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Voorwoord 
 
Beste ouders, liefste leden 
 
Een nieuw jaar dat betekent ook een nieuwe Chirokraker! De maanden zijn voorbij 
gevlogen en iedereen heeft zich weer elke zondag (of zaterdag) geamuseerd met 
leuke Chiroactiviteiten! 
 
Als eerste willen we jullie een gezond en gelukkig 2021 toewensen, daar horen 
natuurlijk ook de leukste Chirozondagen bij waar we veel plezier maken, lachen, 
spelen, zingen, dansen en als kers op de taart het geweldige Chirokamp!! Kortom 
weer veel nieuwe Chiroherinneringen die we een leven lang blijven koesteren! 
Wij zijn er helemaal klaar voor om 2021 onvergetelijk te maken! Jullie toch ook? 
 
Door de nog steeds gekende omstandigheden zijn de Chirozondagen nog vaak 
onzeker, wij blijven de maatregelen die de overheid ons oplegt op de voet volgen, 
waardoor de kalender niet altijd zal kloppen. Wij houden iedereen op de hoogte via 
de whatsappgroepen en via mail. 
 
Als laatste willen wij graag een warme oproep doen! Onze vzw is volledig aan het 
heropstarten en daarom zoeken wij nieuwe ouders die zich willen aansluiten. Denk jij 
dat dit wel iets voor jou is? Aarzel dan niet om informatie te vragen en contact op te 
nemen via volgend e-mailadres chiromeisjes.staderas@gmail.com.  
Alvast bedankt! 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:chiromeisjes.staderas@gmail.com
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Verslagen Pinkels 
 

Zondag 1 november  
Dag lieve pinkeltjes  
Vandaag is het 1 november dit wilt zeggen dat het tijd is voor ons jaarlijks 
halloweenfeestje.. 
Helaas zal het dit jaar op een andere manier gebeuren want dat vervelende beestje 
genaamd het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we dit jaar geen spinnensoep met 
balletjes op de chiro kunnen eten, ook zullen we niet schrikken in het jaarlijkse 
spookhuis en zal er geen enge muziek en versiering op de Chiro aanwezig zijn. 
Maar… niet getreurd wij weten dat jullie niet graag bij de pakken blijven zitten en 
bezorgden jullie een stappenplan om thuis zelf een fantastisch halloween feestje te 
organiseren. 
 
Zo gezegd, zo gedaan: Op het einde van de namiddag kregen we heel wat foto’s en 
spannende verhalen over hoe jullie halloween feestje er bij jullie thuis uitzag. Hier en 
daar werd er zelfs een mama of papa bang gemaakt. 
 
Super goed gedaan pinkels, we hopen dat jullie zich toch een beetje geamuseerd 
hebben en nog altijd kunnen genieten van de speciale playlist. 
 
Wanneer jullie zich in de kerstvakantie vervelen houdt niemand van ons jullie tegen 
om jullie mama, papa, broer, of zus nog eens goed te laten verschieten ;-) 
 
Griezelige groetjes  
De leidsters 
 

Zondag 8 november 
Door de nieuwe corona regels, besloten wij dat het verantwoordelijker zou zijn om 
deze zondag geen chiro te geven. Tot volgende week!!! 
  

Zondag 15 november 
Ook jullie leidsters laten corona hen fun niet verpesten! Zij hielden dit weekend een 
online leidingsweekend!  

 
Zondag 22 november 
Spanneeeeenddd… Online chiro met de pinkels! Wat was dat leuk om jullie allemaal 
terug te zien! Jullie hadden zelf jullie uniformen aan. Wat waren wij trots en blij! Jullie 
zochten jullie huis af naar het juiste voorwerp van de hond van Alies (Roosje) tot 
Caroline (de mama van Lore wiens naam begint met een C). Jullie waren uiterst 
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origineel en talrijk aanwezig! Een gewone chirozondag valt niet te vervangen, maar 
deze gezellige middag kwam toch heel dichtbij! Héél veel knuffels van op afstand! Jullie 
5 leidsters die jullie doodgraag zien <3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 29 november 

Dag lieve pinkels, Sinterklaas is in ons land om jullie speelgoed en heel veel lekkers te 
brengen. De Sint krijgt zelf heel graag tekeningen, dus jullie mochten een hele mooie 
tekening maken voor de Sint. Jullie konden ook leuke knutselwerkjes maken voor de 
sint. Jullie hebben dit fantastisch gedaan! Dit jaar waren een geen stoute kinderen, dus 
de sint is bij iedereen langs geweest. Dit mochten jullie op 6 december uitgebreid 
vertellen aan ons.  

   
 
Zondag 6 december 
Sinterklaas had nog heel veel werk!! De 
roetpieten waren allemaal besmet met het 
coronavirus, dus de Sint zocht helpers om 
alle cadeautjes rond te brengen. De pinkels 
stonden allemaal klaar om Sinterklaas te 
helpen. Eerst moesten ze opgeleid worden 
tot de perfecte roetpiet. Dit deden we door 
om ter snelst in een jute zak naar de 
overkant te springen, 123Sinterklaas, Sintje 
mag ik overvaren en Sint Piet Boem. Op het einde van de dag waren ze volledig klaar 
om de Sint te helpen. 
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Zondag 13 december 
Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen, het circus gaat beginnen!! 
Welkom bij het circus Pinkeliro! Deze namiddag organiseerden we ons eigen circus. 
Wat hebben we hier allemaal nodig: een circustent, circusartiesten, wilde dieren, 
muziek, publiek, tribune,... Per onderdeel speelden we een spelletje. We begonnen 
met de circustent en wat lijkt er nu meer op een circustent dan een parachute? We 
maakten een grote storm, katapulteerden ballen in de lucht en pinkels moesten onder 
de parachute lopen om van plaats te verwisselen,... Daarna gingen we op zoek naar 
een tribune voor ons circus. Belangrijk is wel dat de tribune stevig is en een hele 
circusshow kan blijven staan: pinkels die muurzitten zijn toch niet de beste stoeltjes en 
wij kunnen het weten want we hebben het getest! Natuurlijk hadden we ook een 
publiek en muziek nodig, dus speelden we een stoelendans over heel het terrein. De 
pinkels die uit waren oefenden al om te dansen in het circus want ze deden mee met 
de stopdans (wat een feest)! Na een spannende wedstrijd gingen we op zoek naar 
zangeressen (stop-de-band) en was het tijd voor de volgende uitdaging want waar 
waren alle circusartiesten? In kleine groepjes moesten de pinkels zo lang mogelijk een 
ballon in de lucht houden (jongleurs), ook moesten de pinkels door een ronddraaiend 
springtouw lopen zonder het te raken! Natuurlijk zochten we ook wilde dieren die hard 
konden brullen: groepje 1 moest een zin roepen, groepje 2 schreeuwde zo hard 
mogelijk en groepje 3 moest de zin proberen verstaan, geen gemakkelijke opgave! Ten 
slotte versierden de pinkels hun eigen circusticket en werden de 
acrobatenvaardigheden van de pinkels getest door een lastig parcour af te leggen dat 
eindigde met het springen door een brandende ring (een hoepel). 
 
En dan was het zover: in de drie groepen werden waanzinnige acts voorbereid en de 
mooiste pakjes/kostuums aangetrokken. Het publiek en de circusartiesten namen 
plaats, en starten maar!! De pinkels toonden hun meest creatieve kant op het podium 
en ik kan je verzekeren dat het allermooistecoolstegeweldigespannendste circus van 
de hele wereld plaatsvond op 13/12/2020 om 17u in Kasteeldreef 11! 
Tot volgende week pinkels! 

 
Zondag 20 december  
Vandaag was het kerstfeestjeeee!!! Jullie mochten kiezen wat jullie deden vandaag. 
Jullie konden kiezen tussen spelletjes, tekenen en versieren. De spelletjes waren onder 
andere tikkertje kerstboom, 123 kijk toch niet zo, kerstdirigentje, 123 kerstmis, … 
Bij het tekenen mochten jullie zelf tekeningen maken of een leuke kleurplaat rond 
kerstmis inkleuren en wat een mooie tekeningen hebben jullie gemaakt!!  
Bij het versieren mochten jullie samen met leidster Paulien de chiro versieren met 
lichtjes, een kerstboom, pakjes, … De chiro was nog nooit zo mooi versierd!  
Op het einde was het zo ver, het kerstfeestje begon. We waren gezellig met z’n allen 
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rond de kerstboom aan het dansen. Hoe later het werd hoe donkerder en hoe mooier 
we de lichtjes konden zien. Dat was echt een geslaagd pinkel kerstfeest!  

 
 

Wij wensen jullie een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 
Tot volgend jaar! 
Veel liefs 
Emma, Paulien, Amber, Aster en Fien 

 
 
Als jij dit verslag gelezen hebt, stuur dan PINKELS in jullie whatsappgroep! 
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Kalender Pinkels 
 

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

 

Januari 2021 

 Zondag 3 januari: GEEN chiro 
 Zaterdag 9 januari: Avondchiro van 19u tot 20u30 
 Zaterdag 16 januari: Avondchiro van 19u tot 20u30 
 Zondag 24 januari: GEEN chiro. Zowel GEEN gewone als GEEN avondchiro dit  
                weekend 
 Zondag 31 januari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 

Februari 2021 

Zondag 7 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 14 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 21 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 28 februari: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 

Maart 2021 

 Zondag 7 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 Zondag 14 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 Zondag 21 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
 Zondag 28 maart: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 

 
 
Beste ouders 
Door corona is de Chiro met bubbels en willen we zomin mogelijk kruisen met de 
andere bubbels. Gelieve uw kind af te zeten om 13u55/18u55. Haal uw kind om 
17u30/20u30 op. Alvast bedankt om hier rekening mee te houden! 
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Verslagen Speelclub 
 

Zondag 1 november  
BOE!  
Jullie waren geschrokken eh? Het was dan ook Halloween vandaag!! Het was jammer 
genoeg wel online maar we hebben er het beste van gemaakt! Een griezelige lijst met 
bangelijke opdrachten werd aan jullie bezorgt!! Wij hebben doodenge maar 
prachtige foto’s terug gekregen en dat deed ons heel veel plezier! We hopen dat 
jullie een geweldige dag hebben gehad! 

 
Zondag 8 november 
Vandaag vonden jullie een heel speciaal pakket voor jullie deur! Jullie waren de 
finalisten van een heel belangrijke uitvinderswedstrijd  maar het was geen gewone 
wedstrijd! Een hele lijst van opdrachten moesten jullie volbrengen om jullie 
onderdelen te mogen ontvangen! Bloed, zweet en tranen maar jullie ontvingen 
dopjes, papier, wc rolletjes, rietjes en nog veel meer! Dan was het tijd voor het 
leukste deel, uitvinden maar! Jullie fantasie ken geen grenzen en dat vonden wij 
fantastisch! Wij hebben nog nooit zo coole uitvinden gezien! Daarom waren jullie 
allemaal winnaars! Applausje voor jullie zelf!!! 
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Zondag 22 november 
Op deze chirozondag hebben we de speelclubbers hun parate kennis getest via een 
mega super coole online quiz! We belden online met de leden en stelden de vragen 
via een powerpoint. We begonnen met een ronde over dieren, zo hebben we 
natuurlijk ondekt dat onze speelclubbers echte dierenkenners zijn! Daarna was het 
aan de sport, dat ging iets minder vlot maar nog steeds zijn onze speelclubbers echte 
sportkenners. Vooral bij de eet en film ronde wist elke speelclubber het antwoord 
wel, na het kraken van de hersenen was er natuurlijk nog eventjes babbeltijd! Het 
werd een super gezellige namiddag. 
 
Zondag 29 november 
Op deze chirozondag was het aan de leiding om hun hersenen te kraken, omdat de 
leiding midden in de examens zat was er niet echt een online activiteit voorzien maar 
er werd wel een tekening doorgestuurd voor de allerliefste sint, wij zijn er zeker van 
dat elke speelclubber dit op zen mooist heeft versierd en ingekleurd. 
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Zondag 6 december 
Hoi kiddows, 
Vandaag is de Sint langs geweest!!! JOEPIE!!Alleen, hij had een groot probleem! Een 
hele hoop pakjes waren uit zijn fabriek gestolen! De Sint had aan ons gevraagd of wij 
hem wouden helpen de pakjes terug te vinden, natuurlijk wouden we dat! Aan de 
muur hingen een heleboel verdachten. Deze verdachten werkten allemaal in de 
fabriek van de Sint. Wij konden door spelletjes te spelen tips krijgen over de dader. 
En wat hebben jullie dat goed gedaan! Hoe meer tips we hadden, hoe minder 
verdachten. Uiteraard hadden we ook een paal der onschuld, hieraan hingen jullie de 
personen die de pakjes niet gestolen hadden. Naast weten die de dader was moesten 
we natuurlijk ook weten waar de pakjes lagen! Hiervoor konden jullie 
groepsopdrachten doen, na elke opdracht kregen jullie een tip over de locatie. Jullie 
hadden al snel door waar de dader de pakjes gelegd had. En na een drukke 
zondagnamiddag wisten jullie ook de naam van de dader! Het enige wat we toen nog 
moesten doen was de politie op de hoogte stellen van onze ontdekking. We belden 
meteen de commissaris en zeiden waar de pakjes lagen en wie de dader was. WAT 
WAS DE SINT BLIJ dat we de dader gevonden hadden!! Jullie hebben dat super goed 
gedaan! Op naar nog meer zoektochten! DOEIIIIIIIIIII xxx 

 
Zondag 13 december 
Wat is Hanensoep? 
 
Kippensoep met balletjes! 
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Vandaag vertelden we niet gewoon grapjes, maar we hebben toch goed gelachen. 
We speelden FOPspelen. 
Zo kregen we macht over de zwarte magie en magie om te weten op welke stoel er 
iemand gezeten heeft. Maar we houden hier hier nog even geheim hoe dat moet, zo 
kan je het zeker eens proberen met mama, papa, broer of zus. 
Na het vieruurtje deden we dan weer iets actief om op te warmen. 
En looooooooopen dat jullie deden, bijna sneller als jullie leiding ;)) 
Maar uiteindelijk hebben jullie toch gewonnen zo kwam er op de 2e plaats Nora en 
op de 1e plaats (tromgeroffel) Céleste! Proficiat girls, de eer van de speelclub staat 
hoog! 
Bij steen-papier-schaarloop of is het blad-steen-schaarloop was er hier en daar een 
botsing van enthousiasme maar weer supersnel! 
Als laatste speelden we nog een loopspel met het fluitkoord, hier hadden jullie wat 
moeite om jullie ogen naar voor te houden.. Veel nieuwsgierige speelclubbers! 
Maar we hebben zeker weer genoten van de zondag! 

 
 
Zaterdag 19 december  
 
Vandaag spraken we af in het donker, het was avondchiro! We trokken allemaal een 
warme pyjama en dikke sokken aan en zetten ons in onze 'home made outdoor 
cinema'. We kropen nog snel in onze slaapzak en/of onder ons dekentje en de film 
kon beginnen. Samen keken we de Familie Claus, een echte kerstfilm.. Zodat we 
samen al wat konden genieten van kerst. Het was soms wel een beetje koud Brrrrrrr. 
Maar daar had jullie leiding nu toch wel iets op voorzien  We maakten voor jullie 
warme chocomelk met slagroom EN spekjes! Wat viel dat in de smaak! 
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Als jij dit verslag gelezen hebt, stuur dan SPEELCLUB in jullie whatsappgroep! 
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Kalender Speelclub 
 

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

Januari 2021 

  Zondag 3 januari: GEEN chiro! Happy New Year! 
Zondag 10 januari: Gewoon chiro! 

  Zondag 17 januari: Gewoon chiro!  
  Zondag 24 januari: Gewoon chiro! 
  Zondag 31 januari: Gewoon chiro!  

Februari 2021 

  Zondag 7 februari: Gewoon chiro! 
  Zondag 14 februari: Gewoon chiro!  
  Zondag 21 februari: Gewoon chiro!  
  Zondag 28 februari: Gewoon chiro! 

Maart 2021 

  Zondag 7 maart: Gewoon chiro!  
  Zondag 14 maart: Gewoon chiro!  
  Zondag 21 maart: Gewoon chiro!  
  Zondag 28 maart: 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 zeten om 13u55. Haal uw kind om 17u30 op. 
Alvast bedankt om hier rekening mee te houden! 
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Verslagen Kwikken 
Zondag 1 november  
Vandaag hebben we 2x slecht nieuws! Het eerste slechte nieuws is 
dat we niet meer naar de chiro mogen komen en elkaar mogen 

zien    . Oké dit slecht nieuws kunnen jullie leidsters perfect 
oplossen met een online chirozondag, dus zo gezegd zo gedaan. 

Maar dan… Een boze heks wil jullie online chirozondag 

verpesten! Dit kunnen wij toch niet zomaar laten gebeuren?? Door 
opdrachten te doen en de heks te laten zien dat de chiro WEL 
vanuit ons kot kan, konden wij haar samen verjagen!  
Jullie verkleedden zich echt mega griezelig, echt sommigen leken 
levensecht! Er werden spinnenwebben in het haar gemaakt, 
griezelverhaaltjes vertelt, kamers werden omgetoverd tot 
griezelgrotten en er werden enge monsters getekend! Ook jullie 
gezinsleden konden er niet onderuit komen, jullie lieten hen 
schrikken!  
Jullie deden al deze opdrachten zo geweldig dat de heks echt spijt 
had dat ze deze leuke namiddag van jullie wou afpakken! Ze heeft 
ons beloofd om nooit meer terug te komen en ons elke zondag 
plezier te laten maken! Joepie, leve de chiro! 
 

Zondag 8 november 
Joepieeee de vakantie is verlengd! Om ervoor te zorgen dat jullie zich niet vervelen in 
jullie kot, hebben wij weer een gekke chirozondag in elkaar gestoken! Door online 

chirozondagen kunnen 
we een stapje in de 
wereld zetten, dus 
neem allemaal jullie 
trekrugzak maar al 
klaar, dan kunnen we 
vertrekken!! 

Op wereldreis 
gaan zonder voertuig leek ons nogal moeilijk, dus maak zelf een vliegtuig of auto met 
stoelen of materialen die je thuis kan vinden! Nu kunnen we echt vertrekken! 
In elk land dat we bezochten konden we wel iets leuks doen, in Nederland tekenden 
we een blad vol mooie tulpen. In Frankrijk maakten we de heerlijkste croque 
monsieurs, mmmm! In Oostenrijk legden we vlechtjes in ons haar en leerden we 
jodelen, Jodelahiti! We bezochten nog zoveel landen dat ik even vergeten ben waar 
we allemaal geweest zijn! Wat ik wel nog zeker weet is dat het een fantastische 
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wereldreis was en dat we allemaal nog lang zullen dromen over deze mooie reis! 
Gelukkig namen jullie veel vakantiefoto’s! 
 

Donderdag 12 november  
Oei leidster, het is toch nog geen zondag? Nee jullie hebben gelijk maar vandaag is het 

wel VRIENDJESDAG en deze dag kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan! 

Jullie kregen de opdracht om het dansje van #Sayhi te leren en enkele danstalenten 
onder jullie stuurden ons een leuk filmpje! 
 

Zondag 15 november 
Geen chiro dit weekend want de leiding was op online chiroweekend! 
 

Zondag 22 november 
Vandaag was de laatste keer Chiro 

vanuit ons kot! Bakkers zijn jullie 

klaar? BAKKEN MAAR! We zagen 
heerlijke taarten, cakes en nog 
veel meer lekkers passeren. Jullie 
toonden hoe het moest, maakten 
heerlijke desserts en wonnen 
één voor één de ‘Bake off chiro edition’!  

 
Zondag 28 november 

JOEPIEEE TERUG NORMALE CHIRO!!! Omdat velen van 
jullie al snel willen groeien en wat ouder worden, 
speelden we vandaag allerlei spelletjes die de tippers, 
tiptiens en apsi’s spelen! Jullie waren allemaal direct 
enthousiast, dus we vlogen erin. Bij ‘never have I ever’ 

kwamen er grote geheimen naar boven bij de 

leden, maar wat er op de chiro wordt gezegd, blijft op 

de chiro, hé meisjes      . Ook speelden we ‘draai de 
fles’, waar leuke en grappige opdrachtjes werden 
gedaan. En natuurlijk een mini feestje om af te sluiten! 
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Zaterdag 5 december 
Movie-night outside!!! Ooeeh vandaag stond er weer een superleuke activiteit gepland 
voor onze zaterdagavond mee te vullen. Aangezien we niet naar de cinema kunnen 

brachten we de cinema tot bij ons op het chiroheem. We 

keken uiteraard in het thema van sinterklaas naar de film 
“Waar is het paard van Sinterklaas” Jullie brachten allemaal 
warme dekentjes mee en zagen er prachtig uit in jullie extra 

warme kledij       Wat er natuurlijk ook niet kan ontbreken 
aan onze cinema was de popcorn en de chocomelk, mmmmm 
smullen maar! We hadden aan de mama’s en papa’s 
gevraagd om een beetje later te komen zodat we onze film 
volledig konden uitkijken zonder gestoord te worden. En 
exact om 20:45 was hij gedaan en hadden jullie nog net tijd 
genoeg om jullie slaapzakken weer in de hoesjes te proppen 
en naar huis te gaan! 

 
Zaterdag 12 december 
Welkom, Welkom bij onze grootste kwikkenshow ter wereld! Welkom bij de 

talenten kwikken jachtttt!!! (applaus, 

applaus) Vandaag stond er een geweldige 
talentenjacht op jullie te wachten met de 
enige echte jury: Dan Karaty, Koen Wouters, 
An Lemmens en de uiteraard niet te 
vergeten Karen Damen. Jullie kregen 
allemaal de tijd om een geweldige act voor 
te bereiden en wauw! WAT EEN 
RESULTAAT!!! Karen Damen was na elke act 
ontroerd en de rest van de jury was alleen 
maar positief! Er werden à volonté golden 

buzzers uitgedeeld en applaus dat ze het huizen verder konden horen! Na dat elk team 
zijn act had volbracht was het helaas al tijd om de talentenjacht af te ronden en onze 
kandidaten weer naar huis te sturen.  
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Zaterdag 19 december  
KERSTFEESTJEEE!! Vandaag speelden we helemaal in thema van 
kerstmis. De Grinch, de rendieren, de elfjes en de kerstman 
namen het op tegen elkaar in leuke spelletjes! Dansen op 

kerstmuziek kon natuurlijk niet ontbreken. Maaaar, 

kerstmis zonder cadeautjes zou kerstmis niet zijn! Jullie namen 
daarom een zelfgemaakt of ander leuk cadeautje mee van thuis 
om elkaar te verrassen.  Alle cadeautjes, die enkel voor de 
leiding zouden zijn, daar protesteerden jullie tegen, dus hebben 
we om de cadeautjes te verdelen, bingo gespeeld. Wie eerst 
bingo kon roepen, had als eerste haar cadeautje! Jullie waren 
allemaal super blij met jullie cadeautje, want het was de laatste 

keer chiro voor de kerstvakantie     . Maaaar na de vakantie zijn we er terug bij!! 
Joepiee! 

 

Wij wensen jullie een gelukkig en gezond 2021 en dit jaar gaan we nog extra veel 

plezier maken! Zet jullie schrap want 2021 wordt onvergetelijk! 

Dikke kussen 

Silke, Ophélie, Delphine en Aïsha 

Als jij dit verslag gelezen hebt, stuur dan KWIKKEN in jullie whatsappgroep! 
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Kalender Kwikken 
 

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

 

Januari 2021 

  Zondag 3 januari: GEEN chiro! Happy New Year! 
Zaterdag 9 januari: Avondchiro (van 18u50 – 20u35) 

  Zaterdag 16 januari: Avondchiro (van 18u50 – 20u35) 
  Zaterdag 23 januari: Avondchiro (van 18u50 – 20u35) 
  Zondag 31 januari: Gewoon chiro! (van 13u50 – 17u35) 

Februari 2021 

  Zondag 7 februari: Gewoon chiro! (van 13u50 – 17u35) 
  Zondag 14 februari: Gewoon chiro! (van 13u50 – 17u35) 
  Zondag 21 februari: Gewoon chiro! (van 13u50 – 17u35) 
  Zondag 28 februari: Gewoon chiro! (van 13u50 – 17u35) 

Maart 2021 

  Zondag 7 maart: Gewoon chiro! (van 13u50 – 17u35) 
  Zondag 14 maart: Gewoon chiro! (van 13u50 – 17u35) 
  Zondag 21 maart: Gewoon chiro! (van 13u50 – 17u35) 
  Zondag 28 maart: Gewoon chiro! (van 13u50 – 17u35) 

 

Beste ouders 
Door corona is de Chiro met bubbels en willen we zomin mogelijk kruisen met de 
andere bubbels. Gelieve uw kind af te zeten om 13u50/18u50. Haal uw kind om 
17u35/20u35 op. Alvast bedankt om hier rekening mee te houden! 
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Verslagen Tippers 
 
Zaterdag 31 oktober  
OHNEE! Het coronavirus slaat weer toe en wij moeten daar onder lijden… geen chiro 
meer in real life vanaf nu. Gelukkig hebben de tippers drie fantastische leidsters die 
voor hen nu elke zondag een megacoole opdracht heeft voorzien! Vandaag is het 
Halloween dus besluiten we een enge griezel-online-samenkomst te organiseren. Na 
verschoten gezinsleden, enge moppen en griezelige weetjes zwaaiden we elkaar een 
goede nacht toe vanuit ons kot.  
 

Zondag 8 november 
Vorig weekend was het Allerheiligen en Allerzielen en ter ere van deze feestdagen 
bewezen de tippers vandaag (online weliswaar) als echte goede christenen. We kregen 
allerlei filmpjes van gedoopte huisdieren, hostie-overdracht, biechtende tippers, 
misvieringen, vastende tippers, communicanten, getrouwde koppels en ziekenzalving 
van een plantje. Kortom, een echte TOP zondag (desondanks de kerken gesloten waren 
)  

 
Zondag 15 november 
GEEN CHIRO!!! De leiding was op online leidingsweekend!  

 
Zondag 22 november 
BINGOOOOOOO!!! Ga tussen het studeren door een frisse neus halen en ga 
op pad! Probeer op je wandeling of fietstocht zoveel mogelijk van de bingo-
vakjes te doorstrepen! Stuur ons de foto’s als bewijs! Deze fantastische 
opdracht werd vervuld door onze drie fantastische tippers: Noor, Floor en 
de beste tipper van deze week.  
BESTE TIPPER: MAREEEEUUUUU 
 
Zondag 29 november 
Klaar voor de allertofste megacoole tipperleiding quiz??? 16 normale maar toch 
immens moeilijke vragen stelden wij aan onze tippers met kahoot. Deze 7 lieve 
tippeertes vonden de tijd om even te ontspannen tussen het studeren door: Noor, 
Floor, Louise, Lotte, Emma en onze twee beste tippers van de week. 
BESTE TIPPER ENTHOUSIASME: BOOOOOOOOO 
BESTE TIPPER QUIZ: LINDEEEEEEEE (Nial’s wife)  
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Zondag 6 december 
OHHHH NEE!!! De Sint is vermoord! Wie deed het, waar was het en hoe is dit ooit 
kunnen gebeuren!? Heel het land is in paniek en niemand weet hoe het komt. Gelukkig 
heeft Chiro Staderas Belsele 19 slimme tippers die deze moordzaak grondig gaan 
onderzoeken en oplossen. Na verschillende tips en opdrachten kwam de aap uit de 
mouw. De Sint werd vermoord in de keuken door Barrie die de Sint KEI hard had 
geslagen met een losse dakpan!! WAT EEN VERHAAL. 

 
Zondag 13 december 
“HUH WAT IS DAT?” “DAT LIJKT ER NIET EENS OP!” We speelden Skribbl.io 
whoopwhoop! Tijdens dit uurtje zijn we erachter gekomen dat er hier wat kunstenaars 
in spé zitten! 
Wat zijn jullie echte tekentalenten, bijna zo goed / slecht als jullie leidsters (omcirkel 
het juiste). We waren blij om jullie snoetjes nog eens te zien en jullie gegiechel/ gebrul 
(omcirkel het juiste) opnieuw te horen! Een ijsje, een kanon of de ark van Noach 
tekenen dat blijkt allemaal geen probleem te zijn voor jullie. OHNEE het uurtje is al 
voorbij, tijd om weer flink te studeren! 
BESTE TIPPER: FLOORRR  

 
Zondag 20 december  
Jo Amélia, Es Andrea en Al Katoria hadden deze zondag een uitdaging voor jullie. Deze 
drie bloedmooie dames zijn gespecialiseerd in moderne kunst. Ze hadden hun beste 
werkstukken naar boven gehaald en jullie mochten deze namaken. De resultaten 
waren indrukwekkend! Van papieren hoedjes #ahoymaatjes naar een spectaculaire 
kerstster #HOEBEGINIKHIERAANHELP. De leukste jury ever moest een winnaar kiezen, 
na lang discussiëren hadden ze besloten dat ( tromgeroffel ) LOUISE gewonnen had! 
Proficiat Louise en natuurlijk ook alle andere tippertjes want jullie weten… ongeluk in 
het spel is geluk in de liefde! 
DE BESTE TIPPER: LOUISEEEEE 

 
Zondag 27 december  
GEEN CHIRO!!! Het is kerstvakantie 
 
Zondag 3 januari 
GEEN CHIRO!!! Het is kerstvakantie 
 
Als jij dit verslag gelezen hebt, stuur dan TIPPERS in jullie whatsappgroep! 
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Kalender Tippers 
 

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

 

Januari 2021 

Zaterdag 2Januari: Geen Chiro (Kerstvakantie) 
Zaterdag 9 Januari: Avond Chiro 19u tot 21u 
Zaterdag 16 Januari: Avond Chiro 19u tot 21u 
Zondag 24 Januari: Gewoon Chiro 14u tot 17u30 
Zondag 31 Januari: Gewoon Chiro 14u tot 17u30 

Februari 2021 

Zondag 7 Februari: Gewoon Chiro 14u-17u30 
Zondag 14 Februari: Gewoon Chiro 14u- 17u30 
Zondag 21 Februari: Gewoon Chiro 14u- 17u30 
Zondag 28 Februari: Gewoon Chiro 14u- 17u30 

Maart 2021 

Zondag 7 Maart: Gewoon Chiro 14u-17u30 
Zondag 14 Maart: Gewoon Chiro 14u-17u30 
Zondag 21 Maart: Gewoon Chiro 14u-17u30 
Zondag 28 Maart: Gewoon Chiro 14u-17u30 
 
 

Beste ouders 
Door corona is de Chiro met bubbels en willen we zomin mogelijk kruisen met de 
andere bubbels. Gelieve uw kind af te zeten om 13u45/18u45. Haal uw kind om 
17u40/21u op. Alvast bedankt om hier rekening mee te houden! 
 
Waarschijnlijk moeten we in februari nog online Chiro geven maar we houden jullie op 
de hoogte via WhatsApp. Voor Maart houden we jullie ook op de hoogte.  
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Verslagen Tiptiens 
HEYHOI jij die dit leest vanachter jouw scherm! We hebben iets gemeen, want ik lees 
dit ook vanachter mijn scherm! We zijn nu nog even enkel verbonden vanachter onze 
vertrouwde pc, maar hopelijk mogen we jullie enthousiaste kopkes weer heel vaak zien 
in real life in 2021! Lees hier wat we de afgelopen maanden allemaal hebben 
uitgestoken vanuit ons kot, tis de moeite! 
 

Zaterdag 31 oktober  
AAAAAAHHH vandaag was het de eerste echte online chiro superdeluxe HALLOWEEN 

SPECIAL. Op voorhand moesten jullie opdrachten 
inzamelen, maaaar leuke leiding zoals we zijn, 

verzonnen we toch zelf nog een hoop bij      . Het was 
telkens de bedoeling om de opdrachten zo goed 
mogelijk uit te voeren natuurlijk, en wat deden jullie 
dat goed! Pompoenen tekenen met choco op een 
boterham bleek makkelijker dan gedacht en 
spookjeskots maken was ook een poepie! De 
prankvideo’s waren toch wel echt het allergrappigst 
(zeker die van Roos hahah). Het enige probleem was 
wel dat de mama’s waarschijnlijk niet zo blij waren 

door alle was achteraf (lees: bed vol choco en ei) en door hun halve hartaanval van het 
verschot. Maar heeey, ondanks dat het online was hebben we ons dik geamuseerd! 
Jippie! 
 
Zondag 8 november 
Aangezien de vakantie toch een week langer 
duurde dan normaal, en jullie jullie zeker niet 
mochten vervelen, hadden wij een mega grote 
challengereeks gemaakt die tegen volgende 
week zondag zo goed als mogelijk uitgevoerd 
moest worden! Een sneakpeak van de 
challenges: op de radio komen en liedje 
aanvragen (jaja is gelukt woehoew, dik feest!!!), 
kaartjes versturen, vloggen, taarten bakken, 
schilderijen maken en op tweedehands.be 
zetten, fotoshoot houden met Jean-Luc met op 
de achtergrond een blauwe lucht, enzovoort. 
Jullie hebben echt jullie best gedaan maar er kon maar 1 winnaar zijn…   
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Zondag 15 november 
Vandaag werd om 17u30 bekend gemaakt wie er de grote winnaar is van de 
knotsgekke challenges! Emma Buys haalde de eerste plaats, een dikke proficiat! (Jouw 
prijs is nog steeds onderweg, die Bpost toch…). Ze werd op de voet gevolgd door haar 
naamgenoot. Way to go, Emma’s! Het podium werd afgesloten door Flore! Een 
geweldig hard applaus voor deze dames! Maar lieve tiptiens, jullie hebben (of de 

meeste toch      ) zo hard jullie best gedaan! Dus geef je zelf maar een dik applaus en 
zet misschien zo een geluidseffect op (om het allemaal wat dramatischer en echter te 
maken)! Supermerci voor het enthousiasme deze week! Wij vonden het geweldig om 
meegenomen te worden in jullie leven, zo voelde alsof we toch een beetje bij elkaar 
waren! Hebben jullie trouwens al eens gedacht aan een vlog carrière of je eigen 
kookprogramma beginnen? Wij zouden alleszins jullie grootste fans zijn! En moest je 
wat verlegen zijn voor de camera, zou postbode jullie zeker ook liggen! Er zijn ook heel 
wat mooie kunstwerken de revu gepasseerd, dus opties genoeg! Op een dag vind je de 

job van je leven! Misschien vinden jullie jullie roeping wel door ons       

 
Zondag 22 november 
Vol enthousiasme maakten wij een supervetcoolmegaformidabel spel! We zagen het 
al helemaal voor ons, man zo geweldig! Totdat we om 14u beseften dat jullie examens 
al op de loer lagen… tegenvaller! Maar niet getreurd, we spelen dit spel zeker eens een 
andere keer! Ver weg van de examens! En wees gerust Geike, we gaan het zeker nog 
eens van kop tot teen uitleggen! Uitstel is geen afstel!  
 

 
Zaterdag 28 november  
Wij wouden nu toch eens weten hoe het zit met al jullie skills! Jullie kregen de 
allermoeilijkste wereldrecords voorgeschoteld die jullie in jullie eigen kot konden 
uitvoeren! Post-its werden geplakt, ijsblokjes werden 
gesmolten en toen hadden we plots een 
internetstoring. Heel Belsele leek wel getroffen, want 
iedereen bleef hangen!  (Of zijn jullie eigenlijk 
gewoon mega goed in doen alsof jullie blijven 
steken??) PS: hier ging alles nog vlot qua online chiro 
meetings! We zien jullie volgende week met extra veel ‘Ik geraak er niet in’! Tot dan! 

 
Zaterdag 5 december 
WOEHOE, het is weer zaterdag! Tijd voor ontspanning!  
We speelden het spel GHOST, waarbij iedereen om de beurt een letter zegt met de 
voorwaarde dat met de eigen letter en de voorgaande letters een woord kan gevormd 
worden (met de letters in de volgorde zoals ze gezegd zijn!). Maar wie geen woord wist 
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en een random letter zei en ontmaskerd werd door iemand anders werd een ghost en 

telde niet meer mee! Na een tijdje waren we allemaal ghost       Tijd voor het volgende 
spel! We sloten onze avonchiro af met pictionary, waar jullie artistiek talent naar 
boven kwam! We kijken al uit naar volgende week zaterdag!! 

 
Zaterdag 12 december 
Here we go, again! We slaagden erin om in verschillende kanalen te bellen hahah 
leiding wat zijn jullie nu toch weer aan het doen? Awel dat we het zelf op een bepaald 
moment ook even niet meer wisten. Zoom, nee teams, nee oke toch zoom! Oei Roos 
is eruit, waar zijt gij naartoe? Ze had iets verkeerds gedaan, maar geen zorgen dat 

overkomt de beste! (zie de leiding sukkelen, het perfecte voorbeeld ervan      ). Na zo’n 
dik halfuur te switchen tussen verschillende kanalen, met Fleur die in elk kanaal zonder 
problemen geraakt (hoe doe je het toch??). enfin, we beginnen eraan! Kort, maar 
krachtig! De enige echte zotte wat van alles quiz! Bij Fien losten jullie vragen op en 
werd ons duidelijk dat rebussen, maar vooral gezegden niet jullie sterkste kant zijn… 
dat is echt oké! Gelukkig waren er ook nog makkelijke dingen (want hallooo, jullie zaten 
dus wel midden in de examens he!). Bij Astrid moesten jullie aan de hand van soms 
zeer vage omschrijvingen een persoon raden. Niets te moeilijk voor de tiptiens van 
Chiromeisjes Staderas Belsele! Bij Aprilia moesten jullie de titels van de liedjes raden, 
maar ze waren vertaald in het Engels of in het Nederlands of werden achterstevoren 
afgespeeld. NEM GNINIAR ST’I! Adios vrienden! We zien jullie hopelijk volgende week 
voor een nieuwe aflevering van sukkelen met Zoom! Bekijk alvast volgende link om 
problemen in de toekomst te vermijden: https://support.zoom.us/hc/en-
us/sections/200305593-Troubleshooting (want wees gerust, we zijn lang niet de 
enigen met problemen!) 

 
Zaterdag 19 december  
Vandaag speelden we de supermegacooleformidastische KERSTBINGO in 2 teams!!! 
Aan sommige nummers werd een opdracht gekoppeld die zou bepalen wie o wie een 
random vakje mag doorkruisen op zijn bingokaart!! De kerstsfeer zat er goed in jullie 
maakten sterren, sneeuwmannen en deden zoveel mogelijke dikke truien aan! 
PROFICIAT TEAM BLAUW want jullie zijn officieel de kerstbingo-kampioenen!!! Maar 
ook team geel deed het goed, een welverdiende 2de plaats voor jullie! 

 
Juist omdat jullie zo geweldig zijn, blijven wij nu nog even op afstand! 
Jullie zijn nu alleen maar alleen, om straks weer allemaal samen te kunnen zijn! 
Vele dikke virtuele knuffels en kusjes, 
De leiding 
 
 

https://support.zoom.us/hc/en-us/sections/200305593-Troubleshooting
https://support.zoom.us/hc/en-us/sections/200305593-Troubleshooting
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PS: wie kan tellen hoeveel keer gezegd geweest is dat iemand er niet in geraakt? Of 
hoeveel keer Fien tips geeft om toch in zoom te geraken? Er wordt echt meerdere 
keren gezegd dat een account maken niet lukt, hoeveel precies? Laat het ons weten! 
 
Als jij dit verslag gelezen hebt, stuur dan TIPTIENS in jullie whatsappgroep! 
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Kalender Tiptiens  
 

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

 

Januari 2021 

Zondag 3 januari: GEEN chiro! Spendeer je laatste dag van de kerstvakantie 
goed! 
Zaterdag 9 januari: avondchiro van 18u45-21u! 
Zaterdag 16 januari: avondchiro van 18u45-21u! 
Zaterdag 23 januari: avondchiro van 18u45-21u! 
Zondag 31 januari: gewoon chiro van 13u45-17u40! 

Februari 2021 

Zondag 7 februari: gewoon chiro van 13u45-17u40! 
Zondag 14 februari:  Oeeeeh valentijn! Gewoon chiro van 13u45-17u40! 
Zondag 21 februari: gewoon chiro van 13u45-17u40! 
Zondag 28 februari: gewoon chiro van 13u45-17u40! 

 

Maart 2021 

Zondag 7 maart: gewoon chiro van 13u45-17u40! 
Zondag 14 maart:  Oeeeeh valentijn! Gewoon chiro van 13u45-17u40! 
Zondag 21 maart: gewoon chiro van 13u45-17u40! 
Zondag 28 maart: gewoon chiro van 13u45-17u40! 
 
Even een weetje: de zondagen van februari en maart zijn dit jaar net dezelfde datums       
 

Beste ouders 
Door corona is de Chiro met bubbels en willen we zomin mogelijk kruisen met de 
andere bubbels. Gelieve uw kind af te zeten om 13u45/18u45. Haal uw kind om 
17u40/21u op. Alvast bedankt om hier rekening mee te houden! 
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Verslagen Aspiranten 

 
Als jij dit verslag gelezen en opgelost hebt, stuur dan ASPI’S in jullie whatsappgroep! 
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Kalender Aspiranten 
!!! De kalender kan op elk moment veranderen door de meest recente maatregelen vanuit de 

overheid die we op de voet blijven volgen!!! 

 

Januari 2021 

Zondag 3 januari: GEEN chiro      Kerstvakantie :D 
Zondag 10 januari: Zeker geen normale chiro. Wss valt dit op een andere dag, 
we laten nog iets weten!! 
Zondag 17 januari: Zeker geen normale chiro. Wss valt dit op een andere dag, 
we laten nog iets weten!! 
Zondag 24 januari: Gewoon chiro! (14u – 17u30) → of andere soort Chiro 
whatsapp is onze beste vriend! 
Zondag 31 januari: Gewoon chiro! (14u – 17u30) → of andere soort Chiro 
whatsapp is onze beste vriend! 

Februari 2021 

Zondag 7 februari: Gewoon chiro! (14u – 17u30) → of andere soort Chiro 
whatsapp is onze beste vriend! 
Zondag 14 februari: Gewoon chiro! (14u – 17u30) → of andere soort Chiro 
whatsapp is onze beste vriend!Zondag 21 februari: gewoon chiro van 13u45-
17u40! 
Zondag 21 februari: Gewoon chiro! (14u – 17u30) → of andere soort Chiro 
whatsapp is onze beste vriend! 
Zondag 28 februari: Gewoon chiro! (14u – 17u30) → of andere soort Chiro 
whatsapp is onze beste vriend! 

Maart 2021 

➔ De datums voor in maart zullen meegegeven worden als we iets meer 
weten over de corona. 

➔ Als de omstandigheden het ons gunnen zou normaal de leefweek 1 van 
deze maanden zijn. We bekijken alle mogelijkheden tot op de moment 
zelf en communiceren dit dan ook zo snel mogelijk. 

 
Beste ouders 
Door corona is de Chiro met bubbels en willen we zomin mogelijk kruisen met de 
andere bubbels. Gelieve uw kind af te zeten om 13u45. Haal uw kind om 17u40 op. 
Alvast bedankt om hier rekening mee te houden! 
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Belangrijke informatie 
Door Covid-19 zal het chirojaar er nog steeds 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 4 bubbels: 

- Bubbel 1: Pinkels, Speelclub en hun leiding 
- Bubbel 2: Kwikken en hun leiding 
- Bubbel 3: Tippers en hun leiding 
- Bubbel 4: Tiptiens en Aspi’s en hun leiding 

 
De leiding van bubbel 1 draagt altijd een mondmasker. Binnen de bubbel is contact 
tussen de leden onderling toegestaan en moet er geen rekening gehouden worden 
met afstand. 
 
De leiding van bubbel 2 draagt altijd een mondmasker, de leden dragen een 
mondmasker bij het binnenkomen en verlaten van de chiro en als ze zich verplaatsen. 
Binnen de bubbel is contact tussen de leden onderling toegestaan en moet er geen 
rekening gehouden worden met afstand. Er is wel afstand tussen leiding en leden. 
 
De leiding en de leden van bubbel 3 en 4 dragen altijd een mondmasker en er is afstand 
tussen de leden onderling en tussen leiding en leden. 
 
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 (of 18u55 en 19u) op de chiro en wordt terug 
opgehaald om 17u30 (of 20u30). 
 
Bubbel 2 komt toe tussen 13u50 en 13u55 (of 18u50 en 18u55) op de chiro en wordt 
terug opgehaald om 17u35 (of 20u35). 
 
Bubbel 3 komt toe tussen 13u45 en 13u50 (of 18u45 en 18u50) op de chiro en wordt 
terug opgehaald om 17u40 (of 21u). 
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Bubbel 4 komt toe tussen 13u45 en 13u50 (of 18u45 en 18u50) op de chiro en wordt 
terug opgehaald om 17u40 (of 21u). 
 
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, 3 en 4 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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Allerlei 
Vieruurtje 

Wij bieden een vieruurtje (koek en drankje) aan op de chiro voor 1 euro. Je kan 

iedere week een muntstuk van 1 euro meebrengen of 10 euro in een keer 

meenemen om een vieruurtjeskaart aan te kopen bij de leiding. Vieruurtjes zijn niet 

verplicht! 

Net zoals vorig proberen we om onze chiro zo afvalvrij mogelijk te maken. Dit houdt 

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

zijn en fruitsap in glazen flesjes (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.) Houd de datum alvast 

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

vertrekken. 

 

Uniform  

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