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Voorwoord 
 
Beste ouders, liefste leden 
 
Chirojaar 2020 – 2021 staat voor de deur en wij zijn helemaal klaar om er samen met 
jullie terug in te vliegen! Iedereen is goed uitgeslapen en we hebben nog ongelofelijk 
kunnen nagenieten van het geweldige kamp in Nijlen! 
 
Het evenement Spaghetti Coronaise was een ongelofelijk groot succes, daarom willen 
we jullie nog eens enorm hard bedanken om massaal spaghettisaus, wijn, cava en 
dessertjes te kopen!  
 
Dit jaar staan er 21 fantastische leidsters klaar om jullie dochters de beste tijd van 
hun leven te geven, elke zondag opnieuw! Een nieuw chirojaar betekent niet alleen 
nieuwe leiding, maar ook veel nieuwe leden. Aan allen die voor de eerste keer komen 
om te ravotten samen met vriendinnen: WELKOM! Aan de rest die al ja(a)r(en) 
meespeelt: nog steeds even hard WELKOM! 
 
Voor wie ons nog niet kent: in dit boekje kan je eerst alle verslagen terugvinden van 
ons geweldige kamp in Nijlen. Verder vind je ook informatie over de kalender, de 
aangepaste uren per groep (zie kalender), belangrijke informatie over de werking 
tijdens covid-19 én op de laatste bladzijde een overzicht van de leiding en de 
groepen. Als er vragen zijn, kan je ons steeds aanspreken aan de poort of een mailtje 
sturen! 
 
Wij hebben er alvast MEGA veel zin in en we kijken er enorm hard naar uit om dit 
chirojaar onvergetelijk te maken! 

 
Veel liefs 
Fien V, Paulien, Emma, Amber, Aster, Myrthe, Liesa, Yasmin, Helena, Aïsha, Delphine, 
Ophélie, Silke, Andrea, Amelie, Kato, Aprilia, Astrid, Fien M, Phoebe en Lore 
 

 
 
 
Meer informatie over het jaarthema ‘Onvoorspelbaar’ op 
www.chiro.be/onvoorspelbaar  

http://www.chiro.be/onvoorspelbaar
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Kampverslag Pinkels 
 
Zondag 26 juli:  
Vandaag kwamen we voor het 

allereerst toe op onze 

kampplaats in Nijlen. Daar 

kregen we een hele rondleiding 

door het gebouw om de corona-

regels te leren kennen. Onze 

bedjes stonden al klaar dus na 

de rondleiding en de lange reis naar de kampplaats konden we even 

uitrusten op ons bedje. Na de lekkere hotdogs vertrokken we op 

fakkeltocht en lieten we onze beste zangstemmetjes horen! Uiteindelijk 

kropen we uitgezongen en uitgeteld in onze slaapzak.  

 

Maandag 27 juli:  

Simba weet echt niet meer welk gezelschapsspel nu het aller aller aller 

leukste is. Samen ontdekten jullie de allerleukste spelletjes! Maar we 

speelden ze niet gewoon in het klein.. 

neenee, we gingen voor de gigantische versie 

ervan! Extra veel plezier gegarandeerd! 

Codes kraken konden jullie als de beste, 

omvallen als dominoblokjes ging vlot en zelfs 

raden wie het is, was een makkie voor jullie! 

Om er voor te zorgen dat de Pinkels sliepen als een roosje hebben we 

dromenvangers geknutseld! Zo werden alle bozen dromen 

opgevangen door mooie 

kunstwerkjes. Bovendien is het ook een leuk aandenken 

aan een mega fantastisch kamp! Als vieruurtje aten we 

heerlijke appelsienen! Zie jij onze mooie 

appelsienmondjes??  

Om de schrijf- en denk skills van de Pinkels te testen 

rondden we de avond af met een tof potje Pim Pam Pet!  
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Dinsdag 28 juli:  

Met de jeep door de savanne en een boel 

lieve pinkels om ons heen, met de jeep 

door de savanne waren we nooit alleen! 

Vanuit onze jeep konden we alle dieren 

bezichtigen, maar dat voor onze stoere 

pinkels niet goed genoeg! Zonder enige 

schrik stapten jullie uit en gingen jullie op 

stap met de dieren! Wat een zotte uitstap 

was dat!!  

Paars pinkelstof, groene 

verf, scheerschuim en 

etensresten kunnen maar 1 ding betekenen…. VUILE 

SPELEN! We maakten de gekste kapsels met 

scheerschuim en volgden een blote-voeten-pad over 

het eten van 

de afgelopen 

twee dagen. 

We speelden 

veel leuke vuile spelletjes en daarna spoten de leidsters 

ons af met de tuinslang      . Na een heerlijk warme 

douche en het avondeten verwenden we elkaar met 

zaaaaalige massages en rugtekeningen ZOOOOO 

ontspannend! We vielen direct in slaap.  

Woensdag 29 juli:  

 

We vlogen er ‘s ochtends al direct in met een actieve vorm van BINGO! Het 

ging van een klerenketting maken tot de leidsters een massage geven, dat 

vonden de leidsters alles behalve erg      . Aan de hand van het voltooien 

van de opdrachtjes 

kreeg iedereen zijn 

bingokaart snel vol!  

 

K3 wordt stilaan een 

beetje oud en grijs, dus het werd tijd om een 

nieuw K3-triootje uit te zoeken. Aan de 

Pinkels moet je dat geen twee keer  zeggen. 

Ze konden zich bewijzen door te dansen, 

zingen en zelfs door hun mooiste poses te 

laten zien op een fotoshoot! Wij denken dat 

K3 heeeeeel blij zal zijn met zo een goede 
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opvolgers.  

 

 

Donderdag 30 juli:  

Robin Rugzak wilt graag koning worden van alle planeten en 

schakelt de pinkels in want hij kan het niet alleen. Samen met 

Robin gingen we van planeet naar planeet om die te veroveren. En 

succes gegarandeerd want de pinkels hebben elke planeet 

verovert voor Robin en nu is zijn droom uitgekomen!  

Na de platte rust en briefjes schrijven naar huis, speelden we 

waterspelletjes omdat het zo warm was. De mammoet en het 

slingertikkertje waren onze favoriet! Maar ohnee leidster!!!! 

Vanavond is het kampvuur en we hebben nog niets voorbereid…. 

We maakten een dansje, deden onze mooie kleren aan, spoten 

een beetje parfum en we waren er helemaal klaar voor!  

’s Avonds lieten we de hele chiro zien wat voor knappe 

danseressen de pinkels wel niet zijn! Nog even genieten 

van het kampvuur om dan in ons bedje te kruipen. Wat 

een gezellige laatste avond! Oja, we aten spaghetti met 

onze mond … da’s enkel iets voor op de chiro! Sorry 

mama’s en papa’s voor de vuile mondjes      .  

 

Vrijdag 31 juli:  

Het is niet waar, is het al tijd 

om naar huis te gaan? Nog 

snel ontbijten uit het vuistje 

want het kamp is voorbij 

gevlogen. Gelukkig hebben 

we er een MEGA 

FORMIDABEL FANTASTISCH 

LEUK kamp van gemaakt! 

We gaan jullie missen 

Pinkeltjes, heel veel plezier in jullie komende Chirojaren en tot binnenkort! 
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Veel kusjes en knuffels Kato, Aprilia en Ophélie  
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Kalender Pinkels 
 

September 2020 

 Zondag 6 september: GEEN chiro 
Zondag 13 september: Gewoon chiro! 
Zondag 20 september: Startdag, NEEM OOK JULLIE VRIENDINNETJES 
MEE! 
Zondag 27 september: Gewoon chiro! 

 

Oktober 2020 

Zondag 4 oktober: Gewoon chiro! 
Zondag 11 oktober: Gewoon chiro! 
Zondag 18 oktober: Gewoon chiro! 
Zondag 25 oktober: Gewoon chiro! 

 

November 2020 

Zondag 1 november: Halloweenfeestje (meer info volgt) 
Zondag 8 november: Gewoon chiro! 
Zondag 15 november: GEEN chiro voor de leden! Het is leidingsweekend! 
Zondag 22 november: Gewoon chiro! 
Zondag 29 november: Gewoon chiro! 

 
 
Beste ouders 
Door corona is de chiro met bubbels en willen we zomin mogelijk kruisen met 
de andere bubbels. Gelieve uw kind af te zetten tussen 13:55 en 14:00. Haal uw 
kinderen om 17:30 op. Alvast bedankt om hier rekening mee te houden!! 
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Kampverslag Speelclub 
Dinsdag 21 juli 
De eerste dag van kamp!!! Gezellig samen onderweg op de trein en tussendoor hebben we 
de kampdans al kunnen oefenen. Toen we op de kampplaats aankwamen hebben we de 
bedjes opgezet. Dan was er de coronarondleiding, zodat we wisten waar we overal mochten 
komen. In de avond werd er getest hoeveel de leden nog wisten van de coronaregels met de 
coronaquiz. Dan was het al tijd om de eerste nacht door te brengen in de slaapzakjes. 

 

   
 
 
Woensdag 22 juli 
Deze leuke dat begon met het maken van ons kampaandenken!! We gingen batikken (of tie 
dyen). We hebben prachtige t-shirts gemaakt, met de mooiste vormen! Echt de mooiste t-
shirts ooit! Daarna hebben we baseball gespeeld, daar was iedereen ook al zo goed in! Na 
de middag hebben 1 tegen allen gespeeld. Er hing een hele hele hele grote lijst met allemaal 
opdrachtjes op dat jullie moesten doen, dat was echt veel. In de avond was het tijd voor de 
Night of the classics. De leuke speelclubbers mochten de tofste spelletjes opschrijven en 
deze werden getrokken door de meest bevallige assistentes, de speelclubleiding uiteraard! 
Deze avond kon niet meer stuk met een super lekker ijsje!!! 

 

  
 
 
Donderdag 23 juli 
Vandaag vertrokken we op uitstap joepieee!!! Het was supermooi weer, we trokken onze 
wandelschoenen aan en gingen op pad. Terwijl we naar de geheime locatie stapten zongen 
jullie uit volle borst!! Uiteindelijk kwamen we aan in de speeltuin!! Na heel de speeltuin te 
hebben uitgetest vertrokken we tegen de middag terug richting de kampplaats. Na onze 
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picknick was het tijd om wat verkoeling op te zoeken!! Bikini aan en recht het zwembad in. 
De namiddag activiteit sloten we af met waterspelletjes.  
Na een lange dagtocht en waterspelletjes was het tijd voor een welness! Elkaar masseren, 
voetbadjes, bruisballen, ... En zo sloten we onze leuke dag af en gingen we ontspannend 
naar dromenland! 

 

  
 
 
Vrijdag 24 juli 
Eindelijk was het zover!! We maakten SLIJM. Iedereen keek er enorm naar uit om dat eens 
te doen. Niemand was bang om zijn handen vuil te maken, dus kneden maar!!  
Na de platte rust mochten ze hun vuile kleren aantrekken, want het was tijd voor vuile spelen! 
Met verf, voedselresten, bloem, cacaopoeder, … maakten we ons vuil. Op een zeil met bruine 
zeep dansten ze de kampdans en speelden ze spelletjes. Nadien gingen ze met hun mond 
blindelings op zoek naar Fruitella’s in een pot vol lekkers. Daarna verdiende iedereen een 
goede warme douche!!  
In de avond speelden we nog een massaspel. Samen met de kwikken speelden ze 
veldstratego om geld te verzamelen en het verzamelde geld konden de oudere groepen 
gebruiken bij een quiz. 

 

  
 
Zaterdag 25 juli 
Vandaag hebben we de kampvuuravond voorbereid en aan talenten was geen tekort! 
Dansjes, zingen, turnen of we maken er anders gewoon een musical van, jullie zijn echte 
sterren!! Maar het liedje van de leiding was toch de hit van de avond! Onze tv-show was geen 
succes zonder jullie enthousiasme of het nu live vanuit onze studio was of gewoon lekker 
van thuis uit, we hopen dat iedereen een toffe avond heeft gehad. Een kampvuur is geen 
kampvuur zonder een lekker snoepjesbuffet hmmm. Jammer genoeg kwam de regen ons 
storen en kropen we lekker warm in ons bedje voor de allerlaatste nacht! 
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Zondag 26 juli 
Vandaag kwamen mama en/of papa jullie halen via onze super coole en moderne drive in 
maar eerst moesten wie die valiezen nog inpakken! Wat een opgave! Gelukkig vonden alle 
verloren gelopen sokken hun vriendje terug en geraakte alle slaapzakken terug in hun zakje. 
En dan was het moment van afscheid daar, na vijf dagen vol spelletjes, lachen en bubbels 
was het tijd om naar huis te gaan! We hopen dat jullie het een geweldig kamp vonden en dat 
jullie er met een glimlach aan terug denken!! Wij missen jullie al! 
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Kalender Speelclub 
 

September 2020 

Zondag 6 september: GEEN chiro! 
Zondag 13 september: Gewoon Chiro! 
Zondag 20 september: Startdag, NEEM OOK JULLIE VRIENDINNETJES MEE! 
Zondag 27 september: Gewoon Chiro! 
Zondag 27 september: Gewoon Chiro! 

Oktober 2020 

Zondag 4 oktober: Gewoon Chiro!  
Zondag 11 oktober: Gewoon Chiro!  
Zondag 18 oktober: Gewoon Chiro!  
Zondag 25 oktober: Gewoon Chiro  

November 2020 

Zondag 1 november: Halloweenfeestje (meer info volgt) 
Zondag 8 november: Gewoon Chiro!  
Zondag 15 november: Geen Chiro: Leiding is op weekend. 
Zondag 22 november: Gewoon Chiro! 
Zondag 29 november: Gewoon Chiro!  

 
 
Beste ouders 
Door corona is de chiro met bubbels en willen we zomin mogelijk kruisen met de 
andere bubbels. Gelieve uw kind af te zetten tussen 13u55 en 14u. Haal uw kind om 
17:30 op. Alvast bedankt om hier rekening mee te houden!! 
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Kampverslag Kwikken 

Dinsdag 21 juli 2020 

Dit jaar spraken we niet af aan de Chiro, maar aan het station. We zagen meteen dat jullie er mega 
veel zin in hadden. Eerst onze handen ontsmetten, dag zeggen tegen de mama en hup… de 10 
kwikken namen de trein. Na een dik halfuur op de trein te zitten was het tijd voor een pauze in 
Antwerpen Berchem. Daar leerden we onze kampdans aan. Jullie waren er meteen mee weg, 
super! In Nijlen zelf nog een kleine wandeling om dan op de kampplaats toe te komen. Jullie zagen 
niet meteen de kamer, nee nee nog even geduld eerst een lekkere aardbei om dan erin te vliegen 
en de bedjes op te zetten. Al snel was het etenstijd en genoten jullie allen van fricandon met … 
(weet je het nog met wat het was?) Voor het slapen gaan nog wat de regels overlopen want ja dat 
waren er wat meer dit jaar en onze eerste dag zat er al op. 

Woensdag 22 juli 2020 

Voormiddag: 

Een aandenken aan het kamp is altijd mooi meegenomen. Jullie maakte allen prachtige 
kunstwerken met Fimo. We hadden een UNO-kaart, een konijntje, een beer, een egel en nog vele 
andere dingen. De leiding had het wat moeilijk met een idee te vinden bloemen, een ananas en een 
golf waren toch niet zo goed gelukt :D . De Fimo in de oven en toen kwam de glazen pot. We 
lijmden jullie kunstwerk aan het deksel en deden in de po wat water, babyolie en glitters. Pot toe 
en tadaaa een snowglobe. Maar toen… de lijm was niet sterk genoeg ai ai ai de leiding had daar 
toch niet goed over nagedacht maar volgend jaar beter. Jullie hebben dan toch een mooi 
kunstwerkje uit fimo. 

Namiddag: 

Na de platte rust moesten we Robin Rugzak helpen. Fred Heuptas had namelijk alle landen gestolen 
en we moesten deze terugwinnen. Bij elk land deden we een spel daarna werd Chiropa helemaal 
gemaakt (de leiding had hun best gedaan de blokjes goed te knippen en was toch niet zo super 
goed erin.) We speelde Oekraïense voetbal waarbij je met een stoel moet lopen en enkel mag 
shotten als je op de stoel zit. We versloegen de Duitsers met Kubb. Wonnen we Frankrijk met het 
spelletje Du Fromage (of Boursin als je Lore heet). En nog veel meer zo hadden we Chiropa toch 
kunnen herstellen wat een geluk! 

Avond: 

Na het avondeten zagen we dat jullie toch nog een kleine honger leken te hebben en speelden we 
de EET-Quiz. Jullie moesten zo snel mogelijk jullie pot leegkrijgen. Er was een pot koekjes, appels en 
snoepjes. Na elke vraag werd er gerold met de dobbelsteen en konden de potten verwisseld 
worden, spannend!!! Bij elke vraag dat je juist had mocht je iets lekkers eten. De vragen gingen van 
moeilijk naar best en van makkelijk naar slechtst. Jullie konden zingen op verschillende liedjes maar 
moeten toch nog eens herhalen wat zintuigen zijn en nee, ademen is er niet 1 van. Op het einde 
lieten we nog is goed zien hoe hard we konden dansen en hoe leuk we het wel niet hadden aan al 
de andere die kwamen kijken. 
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Donderdag 23 juli 2020   
Voormiddag:  
Onze dag begon met het grote geluksspel! De kwikken speelden spelletjes en verdienden hiermee 
geld. Met hun centjes konden ze benodigdheden kopen voor bij het eten zoals bijvoorbeeld hun 
tafels, stoelen, bestek, …  De prijzen van bepaalde benodigdheden waren peperduur waardoor onze 
speelvogels niet alles konden kopen. Of ze dit echt erg vonden is een andere vraag. Een dagje 
zonder tafel en bestek was zeker nog niet zo erg!  
Namiddag:  
Nadat de kwikken hun bord spaghetti hadden leeggegeten, stonden de sergeanten al klaar om hen 
op te leiden tot echte soldaten!  Ze deden verschillende ruige spelletjes met vuiligheid om de titel 
soldaat te verdienen. Na wat rugby met een fles gevuld met spaghettisaus, kampdansen op een zeil 
me bruine zeep, door een vuilniszak vol verf kruipen en nog zoveel meer was het tijd om ons te 
douchen. De andere leden roken ons al van ver!  
Avond:  
Onze avond sloten we af met een geweldige casinoavond! De leidsters hadden jullie haren 
gevlochten en nagels gelakt zodat jullie voor onze chique avond klaarstonden. We speelden 
spelletjes zoals hoger of lager, roulette en eenentwintigen. Het waar weer een avond vol plezier!  

   

Vrijdag 24 juli 202  
Voormiddag:  
Toen jullie op vrijdagochtend wakker werden waren we jammer genoeg al over de helft van het 
kamp.  
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Maar niet getreurd, wij hadden nog enkele toffe activiteiten voorbereidt.  
We begonnen de dag met het popcornspel. De bedoeling was simpel, ons terrein was opgedeeld in 
verschillende vakjes en helemaal in het midden stond een gasvuurtje met een kom met maïs op.  
Die verschillende vakjes konden eigendom worden van 1 van de 2 teams na het winnen van een 
duel.  
Op het einde van het spel werd het gasvuurtje aangezet en vloog de popcorn in het rond. Het team 
die de meeste popcorn op hun terrein had won.   
  
Zo gezegd zo gedaan, het eerste duel was vakduwen. Een heel simpel spelletje, maar jullie vlogen 
erin en het ging er hevig aan toe. Uiteindelijk slaagde het roze team erin om hun tegenstanders in 
de andere vakken te duwen. Zij mochten als beloning een vakje kleuren rond het gasvuurtje. Dit 
was geen gemakkelijke keuze. Na wat inschattingen en een tijdje wikken en wegen kwamen jullie 
tot een overeenkomst wat meteen het signaal was voor ons volgende duel… RATTEN EN RAVEN  
Dit was niet zo gemakkelijk als het leek, na heel wat verwarring, heen en weer geloop en ja ook een 
paar blobvissen ☺ waren de raven verlost van de ratten en kwam er een winnaar uit de bus.   
Na dit ingewikkelde spel was het tijd voor 1 van jullie favorieten: Tussen vier vuren. Jullie zijn 
ondertussen echte profs in dit spel en altijd enthousiast dat het een plezier is om dit met jullie te 
spelen. Zelfs de leiding deed mee ;-) Na heel wat over en weer gegooi eindigde het spel na een heel 
spannende en nipte ontknoping. Omdat iedereen zo goed had meegedaan mocht elk team een 
extra vakje kleuren voor jullie inzet.  
Het Schots balspel was als volgende aan de beurt.  
Het grootste deel van de voormiddag was al voorbij dus speelde we nog 2 kleine duels namelijk 
mottige kop tikkertje en blijf van mijn krant.  
Afsluiten deden we met het frisbeespel waarbij het de bedoeling is om het andere team , dat een 
eindje verder op een bank staat, aan te gooien met de frisbee. Wie geraakt is valt af.  
Nu was het tijd om de vakjes nog wat bij te kleuren en het gasvuurtje aan te zetten.  
Na enkele ogenblikjes hoorde we al enkele pofgeluidjes en nog geen 10 seconden later vloog de 
popcorn in het rond op en naast de gekleurde vakjes. Nog even proeven van de overschot en 
daarna was het tijd om te kampdans te gaan dansen.  
  
Namiddag:  
Na de platte rust kwamen we jullie halen als echte VSCO-girls, want we speelden het 
grote Tiktokspel!  
Ieder van jullie wou natuurlijk zoveel mogelijk volgers, op TikTok, zodat jullie bekend raakte 
op Tiktok. Maar zo gemakkelijk geven wij jullie die volgers niet, net zoals in het echt moesten jullie 
allerlei challenges en opdrachten volbrengen waardoor jullie als beloning een 
aantal volgers  kregen. We zagen super mooie krijttekeningen, creatieve sorteermethodes, leuke 
toneeltjes en heel even werd onze kampplaats een echte fitnessruimte. We zagen jullie stijgen op 
de Tiktokranglijst en zo ook de allerbekendste Tiktokkers zoals Addison Rae, Charlie D’Amelio en 
Loren Gray van de troon stoten.  Na het verdelen van de volgers was het tijd om jullie volgers te 
belonen met de mooiste Tiktoks ooit gemaakt. Na al dat gedans deden we nog 
andere Tiktokchallenge. We maakten 2 vakken en speelde muziek af. Wanneer je het liedje kende 
ging je naar het ene vak en zong en danste je mee uit volle borst. Wanneer je het liedje niet kende 
schoof je naar het andere vak. Na deze geslaagde namiddag was het weeral tijd voor de kampdans 
en onze buikjes rond te eten.  
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Avond:  
Deze avond was het traditiegetrouw massaspel weliswaar in andere omstandigheden dan de 
voorbije jaren. Jullie werden samen met de speelclub verdeeld in 3 groepen. Onze bubbel kreeg de 
belangrijke taak om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor jullie teamleden van de oudere bubbel 
zodat deze zichzelf konden bevrijden.  
Dit kon door de staart van elkaar af te pakken en ballonnen te zoeken in het andere kamp.  
Jullie vlogen er meteen in en jullie kwamen met heel wat kaartjes en ballonnen terug naar het 
kamp.  
Maar toen stootte jullie op de boemannen, zij kwamen jullie spel verstoren en jullie kaartjes 
afnemen.  
OPPASSEN GEBLAZEN!   
Na een hele poos spelen waren de oudste leden bevrijdt en waren jullie klaar om te gaan slapen 
want de volgende dag werd weer een vermoeiende dag.  

 

Zaterdag 25 juli 2020  
Voormiddag:   
Vandaag is het uitslaapdag. Dit wilde zeggen dat jullie een uurtje later gewekt werd en goed 
uitgerust waren voor de allerlaatste dag op kamp, snif snif.   
Na het ontbijt kregen jullie voorbereidingstijd voor het kampvuur dat traditioneel de afsluiter is van 
het kamp.  
Na het horen van jullie plannen werden we als leidsters alleen maar nieuwsgieriger dan wat we al 
waren.  
De tijd vloog voorbij maar jullie raakten op tijd klaar voor het eten.  
  
Namiddag:  
Tot jullie grote verrassing begon het kampvuur al in de namiddag. We speelden een groot tv-spel 
met de speelclub waar jullie als special guest op uitgenodigd waren. Jullie maakten een origineel 
toneeltje en een super lief kwikkenalfabet. Wij zijn super trots op jullie!! Tussen de 
verschillende actjes door was er ook wereldnieuws: In China speelden ze groot voetbaltornooi, er 
werden schoten gelost in de Far west en Nijlen was omsingeld door ninja’s. Jullie losten al deze 
problemen op en speelde naar hartenlust mee met het voetbaltornooi en stoelendans. Daarna was 
het tijd om te gaan eten.  
Avond:  
Na het avondeten moesten jullie allemaal een trui, lange broek en fluovest aandoen want we 
gingen op fakkeltocht. De fakkels werden aangestoken en doorgegeven. Iedereen die wou mocht 
een fakkel eens dragen. Bang waren jullie niet want jullie zijn allemaal stoere meiden.  Dat was een 
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leuke ervaring! Na een flinke tocht verzamelden we allemaal rond het vuur en zongen we liedjes 
rond het kampvuur. Om 20u was het tijd voor het 8-uurtje en mochten jullie aanschuiven aan het 
desserten buffet.  Daarna mochten jullie nog even rond het vuur zitten en terugdenken aan het 
fantastische kamp en dan was het tijd om te gaan slapen. Slaapwel lieve kwikjes!!  

 

Zondag 26 juli 2020  
Vroeg opstaan valies maken en hup, hup, hup. Zo snel waren we nog nooit. Daarna eten, spelletjes 
spelen maar de ouders waren er al snel. Een dag aan de leiding was er bijna teveel aan zo moe 
waren jullie en zo hard hadden jullie de mama’s en de papa’s gemist. Daarna was het voor de 
leiding grote kuis en heel veel voldoening van dit prachtige kamp met jullie.   
MERCI MERCI MERCI LIEVE KWIKJES!!!  
Dikke knuffels:   
Amber, Amelie, Astrid en Lore  
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Kalender Kwikken 

September 2020 

Zondag 6 september: GEEN chiro! 
Zondag 13 september: Gewoon Chiro! 
Zondag 20 september: Gewoon Chiro, NEEM OOK JULLIE VRIENDINNETJES MEE! 
Zondag 27 september: Gewoon Chiro! 
Zondag 27 september: Gewoon Chiro! 

 

Oktober 2020 

Zondag 4 oktober: Gewoon Chiro!  
Zondag 11 oktober: Gewoon Chiro!  
Zondag 18 oktober: Gewoon Chiro!  
Zondag 25 oktober: Gewoon Chiro  

 

November 2020 

Zondag 1 november: Halloweenfeestje (meer info volgt) 
Zondag 8 november: Gewoon Chiro!  
Zondag 15 november: Geen Chiro: Leiding is op weekend. 
Zondag 22 november: Gewoon Chiro! 
Zondag 29 november: Gewoon Chiro!  

 

Beste ouders 
Door corona is de chiro met bubbels en willen we zomin mogelijk kruisen met de 
andere bubbels. Gelieve uw kind af te zetten tussen 13u50 en 13u55. Haal uw kind 
tussen 17:35 en 17u40 op. Alvast bedankt om hier rekening mee te houden!! 
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Kampverslag Tippers 
 
21 juli: 

EINDELIJK we zijn vertrokken op chirokamp!!!  

Met de fiets weliswaar en oooh wat hebben we er allemaal 

veel zin in. Het was een goeie 60km fietsen maar na 40km 

begonnen er sommigen toch al te vragen of het nog ver was. 

Maaaaaaar we hebben dat geweldig opgelost door 

voldoende pauzes in te lassen, geweldige muziek op te 

zetten en elkaar dubbel en dik te motiveren. Na een dik 

aantal uren kwamen we aan op de kampplaats. De ene al 

wat verbrander dan de andere       En als leuke leiding dat 

we waren, zeiden we dat jullie ook nog eens 2 tenten mochten opzetten… Hoewel dat naar onze 

verbazing extreem vlot verliep eens jullie op gang waren.  

Met nog net geen uitgehongerde magen konden we net op tijd gaan eten yesssssssss frikandon met 

kriekjessss mmmmmm smullen!!! Als onze buikjes goed gevuld waren hebben we onze beruchte, 

geweldige lounge verder afgewerkt en onze tenten prachtig gedecoreerd. En dan als laatste heeft 

de leiding het superleuke rode draad spel nog uitgelegd waarbij het de bedoeling was dat jullie 

elkaar opdrachten gingen laten uitvoeren. #moeilijkk  En toen brak het moment van de waarheid 

aan… jullie eerste nacht in de tent slapen aaaah spannenddddd!!! 

22 juli:  

Goeiemorgen morgen, goeiedag. Jawel dag 2 van het kamp was al aangebroken       Maar niet 

getreurd want er stond een hele leuke dag gepland! We begonnen alvast met………………. Een 

zwembad te bouwennnn jeeeeeeeeej. En ja hoor het was het 

TIPPERzwembad dus enkel voor ons!! We gingen aan de slag met 

paletten en touw en een groot zeil en veeeeeeel emmers water ( 

want de tuinslang geraakte er niet, oepsss ) Na veeeel heen en 

weer geloop slaagden we er toch in om ons zwembad te vullen tot 

kniehoogte       en dan was het weeral tijd voor ons middagetennn. 

Daarna hadden we eventjes nood aan een beetje rust en dus had 

de leiding een geweldige activiteit voorzien. Namelijk zon, 

zwembad, zand (want er was geen strand) We gingen namelijk 

gewoon chillen on the pool. Het zonnetje scheen en het was lekker 

warm. Ook kwamen toen de kapsters langs want toen hebben we 

veel vlechtjes moeten leggen hoor hihi. En alweer was het tijd om 

te eten oooh wat gaat de tijd toch snel op zo een kamp. Maaaaaar 

we aten niet zomaar haha neeee het waren namelijk frietjes met 

vol-au-vent ONDER de tafel hahaha dat was nogal eens een zicht. 

een spelletje in pettoooo namelijkkkkk het tik-tokspel. Amai we 

dansten er op los haha de tiktokdansjes vlogen van hier naar daar 
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23 juli: 

Vandaag startten we de 3de kampdag met ons knotsgekke 90-minutenspel. Terwijl de leiding 

weeral eens op hun dik gat aan de kant zaten (#jawezijnlui), stonden jullie elke minuut klaar om een 

nieuwe opdracht te voltooien. Het spel kwam rustig aan op dreef met elkaar te nummeren van 1 

tot en met 15.. al snel evolueerde dit naar het uitbeelden van erwtjes en wortelen, 

dinosaurusgeluiden nadoen tot zelfs rollen over de grond  gelijk een scampi op het droge. 

MANNEKES WAT HEBBEN WE ONS EEN DEUK GELACHEN       

Na de uitdagende maaltijd waaar we spaghetti aten met Chinese stokjes, werd het tijd om de grote 

jongens-broek aan te trekken en een hele namiddag ruige spelen te spelen. Af en toe kwamen daar 

toch wel een paar oerkreten uit om onszelf wat moet in te spreken doorheen deze spelen       

Tenslotte sloten we de dag af met niets minder dan turnpantoffels 

(alsof we nog niet genoeg schoenen in ons valies hadden liggen haha). 

De textielverf, de witte turnpantoffels en onze gekke ideeën maakten 

samen een ideale mix, waar prachtige kunstwerkjes zijn uitgevloeid. 

MAN, WAT ZIJN WIJ TALENTVOLLLE VROUWEN 

24 juli: 

Jawel jawel jawel vandaag is het 24 juli. En wat betekent 24 juli?  

KISSSING BOOTH 2 

Nadat we s’ morgens onze prachtige pantoffels hebben afgewerkt en 

snel wat pitta hebben gekookt om iedereen te voederen, was het 

eindelijk tijd om ons comfortabel te zetten, de popcorn boven te halen en jawel, The kissing booth 

2 te kijken! Na maandenlang wachten op de nieuwe film gingen we echt niet met ons vingers zitten 

draaien tot we terug thuis waren eh GOE ZOT. We bouwden de refter om tot een levensechte 

cinema, klaar om net nieuwe avontuur van Elle, Noah en Lee te ontdekken. Moest die stoeme 

Marco (MVP) daar toch wel het spel komen verbrotten! `NEEEEEEEEEEEEEE' 

S’ avonds sloten we de dag af met een massaspel, we moesten onszelf proberen vrijkopen van de 

aliens door onmogelijke quizvragen op te lossen. Quizen was toch niet onzen 

beste kant precies. 

25 juli: 

UITSAAPDAG HALLELUJAAAH  

Gelukkig konden we nog snel een extra uurtje uitrusten voor de volgende dag 

al zou starten, want wat voor eentje ging dat worden.  

'S Middags was het leidingswissel met de Asti's. Vanop een afstandje zagen 

we jullie het grote stoelen-spel spelen met Aïsha, Paulien en Andrea. Nu 

moeten we toch eerlijk toegeven dta we enorm blij waren om tegen het 

avondeten ons tippertjes, ons patékes terug te krijgen. Wat hebben we jullie 

gemist (ook al was het maar een kleine 3 uur dat we jullie moesten afgeven ) 
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En jawel vannacht was de tijd eindelijk aangebroken! Jullie allereerste 

totemwacht (behalve voor ons linde natuurlijk) ! SPANNENDDD !!! 

Leidster Delphine had nog snel wat lekkers gaan halen uit de winkel, zodat 

jullie de hele nacht door konden fretten en roddelen (en godweetwat 

jullie nog allemaal hebben uitgestoken toen wij lagen te ronken 

26 juli: 

Na een vermoeiende maar superleuke totemwacht waren we blij dat we 

na het ontbijt in onze tenten mochten kruipen! Het ontbijt verloopt iets 

stiller als gewoonlijk maaaar daar had de leiding de ideale oplossing voor 

hahaha vooral Tybelle heeft hier van dichtbij kennis mee gemaakt. 

Namelijk deeeee chocopotttt haha dat vonden we grappig hoor!! En 

omdat jullie volgens ons genoeg hadden geslapen (hoewel jullie het daar 

niet mee akkoord waren..) deden we de geweldige, lekkere vuile spelen hahaha jeeeeeeej zeker de 

jakkiebrakkie werd gevreesd maar toch met trots overleefd, ook werden er prachtige kapsels 

gemaakt met verf en scheerschuim en een heerlijk sausje cocktail erbij. Gelukkig mochten jullie 

daarna genieten van een heerlijk douche! Hoewel we achteraf bij sommigen nog resten eten of verf 

vonden roken we toch weer lekker       Als dat ook weer eens was gedaan genoten we van de 

volgende diner namelijk puree met balletjes in tomatensaus maaaaar het eten in onze drinkbeker 

en ons drinken in ons bord haha super grappig!!!! Na het 

lekkere eten childen we nog een beetje aan ons zwembad 

en zijn jullie zeer snel weer jullie tentje gaan opzoeken. 

Want raar maar waar jullie waren weer moe hihi. 

 

27 juli: 

Jaja dames vandaag begonnen we de dag met een paar super leuke en soms moeilijk verstaanbare 

kaartspelletjes. Gelukkig waren jullie er snel mee weg . Elkaar opdrachtjes geven konden we als de 

beste! In de namiddag speelden we dan het Tipper-brievenbus spel. Wat was dat, ik had nog nooit 

zo een rare personages gezien in een spel... Maar de sfeer zat er weer goed in! YEEEEEY! Na een 

vermoeiende namiddag konden we wel even een chiller momentje gebruiken. THANKGOD we 

hadden een fantastisch zwembad!! Dat hebben we toen ook super goed gebruikt! Na deze lange 

dag sloten we samen af in de lounge met ons rodedraadspel. Wat hadden jullie de opdrachten weer 

goed gedaan, ale sommige beter dan anderen . Maar ale het was weer een leuke dag! 

28 juli: 

ASTI-DAG!!!!!! JEETJEMINA wat was de leiding blij! Een dagje rust . 
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29 juli: 

HAHAHAH bungeejumpen, jaja. We vertrokken met de fiets... Wat een stress bij sommigen! Ik heb 

me echt een kriek gelachen . Na onze stop onderweg wisten jullie dat we normaal op dagtocht 

zouden gaan. Door de Corona toestanden kon dit jammer genoeg niet doorgaan, helaas pindakaas . 

Maar ook van deze mooie dag hebben we het beste gemaakt! Een rustig dagje waar jullie konden 

kiezen wat te doen. Het zwembad was natuurlijk ook weer aanwezig . De haren werden ook 

zorgvuldig ingevlochten door de geweldige leiding en enkele super coole leden!! Iedereen mooi 

dus. Het was een chill dagske, mocht ook wel eens eh . 

30 juli: 

Ja hoor ook hier stonden jullie op met een slaapkop… wat doen jullie toch allemaal op een 

chirokamp dat jullie zo moe zijn?       gelukkig was het vandaag geen drukke planning want het is de 

voorlaatste dag van ons supergeweldigformidabelamazing kamp #saaaad                               in de 

voormiddag hebben we baseball gepland oooooh wat waren jullie hier “goed” in (kuch kuch) amai 

we waren rampzalig haha echt erg om te zien. Gelukkig waren er toch enkelen die de tipper eer 

konden hoog houden door enkele homeruns te lopen.  Ook toen hebben we weer middag gegeten 

en daarna was het tijd voor jullie drukke voorbereidingen voor ons eerste kampvuur als tipperr 

#behalvevoorlinde. Vol ideeën gingen jullie aan de slag en ja hoor ook de leiding maakte hun werk 

er van. (we deden toch ons best) na het avondeten mochten jullie zich opmaken voor de GROTE 

avond. En jullie schitterden stuk voor stuk!! Het was een geweldige, emotionele, leuke avond en na 

alle act’tjes was het tijd voor het grote kampvuur en als ook dat gepasseerd was, was het laat 

genoeg voor te gaan slapen IN OPEN LUCHT want de tentjes waren al opgeruimd hahaha maar met 

een licht stresje is dat toch gelukt. 

31 juli: 

INPAKKEN EN WEGWEZENNNNN 

Wat een topkamp, wij hebben ervan genoten en jullie? 
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Kalender Tippers 

September 2020 

Zondag 6 september: GEEN chiro 
Zondag 13 september: Gewoon chiro van 13u45 tot 1740 
Zondag 20 september: Startdag van 13u45 tot 17u40 
Zondag 27 september: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 

 

Oktober 2020 

Zondag 4 oktober: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 
Zondag 11 oktober: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 
Zondag 18 oktober: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 
Zondag 25 oktober: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 

 

November 2020 

Zondag 1 november: Halloweenfeestje van 13u45 tot 17u40 
Zondag 8 november: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 
Zondag 15 november: GEEN chiro voor de leden! Het is leidingsweekend! 
Zondag 22 november: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 
Zondag 29 november: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 

 
 

Beste ouders 
Door corona is de chiro met bubbels en willen we zomin mogelijk kruisen met de 
andere bubbels. Gelieve uw kind af te zetten om 13u45 en 13u50. Haal uw kind om 
17:40 op. Alvast bedankt om hier rekening mee te houden!! 
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Kampverslag Asti’s 
Allerliefste leden! 
 
Dinsdag 21 juli 
Oost west, op bivak best 
We vlogen er direct stevig in! Rugzak op, masticotte mee en 
fietsen maar! We fietsten door vele steden, waaronder 
Antwerpen! Daar namen we de voetgangerstunnel 
(!remember; fietsstuur draaien en remmen toe en gaaaaan!). 
We lunchten uitgebreid op de mooiste plek van heel het stad; 
naast Robbe zijn schoon hoofdje! Even fangirrrlen en we zetten 
onze mooie fietstocht verder. Over fietsknooppunt 78 willen wij 
niet meer zo veel kwijt, maar als je hem ooit nog eens 
tegenkomt, doe hem de groeten van ons! En we bereikten ons 
doel; voor de tippers zijn! VREUGDEDANSJE Het kampterrein 
was al direct door jullie goedgekeurd en begonnen we direct 
aan de tenten! Jullie waren dan ook al goed voorbereid met jullie tentenverdeling! 

 
Woensdag 22 juli 

Stoeien met stoelen 
Goeieeemorgen! Goed hadden jullie niet geslapen, het was 
verschrikkelijk koud die nacht! Maar dat konden jullie vlug 
achter jullie laten. De ochtend zaten jullie veel op jullie gat bij 
het stoelenspel. Gelukkig vonden jullie dat niet erg ;) LUIE 
DOZEN Jullie gingen voor de rest van de dag met jullie eigen 
pukkels naar pukkelpop. Gelukkig was het daar niet té druk en 
de artiesten dit jaar waren fantASTIsch!!  
 
 
 

Om ter vlotst! 
Dan gingen we om ter vlotst naar het meer en bouwden 
daar onze prachtige vlotten! Recycle for the win! Geike en 
Helena (en Ken ;) vertrouwden het vlot 100%! En weg 
waren ze! (Volgens de legendes zijn ze nog steeds aan het 
varen.) meer en meer leden sneuvelden in het meer.. Al 
had alleen Amber een handdoek mee, al de rest moest zich 
redden met gras en lief glimlachen naar het slimste lid! ;)  
 
Toiletjuffrouw wordt rijk 
In de avond konden weinigen van jullie de legend Elvis Presley herkennen, maar gelukkig ging het bij 
1 groep wel goed! Watermeloen suiker hoog 

 
Donderdag 23 juli 
Word schandalig rijk! 
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Die ochtend rolden jullie uit jullie bed met jullie gitaar in de hand 
uit bed!! En die haren moesten niet worden gekamd (niet dat het 
anders wel gebeurt), want headbangen was de standaard van die 
dag! Op rock werchter mochten jullie direct beginnen gokken, 
sokken omwisselen met jullie mond of met de broek af lopen. 
Precies toch al een paar pinten te veel gedronken! FOEI!  Het was 
daar nog te vroeg voor hoor! ;) (Voor de ouders: dit is uiteraard 
sarcastisch!)  
 

Zwemmen of verzuipen? 
Die middag werden we nat, als in doorweekt. Vreemd maar waar, 
de zwembadjes hebben ons overleefd! In de avond werden we 
even 70 jaar oud en oefenden we alvast wat bingo! Later in het 
rusthuis worden wij kampioen! ‘Ga naar uw bedde’ ~ Silke Baes , 
al deden sommigen van jullie het tegenovergestelde.. Aiiiii 

 
Vrijdag 24 juli 
Amai 24u, is dat niet wat te veel van het goede? 

Het was 24 juli dus dat betekent maar een ding! 24 uur!! Yess iedereen was super content! Want zo 
lang op blijven is iedereen zijn ultieme droom!!  En iedereen was om 
21 uur gaan slapen dus top! Het eerste uur vlogen we er meteen in 
met ruige spelletjes zodat jullie zeker niet moe werden! Na dat uurtje 
deden aten fruitsatés met chocolade! Dat was het lekkerste uurtje 
van de 24 uur! Daarna hebben we nog een escape room gedaan 
gewoon gezellig in de refter! Super leuk en iedereen had een FRIS 
KOPKE dus dat ging vlot! We 
deden elk uur een andere 

activiteit! We hebben zoveel gedaan dat ik het zelf allemaal niet 
meer weet.  We hebben gedanst en gezongen, onze rokken 
geschilderd en veel meer! Het was de beste 24uur van ons leven! 
Het ontbijt was ook zeer gezellig! Cornflakes zijn de max! Daarna 
hebben we ook nog onze haren gekruld of gekleurd een manicure 
gedaan. En iedereen was blij toen dat ze konden gaan slapen om 
12u! Slaapwel leden! 

 



26 
Chirokraker september - oktober 2020 

Zaterdag 25 juli 
Invest in rest 
Juiiiijjjjjjjj uitslaapdag! Amai da was verdiend zeg… We zetten deze rustige 
ochtend verder met allemaal rustige spelletjes: weerwolven, dirigentje 
en zelfs cactus en bloem! Want iedereen weet hoe belangrijk het 
volgende is (en zeker op een chirokamp want wij gaan altijd op tijd slapen 
*kuch kuch): invest in rest! We speelden ook het befaamde 
matrassenspel; een lid ligt met gesloten ogen op haar buik in het midden 
van de cirkel. Een ander lid gaat op haar liggen. Nu moet de onderste 
persoon raden wie op haar ligt. Bij een fout antwoord gaat de genoemde 
persoon ook mee op de stapel liggen. De regen strooide die ochtend even 
roet in onze rustige voormiddag, maar dit was snel opgelost. Wat hebben 
de asti’s die ochtend nog bijgeleerd?: roddels zijn ALTIJD fout, zeker als je 
hoort dat het komt van Bertha van Gusta van Josephine van de bakker 
van achter het hoekske! De leden moesten een zin doorfluisteren en dit 
mislukte grandioos. Zelfs de kortste zin werd volledig fout ‘afgeleverd’ (maar dit maakte het wel leuk 
en grappig). 
 
Het is geen afscheid … 
In die namiddag gebeurde er voor jullie iets verschrikkelijks. Jullie weenden en krijsten, riepen en 
tierden maar niets hielp. Jullie werden immers verlaten door jullie liefste leiding! Ocharme! (Het was 
leidingswissel; de astileiding gaf leiding aan de tippers en de tipperleiding aan jullie).  
Ik moet me toch even excuseren want zo ging het er helemaal niet aan toe, in de realiteit gebeurde 
dit: jullie hadden een megaleuke namiddag en amuseerden jullie te pletter! Wat jullie precies hebben 
gedaan, moet je aan de tipperleiding vragen, maar het was alleszins keileuk! 
En voor wat er die avond gebeurde moet je zelf eens in je geheugen graven. We verklappen het niet! 
Als je het weet, geef jezelf maar een dikke knuffel en high five, je hebt het verdiend! Je hebt goed 
opgelet tijdens het kamp! 
 
Oke, de oplossing: Jullie mochten douchen en planden voor astidagmaardaneenbeetjeanders. 
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Zondag 26 juli 
Door het bos de bomen niet meer zien 

We zitten al in de helft van het kaaaamp!!!      Maar niet 
getreurd want het allercoolste bosspel stond op de planning! 
Jullie werden in teams verdeeld en moesten zoveel mogelijk 
festivals organiseren door kaartjes van alle teams te 
verzamelen. Het ene team had de perfecte techniek om altijd 
bladsteenschaar te winnen (toch Roos? Want ik doe steen en gij 
schaar, is dat afgesproken? (of toch zoiets)) en een andere team 
had zich ergens gevestigd in Shakalaka (en was dus onvindbaar, je moest over een brug en dan in het 
bos, maar niet over het water). Het was erg spannend, of team foodtruck, artiest, camping of podium 
nu gewonnen was, weet ik niet meer, wat ik wel nog weet: PAS TOCH OP VOOR DE BOEMANNEN! 

SCHEERSCHOORSCHUIM! Ja dit was het thema van de 
middagactiviteit! Spelen met scheerschuim tot ge der bij 
neervalt! We begonnen met de klassieker rippelstippel en 
speelden een variant om het nog ingewikkelder te maken: 
“Ik, Emma Scheer-schoor-schuim zonder scheerschuim-
stippels vraag aan Lauranne Scheer-schoor-schuim met twee 
scheerschuimstippels: hoeveel scheerschuimstippels heb jij?” 
Ik kan u zeggen: “DIT WAS OM KNETTERGEK VAN TE 
WORDEN!” Verder speelden we ook scheerschuimtikkertje 
en het 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah-spel, maakten we een 
scheerschuimketting en per twee de hoogste toren scheerschuim op één hand! Ook leefden de asti’s 

zich uit met het maken van een scheerschuimkasteel! (Wat zijn asti’s toch gemakkelijke leden! 😊) 
s’ Avonds trokken we er op uit met fakkels en zongen we er op los 
(gelukkig was er geen glas (ramen) te bespeuren in de dichte 
omgeving). En ik moet toch even de 
slogan van deze avond vermelden 
(omdat die zo mooi is): “Waar 
woorden tekortschieten, spreekt de 
muziek.” Eens terug op de 
kampplaats stond er een grote 

verrassing op jullie te wachten, namelijk: TOTEMWACHT!! 
Yeessssssss (de slogan van totemwacht: “Sommige mensen dromen 
over grootse dingen, wij blijven wakker en realiseren ze!”) 

 
Maandag 27 juli 
We gaan nog niet naar huis, belange nie belange nie 
Dag 7 van het kamp!! Begon voor jullie al vrij vroeg want jullie hadden nog steeds totemwacht, maar 
na het ontbijt konden jullie nog slapen! Jullie hadden het zeker verdiend! Slaapwel! 
“Goeiemorgend liefste leden (goeiemiddag), Willen jullie weten wat we nu gaan doen?? Tis keileuk: 
plannen voor astidag!!“ “Plannen voor astidag?” “Jaja plannen voor astidag!!” “Euh tis toch 
corona??” “Allee da meende gij nie, da waren we efkes vergeten (antwoord van de leiding)” Gelukkig 
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hebben jullie de superslimme leiding die altijd alles perfect voorziet en plant en waarbij alles altijd 
100% juist verloopt. Hoe de astidag verliep en was georganiseerd, lees je op 28/07. 
Na al jullie hard werk, hebben die hersenen van jullie een pauze verdiend. In de avond keken we naar 
“The kissing booth 2”. Een film perfect voor een stelletje romantische tieners die graag naar een veel 
te voorspelbare film kijken vol slijmerig gedoe dat echt volledig overeenkomt met de realiteit (dit 
laatste is ironisch bedoeld)!! En blijkbaar komt er ook nog een derde film van uit, ik ben benieuwd… 

 
Dinsdag 28 juli 

The best way of learning about anything is by doing 
Joepiee Astidag! Voor 1 dag mogen jullie eens de leiding spelen 
en doen wij lekker niks. Al was het dit jaar een tikkeltje anders.  
Jullie gingen leiding geven aan de tippers, ‘huh ma leiding dan 
zijn wij toch met veel te veel?’ Slim 
antwoord, maar wij zijn op alles 
voorbereid! Wie geen leiding geeft aan 
de tippers geeft leiding aan de andere 
helft van de asti’s! Woehoew terug in 

de tijd, jullie eigen jonge chirojaren nog eens opnieuw beleven! Vandaag zijn 
we ook op Reggae Geel, dus trek jullie gele outfits maar al aan, zo vallen jullie 
allemaal goed op! Ook de tippers genoten een dagje van nieuwe leiding. 
Vanop een afstandje zagen wij dat jullie goed bezig waren, al was het niet 
altijd gemakkelijk om je in te leven in een pinkel/speelclub/kwikkenrol, maar 
jullie deden jullie best! ’S Avonds nog gezellig napraten met de leiding en de 

dag zat er alweer op! Morgen nemen wij de leidingstaak terug over      . 

 
Woensdag 29 juli 
Het jachtseizoen is geopend! 
Goeiemorgen Tomorrowland! De zon is alweer van de partij en we zijn klaar om 
aan deze mooie dag te beginnen! Een lekker ontbijt kan hier zeker niet ontbreken 
en gelukkig was er terug choco! (GOED NIEUWS VOOR SILKE!). Er stond een 
themaspel gepland deze morgen, namelijk jachtseizoen in Lion King stijl! Insmeren, 
fietsen pakken, gsm in de hand en het jachtseizoen was geopend! De hyena’s 
gingen op zoek naar de leeuwen, als was dat nog niet de gemakkelijkste opdracht, 
want zij hadden voorsprong! Gelukkig konden we de locatie raadplegen om zo dicht 
mogelijk in de buurt te komen. Opgepast, ook de jagers zaten jullie op de hielen! 
Werd je door ons getikt, pech, dan moest je wachten! De hyena’s slaagden erin om 

de leeuwen te tikken en iedereen belandde veilig terug op de 
chiro! (Al was dit niet voor iedereen een gemakkelijke opdracht, 
toch Helena, Stien, Amber, Rachne en Joke?). 

 
Niet te proper hé 
EIN-DE-LIJK was het tijd voor de vuile spelen! Trek allemaal jullie 
vuilste outfit aan, dan kunnen we eraan beginnen! We 
begonnen met het scheerschuim en de verf! Uit ervaring weten 
wij dat scheerschuim jullie beste vriend is, alleen jammer dat we 
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geen bad hadden om te vullen met scheerschuim. Dan wrijven 
we het wel in ons haar en over ons hele lichaam! Nog een 
kleurtje erbij en voila, iedereen was content! In de tussentijd 
maakten Stien en Andrea cocktailsaus, dat kon ook niet 
ontbreken! Ahhh de oranje bash, onmisbaar tijdens de vuile 
spelen! We haalden bruine zeep en water boven, het was tijd 
om te glijden, als ging dat niet zoals in onze gedachten! Toch 
hebben jullie zich geamuseerd! Wat 
kunnen we doen met ananas en 

slagroom? Inderdaad sjoelen! Heel de tafel lag vol met slagroom, het zag er 
verrukkelijk uit! Om de beurt mikten we ananasschijfjes in elkaars mond, het 
zag er heel grappig uit! Het was al bijna tijd om af te ronden, dus we speelden 
nog een spel met zepen, iedereen kreeg een stuk zeep. Alle zepen werden 
verzameld in een bak water, zo was het moeilijk om je eigen zeep terug te 
vinden! En last but not least, de kampdans kon zeker ook niet ontbreken! 
Dansen maar! Nu gaan douchen en jullie zijn weer terug jullie propere zelf! 

 
Yesterday is history, today is a gift, tomorrow is mystery 

Tomorrowland is hét festival waar iedereen er piekfijn uitziet, dus wij vonden dat we 
wel nog wat accessoires konden gebruiken. Een haarband maken kan niet zo moeilijk 
zijn, dus dat werd 1 van de accessoires die we vanavond gingen maken. Dat alleen 
vonden wij niet genoeg, dus gaven we jullie allemaal een zonnebril! Het was de 
bedoeling dat we deze zouden versieren, maar sommigen vonden hem al mooi 
genoeg zonder en dat konden we jullie niet kwalijk nemen, het waren natuurlijk 
zonnebrillen van topkwaliteit! Toch kozen de meesten ervoor om de zonnebril op te 
fleuren met glitter, diamantjes, verf, noem maar op! Jullie brillen zagen er 
FANTASTISCH uit!! Helemaal klaar om naar Tomorrowland te gaan!! En dan nu jullie 
tent in, morgen komt er nog een dag!! 

 
Donderdag 30 juli 
Sorry voor alles…?! 
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Wakey wakey, rise and shine! Welkom op Dour! Trek 
maar jullie baggy outfits aan! Als eerste stond tenten 
opruimen op de planning, dus dat werd in orde 
gebracht! Hiermee testen we nog eens jullie 
teamwork en dat is heel vlot verlopen! Goed gedaan 
girls! De voormiddag was nog niet afgelopen, we 
hadden nog een quiz op de planning staan! De 
antwoorden hiervan waren niet gemakkelijk te 
vinden, enkel degenen die aandachtig hebben 
opgelet doorheen het hele kamp zullen de 
antwoorden kunnen raden, SPANNEND! Ook de 
teamnamen waren weer superorigineel: Team 
Merci, Dorstige slippers, Lema en Papa Julie de genie. De eerste ronde ging over uitspraken die jullie 
deden op kamp en die ons bijgebleven waren, aan jullie om te raden wie dit had gezegd. Wie zong 
bijvoorbeeld ‘De Marie-Louise gaat door de woeste woestijn?’ Of wie zei dat Joke een froufrou in 
haar nek had? Of weten jullie nog dat we jullie tijdens de evaluatie van astidag een dilemma hadden 
gegeven? Jaja ook deze zaten in de quiz! De laatste ronde was de beste ronde, jullie moesten raden 
wat er echt gebeurd was! Het is mogelijk om 10 dagen lang samen te leven en alsnog dingen te doen 
die jullie niet opmerken! Ken werd bijvoorbeeld naar het station gebracht toen jullie druk bezig 
waren! We verzamelden ook onderbroeken, al hadden sommigen door dat er onderbroeken weg 
waren! Het was dus een heel actieve voormiddag! Tijd om te eten!!!!  
 

De voorlaatste dag van het kamp, dat wil dus ook zeggen 
dat we vanavond kampvuuravond hebben! Vlieg er 
allemaal maar meteen in, want het wordt een drukke 
namiddag! Jullie konden elke minuut gebruiken! 
Iedereen was druk bezig, zo druk zelfs dat de leiding niet 
eens een kijkje mocht komen nemen of de gsm opladen! 
Ook wij hebben natuurlijk niet stilgezeten, wij waren 
onze supermegavettesupergave rap aan het 
voorbereiden! Na al het harde werk hadden jullie we 
eten verdiend, dus ga maar snel aan tafel!  
 

Yesss iedereen heeft zijn buikje goed vol, dan is het nu tijd om ons mooi te maken, ge moet er toch 
goe uitzien op de laatste avond? De meeste asti’s 
konden we dan ook terugvinden in de toiletten.  
Welkom allemaal op de Containercup! Wie dacht 
dat het een rustige avond ging worden had het 
mis, er moeten gestreden worden! Elke groep 
kiest een vertegenwoordiger die het opnemen 
tegen elkaar! Maar het belangrijkste waren toch 
de actjes! Na een hele middag te oefenen was 
het dan eindelijk aan jullie, met hoge 
verwachtingen zaten wij op de bank te wachten! 
Jullie gingen naar voren, wij waren trotse leiding! 
Alles ging goed, tot het toch misliep, maar niet 
getreurd wij waren nog altijd trots op jullie!! Na 
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nog enkele actjes, toneeltjes en opdrachtjes was het dan tijd om onze rap te brengen voor jullie! 
Jullie kunnen hem zelf nog eens nalezen (en zelfs meerappen op deze beat: Rikdiculous – Chirorap) 
 
Als 
Als je ’t mij 
Als je ’t mij vraagt 
ASTIIIIIIII’S 
 
Het kamp zit er nu op, met de fiets gingen we op trok. 
’t Was ver, maar we raakten niet in schock. 
10 dagen lang trokken we erop uit, naar de festivals, met een lach op onze snuit. 
 
Tent werd opgezet, we gingen snel naar bed. 
We voeren met ons vlot, maar ’t ging heel snel kapot. 
Jullie moesten piesen maar hadden niet te kiezen. 
Word schandalig rijk, we dulden geen gezeik! 
BI BIN BINGO 
Jullie zijn een toffe groep, met al jullie geroep. 
 
Op de 40 uur werden we niet zuur, we bleven wakker, we werden wel wat zwakker. 
1 uur extra slaap was heel erg verdiend 
We zagen alle wallen of waren we slechtziend? 
 
Scheer schoor  
Scheer schoor schuim 
Scheer schoor schuim schuim spel 
Jullie zijn een toffe groep, met al jullie geroep. 
 
Na fakkeltocht kwam totemwacht 
Voor jullie was het, mega “onverwacht” 
 
We keken naar de kissingbooth en stalen ondergoed 
Jullie kregen onze taak en deden het met smaak. 
 
De leeuwen en hyena’s gingen weer op jacht 
Ook de jagers kwamen langs, ze werden afgeslacht. 
 
We gleden over zeep, verloren onze greep 
Het was glitterchill, met de coole zonnebril 
 
SO SOR SORRY 
Sorryyy voor alles, ma da menen we nie 
 
SO SOR SORRY 
Sorry voor alles, nen dikke MERCI!! 
 
Peace out 

 
Na alle mooie actjes was het tijd om rond het kampvuur te gaan staan, het was een heel mooi 
moment! Het werd nog een lange nacht voor sommigen! Slaapwel lieve asti’s! 
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Vrijdag 31 juli 
Het kamp zit er nu echt op, bedjes inpakken, valiezen op de camion en klaar om te gaan! Gelukkig 
moesten we niet terug met de fiets naar huis!  
 

MERCI MERCI MERCI voor het geweldige kamp! 
Wij gaan nog heel lang nagenieten van dit mooie kamp en het fantASTIsche jaar!!! 

 
Wij zien jullie graag! 

Peace out 
 

Andrea, Paulien en Aïsha 
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Oké nog 1 dingetje om af te sluiten, hier zijn alle wist je datjes van het afgelopen jaar!  
Veel leesplezier! 
 

1. Jullie heel verrast waren over de nieuwe leiding? (8 sept) 

2. Sommigen onder jullie VEEL te hoge verwachtingen hebben van ons? (8 sept) 

3. De aspi’s heel graag activiteiten willen doen met de jongens? (8 sept) 

4. Yasmin soms heel wild kan zijn dat er zelfs t-shirts scheuren? (15 sept) 

5. De jongenschiro twee honden vechten om één been heel serieus spelen? (15 sept) 

6. Een stok kapot kan gaan van eraan te hangen? (15 sept) 

7. Beestball (22 sept) 

8. Hotdogworsten de nieuwe ballen zijn? (22 sept) 

9. Jullie nog veel moeten oefenen? (22 sept) 

10. Water/frisdrank echt niet in een bierglas mag? (28 sept) 

11. Het een half uur duurt om naar de overkant te geraken? (29 sept) 

12. Ik ben een banaan (29 sept) 

13. Positief roddelen (29 sept) 

14. Helena wou bewijzen dat ze het kan maar het dus niet kan? (29 sept)     

15. Jabedabedoe mondjes toe echt veel te kinderachtig is om jullie stil te krijgen? (29 sept) 

16. Lauranne heel veel weet van Europa? (6 okt) 

17. Emma B heel goed is in muurzitten? (13 okt) 

18. Yazzmin en Rachne zichzelf te grappig vinden? (13 okt) 

19. Roos bang is van een diadeem? (13 okt) 

20. Zorro dezelfde persoon is als batman? (ROOS, 13 okt) 

21. Tiktok veel te bekend is bij jullie? (13 okt) 

22. Bumperball toch niet jullie sport is? (16 okt) 

23. DVDJ echt een hoogdag is voor jullie? (om 5u wakker, really?!) 

24. De leerkracht van Nederlands op de broeders een preek geeft over alcoholstift? (18 okt) 

25. Fleur een mooi omaatje zou zijn? (20 okt) 

26. Geike en Amber geen opgevers zijn? (20 okt) 

27. Ballonbumpers (20 okt) 

28. Emma P veel praat maar eigenlijk weinig (zinnigs) zegt? (27 okt) 

29. Iedereen in 1 wc-kotje past? (27 okt) 

30. Aster graag met regenwormen gooit? (27 okt) 

31. Levende spin (27 okt) 

32. Wc-datjes (27 okt) 

33. Het spookhuis heel geslaagd was? (3 nov) 

34. Nepbloed niet van jullie handen gaat met speciale trucjes maar wel met gewone handzeep? (3 nov) 

35. Jullie elke week met minder en minder komen?  

36. Jullie zo de nieuwe cover van de smurfen kunnen zijn? (17 nov) 

37. Ken een tweelingzus heeft? (12 dec) 

38. Schaatsen leuk is? (14 dec) 

39. Jullie lastiger zijn dan de pinkels? (21 dec) 

40. Een kerstboommuts geel kan afgeven? (21 dec) 

41. Ga naar uw bed! (21 dec) 

42. Stien Gobin bijna nooit meer naar de chiro komt? (21 dec) 

43. 1,2,3 windje (11 jan) 

44. Joke en Roos chocomelkverslaafd zijn? (11 jan) 

45. Merel een echte Ongena is en dus ook te laat komt? (11 jan) 
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46. Wij het heel jammer vinden dat Stien gestopt is?  

47. Jullie ECHT de nieuwe cover van de smurfen zijn? 

48. Merel nog altijd blaadjes van een spel terugvindt in haar trui? (11 jan) 

49. Roos en Rik samen liedjes van Adele zingen? (18 jan) 

50. Roos vaak onbedoeld grappig is? (18 jan) 

51. Rachne een roze froufrou heeft? (18 jan) 

52. Silke mensen irritant vindt die iets verbeteren maar dit zelf ook doet? (18 jan) 

53. Het heel gezellig was op de chiro? (18 jan) 

54. We dit vaker moeten doen? (18 jan) 

55. Tik tok ECHT veel te bekend is? (18 jan) 

56. De Berkenboomers geen 2 minuten kunnen zwijgen over hun school? (18 jan) 

57. De andere scholen ook aandacht verdienen? (18 jan) 

58. Aster een fetish heeft voor open wonden? (18 jan) 

59. Over-fitness een nieuw werkwoord is? (25 jan) 

60. Joke een irritante kat is? (25 jan) 

61. Geike niet van saaie liedjes houdt? (25 jan) 

62. Rachne lang had moeten wachten? (2 feb) 

63. Het astilokaal er veel beter uitziet? (2 feb) 

64. Eih tiktok (9 feb) 

65. Roos agressieproblemen heeft? (9 feb) 

66. Jullie tam waren vandaag? (9 feb) 

67. Oefenen op Samson en Gert liedjes! (9 feb) 

68. Paulien geen neus heeft? (16 feb) 

69. Andrea nog in het daarnet zat? (16 feb) 

70. Tuur? (16 feb) 

71. Emma P vieze planten meebrengt? (16 feb) 

72. Roos een stalker is? (16 feb) 

Leefweek aspi’s 

73. Aster een chinees meeheeft? 

74. Poepzak? 

75. Ik lach met het gedacht dat ik moest lachen (Yasmin) 

76. Meme komt van das echt relatable voor mij en iemand zegt dan oh ook voor mij? 

77. Silke een mondeling in haar klas had? 

78. Yasmin dramatisch begint te wenen omdat ze maandag haar boekbespreking moest doen? 

79. Aster en Helena uitstel krijgen voor een toets omdat ze leefweek hebben? 

80. Mister Heidi 

81. Kwartet met memes 

82. Silke een heksenlach heeft? 

83. Helena in slaap valt tijdens haar presentatie? 

84. Paulien geen dobbelsteen kan gooien? 

85. Aster bevallen is onder de douche? 

86. Yasmin geen onderbroeken draagt? 

87. Yasmin pot om kleren te kiezen maar toch graag het andere wil aandoen? 

88. Aster haar chinees Fantastok heet? 

89. Jullie nog niet voorbereidt waren? 

90. Aïsha droomt over de bevalling van Paulien? 

91. De scheten maar bleven komen? 

92. Silke geen kanker nodig heeft? 
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93. Vijgen geen grijze vogels zijn? 

94. Platte vijgen geen platte vogels zijn? 

95. Helena oranje is? 

96. Spinnen mineralen zijn? 

97. Matrices schattig zijn? 

98. Opperhoofden = leidsters 

99. Portugal het antwoord is? 

100. Yasmin benieuwd is naar een honeypop? 

101. Theo spuiten 

102. Woedend zo direct is? 

103. Al het water gaat naar de benedenkant 

104. Silke de hoer op de biobroeders zou zijn? 

105. Muggen wegslaan vermoeiend is? 

106. Aïsha een slecht persoon is vanbinnen? 

107. Chocolade het meest two faced eten is? 

108. Andrea een traag reactievermogen heeft? 

109. Helena en drie koningen geen goede combinatie is? 

110. Bangstig 

111. Oh das P 

112. Paulien P grappig vindt? 

113. Silke haar x tot de tweede i kwadraat verdwenen was? 

114. Conard een scheldwoord is? 

115. Yasmin haar rechterslipper altijd van haar voet gaat en haar linkerslipper nooit en das niet 

eerlijk? 

116. Je de bodem van de pizza moet zoeken? 

117. Dat direct zo boebelig is? 

118. Pizza ook bien cuit kan zijn? 

119. Aïsha enkel de goede wist je datjes opschrijft die niet kwetsend zijn voor de leiding? 

120. Je een patatje kon atten? 

121. Tonijn hier live is? 

122. Silke alles hoort? 

123. Je niet met een baksteen mag slapen? 

124. Trendzetter 

125. Aïsha verslaafd is aan kleuren (fluostiften en nagellak)? 

126. Om de twee potjes? 

127. Mama en papa: ik denk dat ik hetero ben  

128. Ph-waarde in het engels is f waarde want ph is in het engels f 

129. Helena naakte tenen heeft? 

130. Je een moedervlek kan eten? 

131. Paulien de boerin van de biobroeders zou zijn? 

132. Hoe later op de avond hoe boerinerig Paulien wordt? 

133. Logica al la Silke is? 

134. 27 lelijk is? 

135. Je een nagellakpotje helemaal over je dikke teen kan kappen? 

136. Optypen 

137. Aïsha haar niveau lager is dan de schoorsteen die we niet hebben? 

138. Wa vinde daarvan? 

139. Wa wast nu weer? 
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140. Aster overal jeuksel heeft? 

141. Je nagels kan bakken? 

142. Yasmin stottert door slaaptekort? 

143. Aïsha wel in Yasmin haar klas zat? 

144. Silke er uit zal zien als haar pyjama? 

145. Jumpsky niet goed afsluit? 

146. Andrea haar bril zweet? 

147. Yasmin haar sokken slapen? 

148. Yasmin een positieve draak is? 

149. Rik de champignon is uit de spaghetti die Helena heeft opgegeten maar eigenlijk voor 

Yasmin bedoeld was? 

 

150. Liedje Emma (6 maart) 

151. Roos de darmen van haar kat eruit wil persen? (7 maart) 

152. Rebelse(le) mieren (13 juni) 

153. Bitchmier (13 juni) 

154. Roos circusclown wil worden? (1 juli) 

155. De kampplanning te koop was voor 50 000 euro? (21 juli) 
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Kalender Tiptiens en Aspiranten 

September 2020 

Zondag 6 september: GEEN chiro 
Zondag 13 september: Gewoon chiro van 13u45 tot 1740 
Zondag 20 september: Startdag van 13u45 tot 17u40 
Zondag 27 september: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 

 

Oktober 2020 

Zondag 4 oktober: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 
Zondag 11 oktober: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 
Zondag 18 oktober: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 
Zondag 25 oktober: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 

 

November 2020 

Zondag 1 november: Halloweenfeestje van 13u45 tot 17u40 
Zondag 8 november: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 
Zondag 15 november: GEEN chiro voor de leden! Het is leidingsweekend! 
Zondag 22 november: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 
Zondag 29 november: Gewoon chiro van 13u45 tot 17u40 

 

 
Beste ouders 
Door corona is de chiro met bubbels en willen we zomin mogelijk kruisen met de 
andere bubbels. Gelieve uw kind af te zetten tussen 13u45 en 13u50. Haal uw kind om 
17:40 op. Alvast bedankt om hier rekening mee te houden!! 
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Belangrijke informatie 
Door Covid-19 zal het chirojaar er iets anders uitzien dan normaal. Lees onderstaande informatie 
goed! Indien u nog vragen heeft kan u altijd terecht bij de leiding.  
 

Algemeen 
We hebben de afdelingen opgedeeld in 3 bubbels: 

- Bubbel 1: Pinkels, Speelclub en hun leiding 
- Bubbel 2: Kwikken en hun leiding 
- Bubbel 3: Tippers, Tiptiens, Aspi’s en hun leiding 

 
Bubbel 2 en 3 dragen altijd een mondmasker vanaf ze hun eigen lokaal verlaten.  
Binnen een bubbel is contact toegestaan en moet er geen rekening gehouden worden met afstand; 
een mondmasker dragen binnen de eigen bubbel hoeft dus niet. We verplichten het dus wel vanaf 
de groep het lokaal verlaat. De verschillende bubbels onderling zullen zoveel mogelijk van elkaar 
worden gescheiden, dit geldt ook voor de leiding. 
 

Tijdstippen 

Zoals jullie bij de kalender al gelezen hebben, wordt elke bubbel op een ander moment op de chiro 
verwacht. Dit om kruising tussen de bubbels zoveel mogelijk te beperken. 
 
Bubbel 1 komt toe tussen 13u55 en 14u op de chiro en wordt terug opgehaald om 17u30. 
 
Bubbel 2 komt toe tussen 13u50 en 13u55 op de chiro en wordt terug opgehaald om 17u35. 
 
Bubbel 3 komt toe tussen 13u45 en 13u50 op de chiro en wordt terug opgehaald om 17u40. 
 
Wij zouden jullie willen vragen om een mondmasker te dragen wanneer u uw kind afzet en ophaalt. 
Gelieve ook de bovenstaande uren zoveel mogelijk te respecteren. 

 
Hygiënemaatregelen 

- Bij het binnenkomen ontsmet iedereen de handen. 
- Bubbel 2 en 3 dragen een mondmasker bij het binnenkomen op de chiro en bij het verlaten 

van het lokaal. 
- De toiletten op de chiro worden gescheiden voor de bubbels. 
- Gemeenschappelijke plaatsen, oppervlakten en materialen, die niet apart voorzien kunnen 

worden, zullen na elk gebruik grondig worden gereinigd. 

 
Wie mag deelnemen? 
Iedereen mag deelnemen, behalve: 

- Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit. Symptomen zijn 
hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen. 

o Dit geldt zowel voor leden als voor leiding. 
- Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen deelnemen als: 

o Ze toestemming hebben van de ouders, voogd of huisarts. 
o Hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma. 
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Leidingsvoorstelling 
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Pinkelleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam?  
Fien Van Cauwenberghe 
 
Hoe lang zit je al in de chiro? 
Ik begin nu aan mijn 3e jaar 
 
Favoriete tafelmomentje?  
Ping Pong 

 

Favoriete kampeten?  
Frietjes 
 
Favoriete chiro-spelletje?  
Chinese voetbal 
 
Leukste chiro-herinnering?  
Alle herinneringen die ik heb  
van de chiro! 

 

 

 

Favoriete kampeten?  
DE enige en echte 
kampspaghetti 
 
Favoriete chiro-spelletje? 
 Omgekeerd verstoppertje 
 
Leukste chiro-herinnering? 
 Leefweek als asti!!! 

 

Naam? 
 Paulien Rombouts 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
Euhm ik denk dat dit mijn 14e  

jaar is 😮😮 
 
Favoriete tafelmomentje?  
Ooooh Uleleeee 

 

Naam?  
Emma Cappaert 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
Dit is mijn 13e jaar!! 
 
Favoriete tafelmomentje?  
De K3-battle 

 

Favoriete kampeten?  
Verse spaghettiii bolognese 
 
Favoriete chiro-spelletje?  
Dikke rik 
 
Leukste chiro-herinnering?  
Het laatste kampvuur als lid/ 
leidster worden 
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Pinkelleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam?  
Amber Van Riet 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
Dit jaar is mijn 10de jaar, 

 jubileum dus 😉  
 
Favoriete tafelmomentje?  
Sowieso de K3-battle 

 

Favoriete kampeten?  
DE SPAGHETTI BOLOGNESE, al zeg ik ook geen 
neen tegen frietjes. 
 
Favoriete chiro-spelletje?  
De goede, ouwe bosstratego en tussen 4 vuren 
uiteraard. 
 
Leukste chiro-herinnering?  
Elke chiroherinnering krijgt een plaatsje in mijn 
hartje, maar mijn eerste chirozondag als leidster 
staat toch wel op 1! 

 

Naam?  
Aster Descamps 
 
Hoe lang zit je al in de chiro? 
 Mijn zevende jaar begint nu! 
 
Favoriete tafelmomentje?  
Ik werk in een 
 knopjesfabriek…  

 

Favoriete kampeten?  
Fishsticks met spinaziepuree,daarbij kan 
ik blijven aanschuiven! 
 
Favoriete chiro-spelletje? 
Oohh zo veel!! Maar bosspel vind ik altijd 
supertof! 
 
Leukste chiro-herinnering?  
Toen we in Putte allemaal naar de sterren 
aan het staren waren en toffe verhalen 
deelden!  
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Speelclubleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam?  
Myrthe Ongena 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
10 jaar begod! 
 
Favoriete tafelmomentje?  
Ping en Pong spelen pingpong! 

 

Favoriete kampeten?  
De originele kampspaghetti 
 
Favoriete chiro-spelletje?  
Politie en Boef 
 
Leukste chiro-herinnering? 
 Het moment dat ik mijn 
 leidingstrui kreeg! 

 

Naam? 
 Liesa Buys 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
Dit is mijn 10e jaar, jubileum!! 
 
Favoriete tafelmomentje? 
Ping en pong spelen pingpong! 

 

Favoriete kampeten?  
Kriekjes met fricandon 
 
Favoriete chiro-spelletje? 
 Dikke bertha en bosstratego 
 
Leukste chiro-herinnering?  
Dit was de allerlaatste dag van ons kamp in 
2019. Dat was ook mijn laatste kamp als lid. 
Samen rond het kampvuur en mijn trui 
ontvangen, ik vond het een heel emotioneel 
maar mooi moment. 
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Speelclubleiding 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Naam?  
Yasmin Verheyden AKA Yazzmin 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
Vanaf het 1e leerjaar 
 
Favoriete tafelmomentje?  
OLELE 

 

Favoriete kampeten?  
WAP (worst, appelmoes en patatten) 
 
Favoriete chiro-spelletje?  
2 honden vechten om 1 been 
 
Leukste chiro-herinnering? 
Toen we op kamp met onze 
 fietsen van de roltrappen gingen in de 
voetgangerstunnel 
 ... Wat een miserie maar moet er nog 
steeds mee lachen 

 
Naam?  
Helena Van Rumst 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
Ik zit al sinds het eerste leerjaar 
 in de chiro, dit is dus mijn 12e jaar. 
 
Favoriete tafelmomentje?  
Hey buur 

 

Favoriete kampeten?  
Fricandon met kriekjeeees 
 
Favoriete chiro-spelletje?  
Circle of pipi 
 
Leukste chiro-herinnering? 
Chiroherinneringen zijn de beste 
herinneringen maar als ik er dan toch 
eentje moet kiezen denk ik aan alle 
herinneringen en momentjes dat we op 
kamp beleefd hebben. 
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Kwikkenleiding 

 
 

 

 

Naam? 
 Aïsha Pauwels 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
779 dagen om precies te zijn! 
 
Favoriete tafelmomentje?  
De supercoole Aïfi Groentenmix 

 

Favoriete kampeten?  
Pannenkoeken, zeker tijdens de  
pannenkoekenwedstrijd! 
 
Favoriete chiro-spelletje? 
 Het scheer schoor schuim spel! 
 
Leukste chiro-herinnering?  
De fietstocht naar Nijlen! 

 

Naam?  
Delphine Thomaes 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
Ik begin aan mijn 7de jaar chiro  
Whoehoeeeew 
 
Favoriete tafelmomentje?  
Mijn favoriete tafelmomentje is  
“oh olélé” zeker als Lore het  
voordoet 
 in volle overgave! 

 

Favoriete kampeten?  
Vol-au-vent met frietjeeeeeees 
 die wil ik voor geen goud in de wereld missen! 
 
Favoriete chiro-spelletje? 
 Mijn leukste spelletjes van de chiro vind ik 
stadsspelletjes en  
dropping. 
 
Leukste chiro-herinnering?  
Aaaaah ik kan niet kiezen! Waarschijnlijk alle 
geweldige, amazing kampen die we al achter  
de rug hebben! 
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Kwikkenleiding 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Naam?   
Ophélie Van der Henst 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
9 jaar! 
 
Favoriete tafelmomentje?  
K3-battle 

Favoriete kampeten?  
Spaghettiiiiii 
 
Favoriete chiro-spelletje? 
 Baseball 
 
Leukste chiro-herinnering?  
Ik heb er zoveel dat ik niet kan  
kiezen 

 
 

Naam?  
Silke Baes 
 
Hoe lang zit je al in de chiro? 
 Ik zit al 11 jaar in de chiro, vanaf  
het eerste jaar dat ik kon!!! 
 
Favoriete tafelmomentje?  
De K3 battle 

 

Favoriete kampeten?  
Een boterham met choco 
 
Favoriete chiro-spelletje?  
Baseball 
 
Leukste chiro-herinnering? 
 Leefweek! 
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Tipperleiding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Naam?  
Andrea Descamps 
 
Hoe lang zit je al in de chiro? 
 Ik begin nu aan mijn 7e jaar! 
 
Favoriete tafelmomentje?  

Wiebel je mee       

 
 

Favoriete kampeten?  
Fricandon met kriekjes 
 
Favoriete chiro-spelletje? 
 Verleidertje  
 
Leukste chiroherinnering?  
Er zijn er te veel om op te  
noemen, maar toen dat een lid zei dat ik  
dichter bij de  
veertig zat dan bij de nul is dat toch wel  
blijven plakken :)) 

 

Naam? 
Kato Poppe 
 
Hoe lang zit je al in de chiro? 
 Ik zit al 13 jaar in de chiro!! 
 
Favoriete tafelmomentje?  
Oh olélé 

 
 

Favoriete kampeten?  
Kip met rijst, ananas en currysaus 
 
Favoriete chiro-spelletje? 
Baseball 
 
Leukste chiroherinnering?  
Veel te veel om op te noemen! 

Naam?  
Amelie Ryckaert 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
Al 13 jaar! 
 
Favoriete tafelmomentje? 
 Ooooo olélé 

 

Favoriete kampeten? 
 Spaghetti natuurlijk! 
 
Favoriete chiro-spelletje? 
Twee honden vechten om één been 
 
Leukste chiro-herinnering? 
 Leefweek toen ik aspirant was 
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Tiptiensleiding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Naam?  
Aprilia Pauwels 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
27 964 uur 
 
Favoriete tafelmomentje?  
Hallo, ik ben Co en ik werk in de  
Knopjesfabriek (vul zelf maar aan) 

 
 
 
 
 

Favoriete kampeten?  
Pannenkoeken  
 
Favoriete chiro-spelletje? 
 Zonder twijfel, dunne berta!! 
 
Leukste chiro-herinnering? 
 Dauwtocht met de tippers 

 

Naam?  
Fien Meul 
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
Vanaf dat ik erin kon natuurlijk! 
 
Favoriete tafelmomentje?  
De supercoole Aïfi groentenmix 
 

 

Favoriete kampeten? 
Spaghetti 
 
Favoriete chiro-spelletje? 
 Levend stronten 
 
Leukste chiro-herinnering? 
 Naar Parijs gaan op 2-daagse  
en leefweek 

 

Naam?  
Astrid Rombouts  
 
Hoe lang zit je al in de chiro?  
Dit is mijn 16 (!!!) jaar 
 
Favoriete tafelmomentje?  
Wiebelbuurtjes 
 

 

Favoriete kampeten? 
 Fricandon met kriekjesss (uiteraard 
op de eerste avond) 
 
Favoriete chiro-spelletje? 
 Levend stronten, overduidelijk 
 
Leukste chiro-herinnering?  
De allercoolste tweedaagse naar 
Parijs 
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Aspirantenleiding 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naam?  
Phoebe-Shania Verheyden 
 
Hoe lang zit je al in de chiro? 

 Te lang       (ik start nu mijn  
15de chirojaar) 
 
Favoriete tafelmomentje? 
 Ik ben een theepot 

 

Favoriete kampeten? 
 Kip met ananas en currysaus 
 
Favoriete chiro-spelletje?  
Hoe gekker en origineler, hoe liever. 
Elk spelletje met een leuke twist dus. 

      
 
Leukste chiro-herinnering? 
  Mag ik ook antwoorden met een 
top 100? Hoe moet ge nu 1 moment 
kiezen uit 14 jaar chiro-plezier! 

 

 

Naam?  
Lore Van Raemdonck 
 
 
Hoe lang zit je al in de chiro? 
 Ik start ondertussen aan mijn 15e 
jaar. 
 
Favoriete tafelmomentje?  
Oh Olele en kettingreactie en 
paardenrace is ook wel een leuke. 

 

Favoriete kampeten?  
Rijst met kip en currysaus 
 
Favoriete chiro-spelletje?  
Er zijn er zoveel dus kan niet kiezen! Misschien 

wel 1tje dat ik nog nooit gespeeld heb       
 
Leukste chiro-herinnering? 
 Het meest recente moment waren de 
leidingsspelletjes op kamp. Fantastisch om te 
zien dat ook oude kindjes zich nog helemaal 
willen en kunnen smijten! 
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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! 

Net zoals vorig jaar 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 2021 

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 (°2013 – 2014) 

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

Paulien Rombouts 
0484/799416 
romboutspaulien@ 
hotmail.be 

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

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

Aster Descamps 
0499/201214 
aster@live.be  
 

Speelclub (°2012 – 2013) 
Myrthe 
Ongena 
0496/775338 
myrthe.onge
na@ 
telenet.be 

Liesa Buys 
0468/234
785 
liesabuys
@ 
telenet.be 

Yamin Verheyden 
0468/221556 
Verheyden.yasminkiana@g
mail.com 

Helena Van Rumst 
0483/232059 
vanrumst.helena@hotm
ail.com  

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

Delphine 
Thomaes  
0468235134 
delphine.10@ 
telenet.be 

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

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

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

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

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

 

 

 

mailto:aster@live.be
mailto:vanrumst.helena@hotmail.com
mailto:vanrumst.helena@hotmail.com
mailto:silke.baes@gmail.com
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Tiptiens(°2005 – 2006) 

Aprilia Pauwels 
0474014815   
aprilia.pauwels@ 

gmail.com 

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

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

 
 

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

Lore Van Raemdock 
0496/894099  
vrlore@ 
hotmail.com 
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