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Voorwoord 
Beste ouders, liefste leden 

 
De voorbije zondagen zijn door de vele wind (letterlijk) voorbij gevlogen, waardoor het 
alweer tijd is voor de voorlaatste Chirokraker van dit jaar. Deze staat voornamelijk in 
het thema van ons jaarlijks evenement: het FRIETFESTIJN! Op 22 maart nodigen wij 
iedereen van harte uit om gezellig frietjes te komen eten in de Parochiezaal in Belsele 
om op deze manier onze werking te steunen. Meer informatie over de gerechten is te 
vinden op onze website en facebookpagina. Inschrijven kan tem donderdag 19 maart 
via http://chirobelsele.be/frietfestijn/.  
 
Ondertussen blijven we ons natuurlijk volop amuseren op zondag of op het 
afdelingsweekend. Dat ook de leden met plezier terugkomen, merken we vooral aan 
de formatie. Reeds enkele jaren is het onmogelijk om nog met iedereen op ‘den beton’ 
te staan, maar dit jaar staan de kwikken echt met gemak tot het midden van het 
grasveld of zelfs verder! Leuk toch?  
 
 
Tot zondag voor alweer een nieuwe dosis plezier, pret en dikke fun!  
 
Veel liefs  
Aprilia, Kato, Ophélie, Emma, Fien M, Fien V, Liesa, Amelie, Amber, Astrid, Lore, 
Delphine, Myrthe, Phoebe, Aïsha, Paulien en Andrea 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://chirobelsele.be/frietfestijn/


3 
Chirokraker maart - april 2020 

 
 

Verslag Pinkels 
Zondag 12 januari 
Nieuwjaar!! En wat doen we dan? FEESTEN!  
Vandaag vierden we samen met de pinkels de start van 2020. Met een 
kusjesrace, cadeautjes, nieuwjaarswensen en een lekker diner vulden 
we onze eerste zondag van het nieuwe jaar. HAPPY NEWYEAR!  
 

Zondag 19 januari 
Vandaag kregen de pinkels leiding van de asti’s. 
In Australië werden de bosbranden maar groter en groter… Hoe konden wij de 
bevolking en de diertjes helpen? Het vuur blussen alleen was niet genoeg om hen te 
redden. We gingen met de 4 natuurelementen 
(water, aarde, wind en vuur) aan de slag. 
Natuurlijk konden jullie deze 4 verslaan! We 
hielpen de bevolking, woehoe! Op het einde 
losgaan op de remix van ‘ik blijf in chiro geloven’ 
kunnen jullie ook als echte experts!  
 

Zondag 26 januari 
Ook deze zondag kregen de pinkels leiding van de 
asti’s.  
De hulp-indianen van de grote opper-indiaan 
vroegen de pinkels dringend om hulp voor een groot 
probleem, maar daarvoor moesten ze eerst zelf 
hulp-indiaan worden. Ze werden goed opgeleid en 
deden het geweldig. HOE HA HOE 
OEWOEWOEWOEWOE!!  
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Zondag 2 februari 
Ohnee! Het ruimteschip van Ribbel en Ziggy is gecrasht! De pinkels speelden spelletjes 
om onderdelen van een ruimteschip te verdienen. Wanneer ze alle onderdelen hadden 
verdiend, begonnen we te bouwen aan onze raket. Tegen het einde van de chiro was 
de raket af en konden de pinkels de twee vrienden uit de ruimte redden, net op het 
nippertje!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 9 februari 
WOESHHH! Vandaag vloog storm Ciara over ons land 
dus speelden we geen spelletjes buiten. In ons lokaal 
speelden de pinkels verschillende spelletjes om centjes 
te verdienen. Uiteindelijk gingen we met onze centjes 
naar de pinkelcinema en kochten een groot ticket toen 
Nim met het idee kwam alle centjes samen te leggen. Zo 
kon iedereen naar K3 en de kattenprins kijken en lekkere 
snoepjes eten!  
 

Zondag 16 februari 
Oelala! 2 dagen geleden was het Valentijn en daar maken de 
leidsters graag gebruik van. We vormden koppeltjes en 
speelden romantische spelletjes! Zelfs de leidsters waren 
voor een dagje verliefd op elkaar. Na een romantische 
koppeldans dansten alle pinkeltjes vrolijk naar huis!  
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Kalender Pinkels 
 

Maart 2020 

Zondag 1 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 8 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 15 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 22 maart: geen chiro FRIETFESTIJN!!! → vergeet niet in te schrijven!!  
Zondag 29 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
 

April 2020 

Zondag 5 april: geen chiro, enkele leidsters vertrekken dit weekend op eindreis en 
anderen doen mee met een dansshow!  

Zondag 12 april: geen chiro paasvakantie! Vrolijk Pasen        
Zondag 19 april: afdelingsdag (meer info volgt later) 
Vr 24- zo 26 april: WEEKEND!!! (ook voor kwikken) Meer info volgt nog  
Dit wil wel zeggen dat het die zondag geen chiro meer is voor de pinkels!   
 

Mei 2020 

Zondag 3 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 10 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 17 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
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Verslag Speelclub 
Zondag 5 januari 
Geen chiro want het was nog kerstvakantie. 
 

Zondag 12 januari 
Fien en Fien konden er niet bijzijn dus zochten we versterking bij 
oud-leidster Elke en samen met haar speelden we het grote 
spaghettispel. De speelclub verzamelde alle puzzelstukjes en de 
schat werd gevonden. We hebben ons goed geamuseerd al misten 
we Fien en Fien toch! #loveyouleidsters 
 
 

Zondag 19 januari 
 Deze chirozondag kregen ze leiding van de asti’s. 
Oh nee, Vince is aangevallen?! Gelukkig waren de lieve 
enthousiaste speelclubbers er om ons te helpen met de 
zoektocht naar de dader! Aan de hand van allerlei 
opdrachten hebben onze speurneuzen het mysterie 

opgelost en Vince gered. Dankjewel speelclubbers! 
 

Zondag 26 januari 
 Vandaag kreeg de speelclub leiding van de Asti’s! Ze 
hebben de diertjes gered uit de handen van de boze 
heksen. Na hard werken en veel spelen hebben ze alle 
dieren van de goede fee kunnen vinden!!  
 
 

Zondag 2 februari 
 Niet zo leuk als een quiz maar dat is een beetje te 
gewoontjes voor de speelclub. We speelden daarom 
een andere soort quiz, eentje zonder antwoorden. Huu 
hoe kan dat nu? Wel heel simpel, ze moesten de tijd 
van een spel of opdracht gokken en die er het dichts 
tegenzat die won. Ik geloof zelfs dat er meer gegokt en 
gewonnen werd dan in Vegas. Top team!!! 
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Zondag 9 februari 
 Vandaag was er groot bezoek op de Chiro!!! Fons!!! Hij 
speelde samen met de speelclub spelletjes. Fons had 
een beperking die kon afwisselen plots kon hij zijn arm 
of been niet meer gebruiken/ werd hij blind of doof. 
Jullie speelde samen met Fons en kregen dezelfde 
beperking. Goed gedaan Speelblub Fons vond het super 

dat jullie met hem wouden meespelen!      

 

Vrijdag 14 februari – zondag 16 februari 
 Eindelijk was het weekend daar, het Valentijns weekend. De eerste avond was heel 
ontspannen, de speelclubbers en de leidsters kregen een gezichtsmaskertje. Iedereen 
straalde!! 
Zaterdag begonnen we met een heerlijk Valentijns ontbijt waarbij iedereen een 
croissant kreeg, hmmmmm lekker. Daarna speelden we een spannende quiz met als 
prijs heerlijke snoepjes. 
In de namiddag hadden we een brief gekregen van commissaris Pol, hij vroeg de 
speelclubbers om hulp om de dief te vinden. Hiervoor moesten ze heel veel 
opdrachten doen en een speciaal parcours afleggen. En ja hoor ze hebben de dader 
ontmaskerd! S’ avonds hebben we super lekkere frietjes gegeten met een lekker 
slaatje. De dag sloten we uiteraard af met een fantastisch feestje vol met lekkers. 
Zondag was het jammer genoeg al tijd om naar huis te gaan, na uiteraard een 
fantastisch leuk weekend!!!  
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Kalender Speelclub 
 

Maart 2020 

Zondag 1 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 8 maart: gewoon chiro van 14-17u30 (doe je verkleedkleren aan want het is 

carnaval in Belsele      ) 
Zondag 15 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 22 maart: geen chiro FRIETFESTIJN!!! Je kan kiezen om ’s middags (12u30) of 
’s avonds (18u) te komen eten. 
Zondag 29 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
 

April 2020 

Zondag 5 april: geen chiro, enkele leidsters vertrekken dit weekend op eindreis en 
anderen doen mee met een dansshow! 
Zondag 12 april: geen chiro (paasvakantie) 
Zondag 19 april: afdelingsdag (meer info volgt later) 
Zondag 26 april: gewoon chiro van 14-17u30 
 

Mei 2020 

Zondag 3 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 10 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 17 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 24 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
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Verslag Kwikken 
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Ouder van een Kwik 

Hey Amelie, onze dochter weet niet goed 
meer wat ze precies allemaal gedaan heeft 
19 januari weet jij het nog? 

      

Om ter hoogst op de ladder! Die zondag 
streden de kwikken voor de hoogste plaats 
op de ladder. Ze duelleerde tegen elkaar voor 
een hogere plaats. Hanengevecht, bottle flip, 
raadsels oplossen, ... ze deden het allemaal! 
Ook ontdekten we dat ballonnen opblazen 
tot ze ploffen niet zo makkelijk is... Iedereen 
heeft het super gedaan! HET ZIJN TOPPERS!! 

Dat klinkt geweldig! Ik heb hier wel een 
vreemde kartonnen doos staan van vandaag 
26 januari. Kan je daar wat meer uitleg over 
geven?  

Ik zal het eens aan Amber vragen.  
Vandaag stond er iets geks de kwikken op te 
wachten in hun lokaal. Het was de rakwibot. 
Maar deze robot was helemaal niet lief voor 
onze kwikken want elk kwartier vertelde 
deze gekke machine dingen die helemaal 
niet waar waren. Hij zei dat de kwikken slap 
en dom zijn, vuile meisjes zijn, niet kunnen 
tellen en nog zoveel meer. Dit was natuurlijk 
niet waar en de kwikken toonden aan deze 
maffe robot dat hij het fout had. Dit deden 
ze door bvb in 2 min allemaal hun handen te 
wassen, alle tegels te tellen, te touwtrekken 
tegen de leiding en ja zelf door een tik tok te 
maken. Op het einde van de dag voelde de 
rakwibot zich zo schuldig dat hij zijn excuses 
aan onze dappere kwikken aanbood en al 
zijn woorden terugnam. De kwikken en de 
rakwibot zijn nu zelf zo goede vrienden dat 
de rakwibot elke week met iemand mee 
naar huis mag en kan genieten van allerlei 
leuke tekeningen, foto's, tekstjes en soms 
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maken. Op het einde van de dag 
voelde de rakwibot zich zo schuldig 
dat hij zijn excuses aan onze dappere 
kwikken aanbood en al zijn woorden 
terugnam. De kwikken en de rakwibot 
zijn nu zelf zo goede vrienden dat de 
rakwibot elke week met iemand mee 
naar huis mag en kan genieten van 
allerlei leuke tekeningen, foto's, 
tekstjes en soms zelf iets lekkers. De 
rakwibot is onze kwikjes eeuwig 

dankbaar!!     

Ouder van een Kwik 
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Kwikken 2019-2020 

Ai ai een dodelijk virus bedreigt de 
wereldbevolking op de zondag van 

2 februari! Tijd dus voor de 
kwikken om voor elk land het juiste 

vaccin te maken en zo de 
mensheid te redden. Eerst wouden 

we natuurlijk ons eigen land 
verlossen; na het oplossen van een 

sudoku (wat toch moeilijker was 

dan gedacht 😉) en een rebus 
kregen jullie opdrachtjes om 

daarna in het streng beveiligde en 
gevaarlijke laboratorium binnen te 

kunnen gaan om de juiste 2 
ingrediënten bij elkaar te gieten. 
Vervolgens was Frankrijk aan de 

beurt. Omdat het maken van een 
vaccin toch precies meer tijd in 

beslag neemt dan gedacht, konden 
we niet heel de wereld redden. 

Maar toch goed gedaan kwikken, 
jullie zijn helden!! 

 kunnen gaan om de juiste 2 
ingrediënten bij elkaar te gieten. 
Vervolgens was Frankrijk aan de 

beurt. Omdat het maken van een 
vaccin toch precies meer tijd in 

beslag neemt dan gedacht, konden 
we niet heel de wereld redden. 

Maar toch goed gedaan kwikken, 
jullie zijn helden!! 

Kwikken 2019-2020 

 Wat fijn om te horen! Onze kindjes 
kunnen toch wat he. Zo een schatjes 
met een geweldige leiding. Dankje 

voor de update Astrid! 
Astrid  
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Die storm Ciara ofzo die komt vandaag he 
9 februari, we gaan binnen spelen dan 
ofniet? Buiten is da veel te gevaarlijk. Allea 
voor mij ist gelijk. Hebde gulle al een idee? 

3 gezelschapspelletjes tegelijk spelen, 
kan dat? DUHHH!! Jungle speed is het 
grote spel waarin ze de totem moeten 
pakken indien iemand hetzelfde kaartje 
heeft als jou. Ben je gewonnen, dan ga je 
met je partner naar ganzenbord om te 
dobbelen. Kom je op een oneven getal? 
Uplaa, dan mag je je kennis gaan testen 
met een quizvraag van Trivial Pursuit. Het 
leukste van allemaal: bij 3 
gezelschapspelletjes tegelijk kunnen er 

ook 3 winnaars zijn!       Daarna spelen 
we nog wat PimPamPet op de leuke 
chiromanier. Het word dan toch weer een 
gezellige middag! Weer of geen weer.  

Die Ciara is nog ni deftig weg of den 
Dennis komt weer binnen waaien… 
Wat nu? Het weer zit ons toch niet mee 
he. 

Leidings-chat Leidings-chat 

Das Dennis die Ciara zijn grote liefde 
achterna loopt. Misschien kunnen we 
daar iets mee doen? Een goe romantisch 
filmke zoals “all the boys i’ve loved 
before” en we doen daar toffe 
opdrachten mee.  
-drinken als je een knappe jongen ziet. (ai 
ai die blaas staat op springen)  
-de film ondersteboven kijken 
-het hoofdpersonage spiegelen 
-we laten ze 100 keer pompen in totaal 
dan is die chips er meteen af gesport.   
Wat we doen na het vier uurtje zien we 
dan wel! (hihi oeps)  
 
 
 

Ohja goed idee! Ik zal de men 
computer meenemen.  

Oke top! Ik ben door nu tot de 
volgende he.  
 
 Xxx  
De leiding 
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Kalender Kwikken 

Maart 2020 

Zondag 1 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 8 maart: gewoon chiro van 14-17u30  
Zondag 15 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 22 maart: geen chiro: FRIETFESTIJN (verdere info volgt op mail en andere 
media) 
Zondag 29 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
 

April 2020 

Zondag 5 april: geen chiro, enkele leidsters vertrekken dit weekend op eindreis en 
anderen doen mee met een dansshow! 
Zondag 12 april: geen chiro, geniet van de vakantie. 
Zondag 19 april: afdelingsdag (meer info volgt later) 
Vrijdag 24 - Zondag 26 april: ledenweekend!!!! Info volgt snel 
 

Mei 2020 

Zondag 3 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 10 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 17 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
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Verslag Tippers 
   
Zondag 12 januari 
Hallow daar, vandaag zijn we 12 Januari. Als eerste mijn beste wensen voor het 
nieuwe jaar!! Ik wens jullie een goede gezondheid en een fantastisch chirojaar toe! 
ENJOYYYY!! Graag stel ik jullie bij deze even voor aan onze acteertalenten uit de 
meisjeschiro Staderas Belsele: Niemke, Suzanne, Tess, Caro, Mare, Linde, Louise, Bo, 
Jolien, Lena, Noor en Floor. Wat een show! Nog nooit zo een goede WAT ALS gezien! 
Vele leidsters en andere studenten zaten toen midden in de examens en konden er 
niet bij zijn op deze spetterende chirozondag, jammer maar helaas jullie moesten het 
alleen met Myrthe doen die dag... Maar daar hebben we ons niet veel van 
aangetrokken! We maakten voor alle studenten een WAT ALS filmpje waarin we hen 
heel veel succes wensten met de examens. Als leerlingen in de klas was het soms 

moeilijk maar gelukkig speelden jullie alleen maar “dom”, of dit hoop ik toch 😉. Ook 
de geweldige rap was een groot succes! Wat een rappers zijn jullie. Dan spreken we 
natuurlijk niet over Linde, die liever haar eigen wrap had... De levensechte mengtafel 
kon ook zeker niet ontbreken! Kennen jullie de rap nog? Ik daag jullie talent nog eens 
boven te halen op de eerstvolgende chirodag! Succes! Kusjessss 
 
Zondag 19 januari 
Mag ik nog een kopje thee lady melly of mevrouw tuit?Jaja deze zondag hielden we 
lekker gezellig allemaal samen een theekransje met lekkere versnaperingen en onze 
geweldige nieuwe namen! Amai, wat gingen die brownies, peperkoek en snoepjes 

rap van de tafel 🤣 als ons kopje thee op was en we wat over vrouwen dingen 
hadden gebabbeld was het tijd voor een echt fotoshoot! 123 FOTOMODELLL wauw 
wat een prachtige foto’s zijn dat wel niet geworden! En ja hoor, ook op deze moment 
was de wereldbekende TikTok al aanwezig in de tipper groep... we maakten dan ook 
een geweldig trap tiktok die we toch enkele keren hebben moeten oefenen... man 
die hoofdjes gingen maar niet gelijk!!! oké andere methode EEEEEEEEEN 1 2 1 2 1 2 
maar uiteindelijk is hij dan toch goed gelukt en gingen we met een gerust hart naar 
huis. 
 

Zondag 26 januari 
Stadspeeeeeeel!! Met als uiteindelijke (onverwachte) doel... de leiding redden uit het 

leidingslokaal van de jongens 😂 jullie gingen in 2 groepen op pad en deden allerlei 
opdrachtjes om op die manier extra tips te krijgen in welke richting jullie moesten. Al 
een geluk dat jullie dat goed deden. Hier hebben we ook gemerkt dat er een paar 
heel lenige tippers aanwezig zijn en ja ook hier weer hebben we jullie tiktok kennis 
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wat bijgebeend door er een paar aan te leren. Leidster Myrthe en Delphine waren 

nog zo enthousiast dat ze die met de voeten goed konden 😉 

 

Zondag 2 februari 
Hoi hoi, vandaag is het 2 Februari. Wat een dag. Hier een leidster daar een leidster, 
overal leidsters! Jullie mochten om de beurt per twee leiding geven aan jullie 
medeleden en geweldige leidsters. Het geluid van de zee komt blijkbaar toch niet zo 
duidelijk uit onze schelp... Maar wanneer de cafébaas op ons schermpje zagen wisten 

we waar te zoeken. De man uit het café op de hoek kent ons nu ook 😉. Weer een 
kennis bij, hoe goed is dat! Ook zorgden de andere leidsters voor nog vele andere 
spelletjes, ze waren allemaal super leuk! Goed gedaan ladies!! Ook vonden we het niet 
echt eerlijk dat de jongens een bord op straat hadden en wij niet, we konden het dan 
ook niet laten om hier even duidelijk te maken dat wij ook bestaan! De mevrouw aan 
de overkant vond dat niet even leuk als wij... We waren er even niet goed van, gelukkig 
zijn wij GOEDE leidsters (hopen we) en weten we altijd wat te doen, of proberen we 

toch altijd het beste te doen 😉. Tot de volgende keer maar weer mijn beste vrienden! 

xoxo een heel anonieme schrijver 😉. 
 

 

Zondag 9 februari 
Leidster, waar dient die modder op ons gezicht voor? ' vroegen jullie wanneer de 
blinddoeken binnen afgingen! Nergens voor dat was een flauw mopje hihihihihi  Toen 
besefte jullie dat het pikdonker was en de deut opslot zat OOHHNNEE! 
Ja hoor we hadden een fantastische escape romm in elkaar gestoken om te 
ontsnappen aan een woeste Chiara buiten!!  Groep 1 binnen had al snel door (kuch 
kuch) dat ze hier enkel gingen ontsnappen door hulp van buitenaf 

#dankuvooralletipsleidsterphoebe 😋  Eens jullie dit doorhadden en de 
communicatie tussen binnen en buiten eindelijk inorde was konden we officieel van 
start gaan. Eeh das een klok, eh dat ook, eeh hier ligt een krant, omg een zaklamp, 

oohnee zelf 6 zaklampen 😱  Onze hersenen moesten een hele middag op volle 
toeren werken om alle verborgen en niet zo verborgen tips te ontcijferen!! Maar net 
op tijd ontsnapt, want toen de deur eindelijk weer openging op het einde van de 

escape room was het 17u28!! OEF NET OP TIJD 😝  GOED GEDAAN CHICAS!! 
 

 
Zondag 16 februari 
Alles omtrent van deze zondag stond in functie van Valentijn! OOHH 

ROMANTIISCCHHHH ❤️ 
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... of ja dat was toch de bedoeling 😅 Het was 14u20 op ene prachtige 
zondagmiddag en jullie waren net vastgeplakt aan jullie liefdespartner (ma letterlijk 
eh #ductapeislife) Bo en Tess werden hoofd aan hoofd geplakt. Vervolgens waren 
Suzanne, Jolien en Floor aan de beurt! Ja hoor alle 3 rug aan rug verbonden voor het 
leven MAN HOE GEZELLIG WAS DAT ZO KNUS BIJ ELKAAR!! Met volle moed begonnen 
we aan onze grote valentijnspel en na amper 1 spelletje waren we weeral volledig 
afgeleid door onze Tiktok-verslaving! hahahaha #renegade 
#myrthekanhemnogsteeds 
20.000 Tiktok-pogingen later was het plots al tijd om naar huis te vertrekken, dus 
kwam onze fabuleuze plaat van Urbanus weer te boven 
#Gemoogtnaarhuisgaanvaarwelgoodbye  #totzoveronzevalentijnheheheh 
 
 
VAARWEL KLEINE STRONTJES VAN ONS 
XOXO phoebie, Delphine en Mimi 
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Kalender Tippers 

Maart 2020 

Zondag 1 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
Vrijdag 6 maart - Zondag 8 maart: WEEKEND 
Zondag 15 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 22 maart: geen chiro: FRIETFESTIJN (verdere info volgt op mail en andere 
media) 
Zondag 29 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
 

April 2020 

Zondag 5 april: geen chiro, enkele leidsters vertrekken dit weekend op eindreis en 
anderen doen mee met een dansshow! 
Zondag 12 april: geen chiro, geniet van de vakantie. 
Zondag 19 april: afdelingsdag (meer info volgt later) 
Zondag 26 april: gewoon chiro van 14-17u30 
 

Mei 2020 

Zondag 3 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 10 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 17 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
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Verslag Asti’s 
 

Zaterdag 11 januari 

WOEHOEW! De eerste avondchiro 

van het jaar is een feit! We vlogen er 

meteen stevig in door jullie zelf een 

chirozondag te laten plannen. 

Gelukkig waren jullie 

superenhousiast om leiding te geven 

aan de kleine (B)engeltjes van de 

chiro! Voor enkelen van jullie was dit 

een spannend moment, voor de 

eerste keer een eigen activiteit 

plannen, dat is inderdaad heel spannend! Aan het einde van deze avond mocht 

iedereen zijn spel met de groep delen en wij waren heel trots dat jullie zo’n leuke 

activiteiten in elkaar konden steken!  

 

Zaterdag 18 januari 

Hupla, daar is de tweede avondchiro van het jaar al! Wij vonden dat jullie nog een 

avond rust verdienden alvorens jullie erin 

vlogen als leiding! En dat was het echt wel, 

jullie waren niet talrijk aanwezig maaaaaar 

daar waren wij natuurlijk op voorbereidt! 

We speelden een hele avond rustige 

kaartspelletjes (daar was levend stronten 

dus niet bijgerekend!) We leerden elkaar 

ook weer wat beter kennen dankzij het 

memospel met allerlei leuke vragen op. Het 

was dus een heel plezante avond waar we 

heel veel gelachen hebben. Op naar de volgende! 

 

Zaterdag 25 januari 

Enkelen onder jullie hebben de eerste zondag als leiding al overleefd! Aan de 

verhalen te horen hebben jullie dat heel goed gedaan! Wij zij trots op jullie! De 
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laatste avondchiro van januari is nu ook van start gegaan! Het was eens tijd om jullie 

vriendenlijst op facebook uit te breiden. Aan de hand van opdrachten kon je een 

interesse verdienen, enkele voorbeelden van die opdrachten waren: lak de 

teennagels van een medelid, ga naar de kerk en doe een offer, speel taxi voor je 

medeleden, schrijf een blog met 10 tien om te leren fitnessen (Geike, ik denk niet dat 

veel mensen jouw tips zouden opvolgen, maar je kan proberen), speel voor 10 

minuten een kat (Lisa, Amber en Flore, dankjewel om de 

normale kat te spelen, want Joke was de meest irritante 

kat ooit!), maak een vlog over je interessante leven, en 

zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan. Na elke 

opdracht kreeg je dus een interesse, aan het einde van 

de avond konden we zien wie de meeste 

gemeenschappelijke interesses had met de anderen van 

de groep en deze populaire chick was (tromgeroffel) 

JOKE! En zo kwam deze leuke avond alweer op zijn einde 

en sloten we af met het nemen van een leuke klasfoto! 

 

Zondag 2 februari 

Deze zondag was het een spannende dag! Iedereen zijn wekker werd gezet op een 

bepaald tijdstip. Jullie wisten toen nog van 

niets dan moesten jullie allemaal een 

blinddoek opzetten. En werden jullie in 

groepen verdeeld. En zo werden jullie door 

ons geblinddoekt naar een locatie gebracht. 

Eens dat jullie daar waren en de wekker 

afging mocht je de blinddoek afzetten. En 

jullie hadden een enveloppe met daarin de 

opdracht! Jullie moesten de ingrediënten 

verzamelen voor pannenkoeken. Om ter eerst moesten jullie op de Chiro staan met 

alle ingrediënten en alle opdrachten uitgevoerd. En ondertussen dat jullie aan het 

rond waren lopen in Belsele waren wij (de leiding) aan het rondfietsen en als we jullie 

zagen kregen jullie van ons een mooi kledingstuk uit de verkleedkoffer! Na dat jullie 

allemaal op de Chiro waren met de ingrediënten was het tijd om pannenkoeken te 

bakken!! En amai lekker dat die waren vooral die chocolade pannenkoeken!  
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Zondag 9 februari 
Vandaag was storm Ciara in het land!! Dus omdat Ciara heel gemeen ging zijn die 
middag met veel wind en regen. Zijn we die middag veilig binnen gebleven! En hebben 
we de grote studio 100 Sunday trowback quiz gespeeld!! Na dat we jullie in groepen 
hadden verdeeld kon het spel beginnen. We begonnen met stop de band ronde. Soms 
was er een beetje discussie over mensen dan wel al niet juist waren. De ronde erna 
was een ronde dat ze Nederlandstalige liedjes die in het Engels waren vertaald 
moesten raden welk Nederlandstalig liedje het was. 
 
Most dreams are deception 
But when I wake up next to you, I still dream. 
I feel your breath and see your face 
You are a dream that lies next to me. 
You look at me and stretch 
Once in a while dreams come true! 

Welk liedje is dit? Stuur een berichtje naar de leiding als je het weet! 
Dan was er nog een ronde waarbij dat je een liedje moest neuriën en soms ging het 
wat moeilijk maar uiteindelijk zijn ze allemaal geraden. Dan was er ook een ronde 
waarbij jullie moesten een tekst van een liedje moesten aanvullen waar dat er een zin 
ontbrak.  
Uiteindelijk zijn er twee teams gewonnen! Het was een leuke middag!! 
 

Zondag 16 februari 
We (de tiptiens) zoeken de pijlen, we zoeken de pijlen, we zijn om die te vinden al een 
hele chironamiddag op pad! P.S. om te testen wie van de asti’s de chirokraker leest, 
moet je nu een foto van je voeten naar een van de leidsters sturen. Ik herhaal: nu! Een 
beloning volgt! Oke nu verder met de chirozondag: Deze namiddag organiseerde de 
leiding een heuse pijlentocht zodat de leden weg van de chiro waren en de leiding de 
leefweek van de aspi’s kon voorbereiden. En jaja bij pijlentocht geldt: wie zoekt, die 
vindt, en wie kakt, die stinkt, en wie de pijl niet haalt, die verdwaalt!!!  
 

P.S. Er komen fantastokke weekends aan!! 
Zeker niet vergeten: keti-aspiweekend en eigen astiweekend! 
Aanwezigheden worden genoteerd! Neenee grapje: maar hoe meer 
zielen, hoe meer vreugde! 
WIJ HEBBEN ER KEIVEEL ZIN IN!!!!!!! 

 
Veel liefs, 
Jullie allerliefsteleukste leiding 
Andrea, Aïsha en Paulien 
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Kalender Asti’s 

Maart 2020 

Zondag 1 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
Vrijdag 6 maart - Zondag 8 maart: keti-aspiweekend van het gewest! (vrijdag:20u30 – 
zondag 12u) 
Zondag 15 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 22 maart: geen chiro: FRIETFESTIJN! We zien jullie op het frietfestijn! 
Zondag 29 maart: gewoon chiro van 14-17u30 
 

April 2020 

Zondag 5 april: geen chiro, enkele leidsters vertrekken dit weekend op eindreis en 
anderen doen mee met een dansshow! 
Zondag 12 april: geen chiro, want het is Pasen! Vrolijk Pasen! 
Vrijdag 17 april - Zondag 19 april: We gaan op weekend! Meer info volgt snel! 
Zondag 26 april: gewoon chiro van 14-17u30 
 

Mei 2020 

Zondag 3 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 10 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 17 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zondag 24 mei: gewoon chiro van 14-17u30 
Zaterdag 30 mei: avondchiro van 19u-21u 
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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! 

Vanaf dit chirojaar gaan we proberen om onze chiro zo afvalvrij mogelijk te maken. 

Dit houdt in dat we tijdens het vieruurtje enkele koeken zullen voorzien die niet apart 

verpakt zijn en fruitsap in glazen flesjes (dit doen we nu al!) zullen aanbieden… 

Zonder jullie hulp zal het natuurlijk niet lukken. Daarom zouden wij vriendelijk willen 

vragen om, als uw dochter toch haar eigen vieruurtje meeneemt, een drinkbus en 

koeken zonder verpakking in een koekendoosje te voorzien. Etensresten zullen 

binnenkort ook in ons compostvat terecht kunnen. Samen gaan we op weg naar een 

afvalvrije chiro! 

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

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

worden! 

 

Kamp 2020 

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

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

vrij, want net als vorig jaar is het NIET mogelijk om later toe te komen of vroeger te 

vertrekken. 

 

Uniform  

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

Pinkels (°2012 – 2013) 

Aprilia Pauwels 
0474014815   
aprilia.pauwels@ 

gmail.com 

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

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

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

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

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

Liesa Buys 
0468/234785 
liesabuys@ 
telenet.be 

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

Lore Van 
Raemdock 
0496/894099 
vrlore@ 
hotmail.com 

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

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

Tippers (°2006 – 2007) 
Delphine Thomaes  
0468235134 
delphine.10@ 
telenet.be 

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

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

 

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

Paulien Rombouts 
0484/799416 
romboutspaulien@ 
hotmail.com 

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