiro, kerstvakantie.  
 
Zondag 12 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zondag 19 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zondag 26 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Verslag Asti’s 
Zondag 8 september  
JOEPIEEE, eindelijk terug chiro!! Daar hebben jullie lang op moeten wachten, maar 
hopelijk hebben jullie ondertussen nog serieus kunnen nagenieten van het geweldige 
kamp. Beisem 2019 staat voor eeuwig en altijd in jullie geheugen gegrift, maar nu is 
het tijd voor nieuwe leiding. Oké wij geven toe dat Aprilia en Lore, Marlies, Elke en 
Lien fantastische leidsters waren, maar aan elk sprookje komt een einde en staat er 
misschien wel een beter sprookje te wachten. Dit konden jullie nog niet weten op deze 
mooie chirozondag want eigenlijk hadden jullie nog geen nieuwe leiding … 
Jullie moesten leiding kopen door opdrachtjes te doen, van een reuze klerenketting 
maken tot foto’s trekken met onbekende vrouwen, elke opdracht had een vaste prijs. 
De leiding daarentegen was verschillend van prijs. Voor het vieruurtje was iedereen 
erin geslaagd om alle leiding te kopen, nu stonden jullie daar met die kaartjes waar 
dan zogezegd tips opstonden om de leidingsverdeling te maken. Dat was geen 
simpele opdracht en natuurlijk werd er weer van jullie verwacht dat jullie dit klusje 
konden klaren, wantja jullie zijn nu eenmaal de oudsten.  
Tijdens het vieruurtje werd de puzzel gelegd en dachten jullie dat jullie er ongeveer uit 
waren … niet dus! Zo zien jullie maar, zo een leidingsverdeling loopt toch niet zo 
vlotjes. Gelukkig stonden jullie er niet alleen voor, jullie hadden natuurlijk nog alle 
andere groepen die een handje konden toesteken. Na veel proberen en gokken en 
ondervinden dat Aïsha eigenlijk overal past?!, zijn jullie er toch in geslaagd om de 
leiding juist te plaatsen.  

Bijna iedereen was blij met de nieuwe leidsters (toch Aster? 😉), we deden nog een 

namenrondje en iedereen mocht zijn wensen voor dit jaar uitbrengen, hopelijk komen 
ze uit!! 
Kortom, het was een heel geslaagde eerste chirozondag en wij zijn heel blij dat wij 
samen met jullie dit nieuwe avontuur mogen starten! Wij hebben er alvast heel veel 
zin in, hopelijk jullie ook? 
 

Zondag 15 september  
Wij zijn klaar voor de officiële Chirozondag van het jaar! De traditie luidt dat dit altijd 
samen is met de jongenschiro, dus dit was dit jaar zeker niet anders! Maar dat vinden 

sommigen onder jullie zeker niet erg 😉  

We vlogen er meteen in en gingen naar het mierennestbos. Daar kregen jullie een 
verschillend kleurtje, wat maakte dat jullie in verschillende teams verdeeld werden.  
Het doel van het spel was om zoveel mogelijk geld te verdienen om delen van de 
wereld te kopen, aan dat laatste deel zijn we jammer genoeg niet geraakt, maar de 
spelletjes waren wel supergeweldig, en dat is toch het belangrijkste. We speelden 
schoenenpetanque (opgepast voor de andere leiding, of niet), stoelekesmijt, zorg wel 
dat de stoelen nog terug te vinden zijn …, iemand overgooien, opgepast voor de 
voeten of dat de stok niet in twee breekt en we speelden nog veel meer. Na het 
vieruurtje sloten we de chirozondag af met politie en dief. Tot volgende week allemaal! 

En vergeet je vuile kleren niet 😊  

 

Zondag 22 september  
Hoe vettiger, hoe prettiger 
Joepie zondag! Vandaag was het de eerste echte chirozondag als nieuwe astigroep! 
Nadat we jullie al wat opdrachtjes lieten doen, vlogen we er meteen in met de doop! 
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Yesss iedereen had zijn mooiste kledij mee en 
deed die dan ook snel aan! Dan konden we 
eraan beginnen met tienbal, maar waarom zou 
je dat met een gewone bal spelen als er 
hotdogworsten zijn?? Dus zogezegd zo gedaan! 
Dit spel kon wel uren verder gaan, dus besloten 
wij om over te gaan naar het volgende spel. Het 
was tijd voor een potje baseball (of beestball?!), 
zo zijn jullie ook al meteen voorbereid voor op 
bivak. Maar opnieuw, waarom met een bal als je 
dat ook met een braadkip kan doen? Na dit leuke 
spel was het tijd om eieren door te geven met de mond, joepie iedereen vond dat de 
max dus dat staat al ingepland voor elke week eens te doen! Maar eigenlijk kenden 
jullie elkaar nog niet zo goed dus stonden wij klaar met een originele eerste 
ontmoeting. Jullie likten slagroom van elkaars gezicht en de banden werden meteen 
hechter, vriendschappen voor het leven zijn er die middag gemaakt. Na het vieruurtje 
was het tijd om het afdelingslied vanbuiten te leren en iedereen die het verkeerd zong, 
kreeg een lekker mengseltje over zich heen en natuurlijk de juiste afdelingskleur. Nu 
zijn jullie officieel asti’s, proficiat! En dat was dan het einde van een mooie maar vooral 
vuile zondag. 
 

Zondag 29 september 
There is no me in team 
Er moest dringend wat ijs gebroken worden 
in het astilokaal! Wat hebben we daarvoor 
nodig? Misschien een hamer?? Ligt er een 
hamer verstopt in het lokaal??? NEEEEE 
domme asti's!! Ijs breken doe je met een 
openingszin! De ene was al wat origineler of 
wat explicieter, ik zal ze maar niet allemaal 
opnoemen of ze zijn niet meer origineel... 
Maarrr ik zou zeggen: "Gebruiken die 
handel". Daarna draaiden we een zeil om 
terwijl iedereen er nog opstond met dank 
aan Stien! Anders stonden jullie er nu nog... 
We speelden ook het beroemde ikbeneenaapjeengeefdebanaandooraan...- spel en 
we lieten ons letterlijk van de trampoline vallen in elkaars armen. Daarna probeerden 
we ook nog om eerst rond een tafel te kruipen en daarna rond een bank. (Bij de 
meesten mislukte het allebei...). We sloten de chirozondag af door met zen allen over 
de streep te stappen en zo verlieten de asti's de chiro als de hechtste astigroep van 
de hele wereld! 
 

Zondag 13 oktober  
Ziek in de kliniek... maar no pain no gain! 
Eindelijk weer een gewone chirozondag, maar deze was een 
met veel pijntjes en kwetsuren. De ene asti liet een 
neuscorrectie uitvoeren terwijl de andere last had van een 
burn-out of een ikhebteveelopmijngsmgetokkeld-syndroom. 
Gelukkig stonden daar 3 prachtige dokteressen klaar om jullie 
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te verzorgen. Wie een spel won, kreeg een ziekte die wij dan behandelden. Dat de 
ultieme winnaar Emma B was, dat was die avond zeer duidelijk aan de hoeveelheid 
doktersbriefjes die ze had verzameld.  
Enkele weetjes van de dag:  

- wachtzalen zonder stoelen zijn DE toekomst (leve muurzitten!! ) 

- hartchirurgen zijn moeilijk na te doen (gelukkig is Fleur er nog... zij kan het als geen 

ander) 

-  123-ziekenhuis spelen is geen lachertje als je last hebt van tinittus en oordopjes 

moet dragen (vraag maar aan Roos)  

- Belsele zo'n 20 nieuwe cliniclowns heeft 

- bloed zeer zeldzaam is en moeilijk te vervoeren valt  

- Yazzmin en Rachne zichzelf te grappig vinden 
- … 

Zondag 20 oktober  
Hoe hoger, hoe droger 
Het was een grijze dag maar daar lieten we ons niet door doen!! Want vandaag gingen 
we het grote ladderspel spelen! Iedereen kreeg een plaatsje hoog of laag. De favoriete 
leden hadden we vanboven gezet en de 
minder toffe beneden. Dus als je je afvroeg of 
we je leuk vonden of niet, die vraag is dan ook 
weer opgelost. (mopje dus). Iedereen begon 
met volle moed iemand uit te dagen, om zo 
helemaal bovenaan te geraken op de ladder! 
De ene slaagde daar al wat beter in dan de 
andere. En zo na 1u mochten degene die 
bovenaan stonden een opdracht bedenken 
voor de losers, jammer als je net nog bij die 
losers hoorde, we waren oneven (als Emma P 
maar op tijd gekomen was heee). De losers 
waren allemaal even zwanger, maar niet voor lang! Na deze intense bevallingen, ging 
iedereen met volle moed verder om toch bovenaan te geraken, na een half uur was 
het opnieuw tijd voor de losers om een opdracht uit te voeren. Prop zoveel mogelijk 
blaadjes in je kleren (Stien, tel jij de blaadjes?), geen eenvoudige opdracht dus gooi 
ze maar allemaal op een hoopje op het asfalt. Een vraag die door Geike haar hoofd 
speelde, wat wint de loser? Jammer genoeg niks, sorry! Je deed wel je best! Voor een 
laatste keer gaan we verder met elkaar uit te dagen, bij de derde opdracht zagen we 
weinig verandering bij de losers, zij mochten voor een laatste keer de opdracht 
uitvoeren. Na het vieruurtje speelden we nog uitbrekertje, zo konden we kijken wie 
een harde kop had en wie niet! Kortom, het was weer een leuke zondag! 

 
Wat een mooie start van dit chirojaar! Wij kijken al uit naar meer!! 
Ps: wij zijn ook al benieuwd naar jullie verhalen met de masticotte! 

Lieve Chirogroetjes, Andre, Paul en Aïshan 
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Kalender Asti’s 

november 2019 

Zondag 3 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
(halloweenfeestje, kom verkleed!) 
 
Zondag 10 november: GEEN chiro, wij zijn op leidingsweekend 
 
Zondag 17 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zondag 24 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 
Zaterdag 30 november: AVONDCHIRO van 19u tot 21u 
 

december 2019 

Zaterdag 7 december: AVONDCHIRO van 19u tot 21u 
 
Zaterdag 14 december: AVONDCHIRO van 19u tot 21u 
 
Zaterdag 21 december: KERSTFEESTJE (meer info volgt!) 
 
Zondag 29 december: GEEN chiro, kerstvakantie 
 

januari 2020 

Zondag 5 januari: GEEN chiro, kerstvakantie 
 
Zaterdag 11 januari: AVONDCHIRO van 19u tot 21u 
 
Zondag 19 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 (info volgt) 
 
Zondag 26 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 (info volgt) 
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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! 

 

Afvalvrije chiro  

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 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 vanaf nu ook in ons nieuw compostvat terecht. Samen gaan 

we op weg naar een afvalvrije chiro! 

 

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

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

 

Kamp 2020 

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

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

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

 

Uniform  

Ons uniform bestaat uit een beige broek/rok, onze blauwe T-shirt en een donkerblauwe 
chirotrui. Omdat het zeker niet de goedkoopste kleren zijn en kinderen nog hard groeien, is 
dit volledige uniform pas verplicht vanaf de kwikken. Voor pinkels en speelclub bestaat het 
uniform uit onze blauwe T-shirt en een eigen beige broek/rok en donkerblauwe trui. 
De blauwe T-shirten zijn bij ons op de chiro te koop voor 10 euro. De rest kan u vinden in De 
Banier (Stationsstraat, Sint-Niklaas). 
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Adressen leiding 
(Altijd bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen!) 

Pinkels (°2012 – 2013) 
Aprilia Pauwels 
0474014815   
aprilia.pauwels@ 
gmail.com 

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

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

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

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

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

Liesa Buys 
0468/234785 
liesabuys@ 
telenet.be 

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

Lore Van 
Raemdock 
0496/894099 
vrlore@ 
hotmail.com 

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

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

Tippers (°2006 – 2007) 
Delphine Thomaes  
0492/883912 
delphine.10@ 
telenet.be 

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

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

 

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

Paulien Rombouts 
0484/799416 
romboutspaulien@ 
hotmail.com 

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