
 
 
 
 

  

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: AÏSHA PAUWELS 

 
 

EEN TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE LEIDING VOOR DE LEDEN EN HUN 

OUDERS. 

MEI - JUNI 2021 

 
 

CHIROKRAKER 
 



1 
Chirokraker mei – juni 2021 

 

 
  



2 
Chirokraker mei – juni 2021 

 

Inhoud 
Voorwoord ................................................................................................................... 3 

Verslagen Pinkels ......................................................................................................... 4 

Kalender Pinkels .......................................................................................................... 8 

Verslagen Speelclub ..................................................................................................... 9 

Kalender Speelclub .................................................................................................... 14 

Verslagen Kwikken ..................................................................................................... 15 

Kalender Kwikken ...................................................................................................... 19 

Verslagen Tippers ...................................................................................................... 20 

Kalender Tippers ........................................................................................................ 23 

Verslagen Tiptiens...................................................................................................... 24 

Kalender Tiptiens ....................................................................................................... 27 

Belangrijke informatie ............................................................................................... 31 

Persoonlijke gegevens leiding .................................................................................... 33 

Pinkels (°2013 – 2014) ............................................................................................ 33 

Speelclub (°2012 – 2013) ........................................................................................ 33 

Kwikken (°2009 – 2010) .......................................................................................... 33 

Tippers (°2007– 2008) ............................................................................................. 33 

Tiptiens(°2005 – 2006) ............................................................................................ 34 

Aspiranten (°2004) .................................................................................................. 34 

 

 



3 
Chirokraker mei – juni 2021 

Voorwoord 
 
Beste ouders, liefste leden 
 
Onze ontbijtmanden waren een GROOT succes! Wij willen daarom iedereen 
bedanken om ons massaal te steunen en een lekkere ontbijtmand te kopen!  
Dit was onze eerste editie en door de grote opkomst zal deze actie volgend jaar 
zeker opnieuw plaatsvinden. 
 
Iedereen had zijn ontbijt nog maar net op en we hadden al een nieuw evenement 
voor jullie in petto, De paasspecial: de zoektocht naar het gouden ei! Dankjewel aan 
iedereen die ons gouden ei gezocht en gevonden heeft! Voor de opmerkelijke vinders 
onder ons was het ei niet echt goud, en dit omdat het echte gouden ei al sinds 
paasmaandag spoorloos is... Hopelijk kunnen jullie volgend jaar opnieuw zoeken, en 
dan wel naar het enige echte originele exemplaar!  
 
Verder hebben we ook het goede nieuws gekregen dat we deze zomer op kamp 
mogen! Woehoew! Op verdere richtlijnen is het nog even wachten, van zodra wij 
meer weten brengen we jullie op de hoogte. Bereidt jullie in de tussentijd maar al 
voor op een super-mega-formidastisch Chirokamp! 
 
Zijn jullie ook zo benieuwd wat jullie kleine en minder kleine kapoen allemaal heeft 
uitgespookt de afgelopen 2 maand op de Chiro? Lees dan snel verder want alle 
avonturen kan je hierin terugvinden! Deze Chirokraker is meteen ook de laatste van 
dit Chirojaar (uiteraard volgt onze bivakkraker nog), geniet er dus dubbel en dik van! 
 
Veel leesplezier! 
 
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 
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Verslagen Pinkels 
Zaterdag 6 maart 
De pinkels gaan op pad in mini en maxi land. Ze hebben echter geen vrije doorgang. 
Het land wordt veilig gehouden voor indringers door een aantal bewakers: De olifanten 
en de muizen. Wanneer ze bij een bewaker komen moeten ze een spelletje spelen. 
Wanneer ze dit goed hebben gedaan mogen ze hun tocht verderzetten. 
Wanneer de bewaker een olifant is, spelen ze een spelletje in het reuzegroot zoals 
twister in het groot, of tikkertje waarbij ze grote sprongen moeten nemen. 
Is de bewaker een muis dan spelen ze een spelletje in het mini zoals tik tak boem met 
een pingpongballetje, spelletje voetbal met een tennisbal etc.  
Tot binnen 2 weken lieve pinkels, jullie hebben het super gedaan!! 

 

  
 
 

Zondag 7 maart 
Vandaag vroegen de pinkels zich maar 1 ding af: ‘Wie heeft de laatste koek 
opgegeten??’ Welke leidster is zo egoïstisch geweest dat zij de laatste koek opat? En 

waarom zou ze dat in hemelsnaam hebben 
gedaan? En waar? De pinkels hun (speur) 
neusjes werden een middag lang op de proef 
gesteld.. Per opdracht dat ze juist uitvoerden 
mochten ze het duel aangaan: een spel spelen! 
Na elk spel werd een optie geschrapt, waardoor 
ze langzaam maar zeker antwoord konden 
geven op alle vragen. Leidster Amber werd al 

héél vlug hoofdverdachte..  
Tot snel! Kusjes xx 
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Zondag 14 maart 
Er is een schat gevonden op de chiro, toen de leidsters weggingen kwam er een boef 
de schat stelen. Een deel van de pinkels werden ook een boef en hielpen met het 
stelen. Toen de politie toekwam hebben ze samen met de overige pinkels de boeven 
gezocht. Toen ze de boeven gevonden hadden vochten ze om de schat, toen kwamen 
de pinkels met een idee, we houden een duel tegen elkaar en de winnaar krijgt de 
schat. Iedereen heeft super goed gevochten, maar uiteindelijk is de politie toch 
gewonnen. 

  
 

Zondag 21 maart 
We zaten met een groot probleem op onze Chiro… Onze liefdesmeter was stuk en 
hierdoor was alle liefde op onze Chiro verdwenen. Gelukkig zijn onze pinkels zoals altijd 
bereidt om ons te helpen. We speelden verschillende spelletjes zoals 2 is te weinig, 3 
is te veel, I love You, ik verklaar mijn liefde aan, knipoogcupido en nog zoveel meer. Er 
werden zelfs liefdesbrieven geschreven. Wanneer de pinkels een spelletje tot een goed 
einde hadden gebracht en flink meespeelden gingen we kijken naar onze liefdesmeter. 
Deze werd namelijk na elk spelletje een beetje meer gevuld. Tegen het einde van de 
chirozondag hadden onze liefste pinkels zoveel liefde verspreidt dat onze liefdesmeter 
uitpuilde van liefde. Knap gedaan kleine kapoenen!! 
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Zondag 28 maart 
Weeral werden de regels veranderd door corona, maar gelukkig hadden jullie leidsters 
een plan bedacht zodat elke pinkel naar de chiro mocht komen!! :) 
We gingen op veroveringstocht als ridders door Belsele. De pinkels waren in twee 
teams verdeeld en per team waren er 2 groepen. Een groep van beide teams vertrok 
van de chiro, ging op pad en ging zich verstoppen. De twee andere groepen vertrokken 
even later en probeerde hen zo snel mogelijk te vinden. De groepen die als eerste op 
pad gingen, tekenden pijlen op de straat zodat de andere groepen die pijlen moesten 
zoeken en volgen. Het was niet gemakkelijk!! Sommige pijlen waren goed verstopt! En 
wanneer een groep de andere groep had gevonden, dan speelden we een leuk 
ridderspelletje zoals paardrij-estafette, ridders en jonkvrouwen, katje wuif,...  Soms 
kregen de pinkels ook een moeilijke ridderopdracht zoals een schild maken met dingen 
uit de natuur. En zo vloog de namiddag voorbij en keerden de leden moe van het 
wandelen, zoeken en spelen terug naar huis.  
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 25 april 
Eindelijk nog een keertje chiro!! Na zo lang stilzitten was ook de leiding helemaal klaar 
voor een nieuwe chirozondag. En vandaag speelden we Lach-je-rijk (maar een beetje 
anders). We speelden in twee teams tegen elkaar en het doel van het spel was om 
zoveel mogelijk geld te verzamelen. Het spelbord bestond uit 31 vakjes (dagen in de 
maand). In het begin van het spel kregen beide teams al een beetje zakgeld om de 
maand te kunnen doorkomen. Wanneer de pinkels op het vakje zondag kwamen, dan 
moesten ze naar de chiro en speelden we een spel. Soms kwamen de pinkels op het 
vakje van werken en kregen ze van de leiding een opdracht die ze moesten uitvoeren 
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voor geld. Als ze op het vakje kwamen van de winkel, konden ze iets kopen dat ze later 
konden verkopen als ze op het vakje van de markt kwamen. Verder was er op zaterdag 
ook eens een feestje en moesten de pinkels soms ook naar school. De leukste vakjes 
om op te komen zijn natuurlijk de vakjes waarbij de pinkels moesten betalen zoals de 
dag naar de zee :). En op zaterdag 20, was er iemand jarig en dat moest natuurlijk 
gevierd worden! En wisten jullie ook dat de pinkels een gekke bekkenwedstrijd hebben 
gewonnen op vrijdag 12 en daarvoor veel geld kregen? En zo vloog die chirozondag 
snel voorbij!! Hopelijk zien we jullie snel terug zonder bubbels! Tot de volgende keer! 
Hier zijn nog enkele sfeerbeelden: 
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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!!! 

 

Mei 2021 

Zondag 2 mei: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 9 mei: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 16 mei: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 23 mei: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zaterdag 29 mei: Avondchiro van 19u tot 20u30 

Juni 2021 

Zaterdag 5 juni: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zaterdag 12 juni: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zaterdag 19 juni: Avondchiro van 19u tot 20u30 
Zondag 27 juni: Daguitstap!!! Meer info volgt! 
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Verslagen Speelclub 
Zondag 28 februari 
Vandaag waren de speelclubbers de grote baas! Want wij speelden het grote 
opgroeispel. Als eerste liet de leiding jullie een aantal spelletjes spelen die kindjes 
moeten doet om op te groeien. Dan werden jullie volwassen en dat betekende dat 
jullie zelf beslissingen moesten maken! Dus vroegen we aan jullie om jullie favoriete 
spelletjes op te schrijven en ze dan in onze mysterieuze doos te stoppen. Het was 
toch niet zo makkelijk als jullie dachten want in de mysterieuze doos zat iets geks. 
Maar toch baande jullie een weg door het vieze spul en trokken jullie dapper jullie 
favoriete spelletjes die we daarna dan ook vol enthousiasme speelden! Na volwassen 
zijn komt natuurlijk ook de tijd dat je een beetje ouder wordt. Dit hebben we dan 
gevierd met een zalig theekransje! 
 

 
 

Zondag 7 maart 
Beste tijdsreizertjes,  
 
Jullie spreken hier met professor Van Rumst, professor Buys, professor Ongena en 
professor Verheyden. Wij willen jullie toch nog even bedanken voor de fantastische 
reis door de tijd. We gingen naar de dinotijd, de Romeinen en zelfs naar de ridders 
om verliefd te worden op een mooie prins of prinses. Ook gingen we naar pruikentijd 
en naar de toekomst. We kwamen juist op tijd terug naar het heden om nog snel 
1,2,3 avondklok te spelen en naar huis te gaan. Nog goed nieuws we hebben de 
Nobelprijs gewonnen, bedankt voor de geweldige middag.  
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Hopelijk zien we elkaar snel weer!  
 
Vriendelijke groeten,  
Professor Ongena, professor Van Rumst, professor Buys en professor Verheyden.  
 
Zondag 14 maart 
Jullie moesten als echte avonturiers bergen, woestijnen, rivieren, ... doorkruisen om 
de strijd met OELAMKABA aan te gaan en Wasknijperland te redden! 

 
 

Zondag 21 maart 
Hallo daar!! Vandaag maakten we van onze zondag een knotsgekke 

teambuildingsdag!! In het begin was het soms een 
beetje moeilijk maar jullie slaagden er al snel in om 
mega goed samen te werken! Geen enkele uitdaging 
gingen jullie nog uit de weg, SUPER!! Weten jullie de 
opdracht met het zeil nog? Jullie moesten er allemaal 
op gaan staan en dan zonder van het zeil te stappen het 
zeil omdraaien, wat was dat seg. Na een dikke 15 
minuten hebben jullie het toch voor elkaar gekregen 
zonder iemand van het zeil te duwen, echt super knap! 
Of de race met de zakken? Jullie moesten met jullie 
team om ter eerst aan de overkant van de beton 
geraken. en dit niet zomaar, neenee, jullie moesten in 



11 
Chirokraker mei – juni 2021 

een zak gaan staan en zo over springen. Ik heb 
echte springtalenten gezien! Jullie deden dat 
echt geweldig! Wat een super team! Na nog een 
dik vet feestje op het einde van de namiddag 
konden jullie weer mee naar huis. Tot volgende 

week!! xxxx de leiding 😊  

 
 
 
Zondag 28 maart 
Vandaag kregen we een stukje grond van de burgemeester en mochten jullie om ter 
best deze grond invullen. Jullie bouwden pretparken, scholen, ziekenhuizen, …. Jullie 
steden werden prachtig en een winnaar konden we niet kiezen dus besloot de 
burgemeester om jullie beiden ideeën in 1 fantastisch plan te verwerken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 4 april – zondag 11 april – zondag 18 april 
We hebben jullie 3 weken super hard moeten missen!! Maar onze hartjes werden 
gevuld met liefde toen we jullie foto’s kregen van de paasspecial!! En we hadden niet 
1 maar zelfs 2 winnaars in onze groep ⇒ Miek & Amber! Proficiat! 
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Zondag 25 april 

WIE HEEFT VINCE AANGEVALLEN??!! 
Vince was nog gewond en vroeg onze hulp om mee uit te zoeken: Wie? Waar? 
Wanneer? Hoe? Waarom? Zodat 
we de dader konden straffen!! We 
waren bijna echte detectives en 
moesten ons haasten tegen de 
klok. Door opdrachtjes te doen 
konden jullie punten verzamelen, 
dit was zeer belangrijk want 5 
punten kon je omwisselen in een 
tip voor het onderzoek! Voor onze 
detectives ging dit soms niet snel 
genoeg dus werden er duels gespeeld tegen de andere bubbel. Wanneer je een duel 
won kreeg je direct een tip!! Het was een spannende nek aan nek race maar vooral 
ook een hele leuke en zonnige chiro-zondag!  
 
Om af te sluiten maakten we een gezellige cirkel en bespraken we onze twijfels over 
het kamp! Jullie zijn onze luidste en tofste babbelaartjes 
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XOXO Liesa, Myrthe, Helena & Yazzmin  
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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!!! 

 

Mei 2021 

Zondag 2 mei: Geen chiro! 
 
Zondag 9 mei: Gewoon chiro!  
 
Zondag 16 mei: Gewoon chiro!  
 
Zondag 23 mei: Gewoon chiro! 
 
Zaterdag 29 mei: Avondchiro (19u – 21u) 
 

Juni 2021 

Zaterdag 5 juni: Avondchiro (19u – 21u) 
 
Zaterdag 12 juni: Avondchiro (19u – 21u) 
 
Zaterdag 19 juni: Avondchiro (19u – 21u) 
 
Zondag 27 juni: LAATSTE SUPER MEGA COOLE VETTE 
FANTASTISCHE CHIROZONDAG!!! (meer info volgt) 
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Verslagen Kwikken 
Zondag 28 februari 

Kwikken geeeef acht! 
Vandaag stond alles in het thema leger, we gingen naar het 
bos om jullie daar alle kneepjes van het vak te leren. Jullie 
werden direct bij aankomst omgetoverd tot echte 
soldaten, groene en zwarte strepen op jullie gezicht en we 
konden eraan beginnen! Eigenlijk speelden we dit legerspel 
om de Chiro afspraken nog eens op te frissen, want die 
zaten er bij iedereen niet meer zo goed in. Aan elke 
afspraak was een opdracht en spelletje verbonden. We 
speelden 1,2,3 piano maar dan al sluipend, ik herinner mij 
dat jullie hier mega goed in waren! En weten jullie nog dat 
jullie op huisnummer moesten gaan staan zonder te 

praten, zwijgen is natuurlijk niet jullie sterkste kant      . We gingen marcheren door 
het bos, we speelden tik tak boem en mijnenveld, pas op want ergens op dit veld ligt 
een bom! We deden een poging om een vetcool legerkamp te maken en we moesten 
zo lang mogelijk in elkaars ogen kijken, echt ik 
weet niet meer hoe lang jullie daar gestaan 
hebben maar zo serieus hebben we jullie nog 
nooit zien kijken! Na het vieruurtje gingen we 
nog even door met de opdrachten en 
mochten jullie een eigen afspraak verzinnen. 
Voor wie het niet meer weet, dit is de 
afspraak: wie praat als het bedtijd is, doet de 
volgende dag de afwas van de leiding. Lieve 
kwikken, hier houden we jullie aan! Dan was 
het jammer genoeg al tijd om terug huiswaarts te keren, maar we konden jullie niet 
met lege handen laten gaan! Iedereen ging naar huis als een echte soldaat en kreeg 
hiervoor een mooie medaille! Wat een geslaagde dag! 
 

Zondag 7 maart 
Maak jullie klaar want vandaag spelen we Game Of Talents! Het was een grote strijd 

tussen de bubbels. Elk van jullie mocht een talent 
kiezen, aan elk talent was een opdracht verbonden. 
Het was de bedoeling dat jullie om ter snelst de 
opdracht volbrachten, dan wonnen jullie van de 
andere bubbel. Ik zal nog eens een paar talenten 
opnoemen, misschien kan je jou wel nog herinneren 
welk talent jij toen had: evenwicht, mikken, geduld, 
goede longen, focus, lezen, eten, hoge pijngrens. Wat 
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ik mij nog heel goed herinner is dat elk van jullie haar talent 
zeker getoond heeft! Het ging van een ballon kapotblazen, 
naar een kaartenhuisje bouwen van 4 verdiepingen, dit was 
een moeilijke opdracht want de wind stak er steeds een 
stokje voor, iemand moest een stukje uit een krant foutloos 
voorlezen of 50x touwtjespringen. Heel deze namiddag was 
gevuld met jullie talenten en wat hebben jullie dat 
fantastisch gedaan! Jullie mogen trots zijn op jezelf! We 
besloten dat jullie genoeg gewerkt hadden, dus we gingen 
nog even ontspannen in de speeltuin, we speelden en 
dansten erop los, zo hard zelfs dat we de tijd bijna uit het 
oog verloren waren! Het was alweer tijd om naar huis te 
gaan en jullie konden thuis gaan vertellen waar jullie supergoed in zijn geworden! Tot 
volgende week! 

 
Zondag 14 maart 

De kwikken speelden vandaag allerlei pleinspelen, ze vingen andere leden met een 
koord, gooiden elkaar aan met een kussen… Één ding was zeker; proper gingen ze niet 
naar huis. Maar plezier gegarandeerd!  
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Zondag 21 maart 
 Joepieee omdat er vandaag ook ontbijtmanden 
verkocht werden, maakten we een leuke 
daguitstap naar het ster!!! Om de spits af te bijten 
speelden we een 
goed potje baseball. 
We waren ervan 

verrast hoeveel talent onze leden hadden! Dat belooft 
voor op bivak!  Voor het vieruurtje verhuisden we 
naar de speeltuin, waar de kwikken zich volop konden 
amuseren en jammer genoeg was de Chiro dan al 
voorbij :(((( 

 
Zondag 28 maart 

Omdat we deze week terug in twee 
bubbels naar de Chiro gingen, en jullie zo 
graag eens wouden gaan wandelen, 
vonden we de Perfecte oplossing!! We 
speelden een pijlentocht! Het ene team 
vertrok en trok telkens een pijl als ze een 

nieuwe richting uitgingen. Het andere team mocht ze gaan 
zoeken en ondertussen leuke opdrachten uitvoeren! Na het 
vieruurtje waren onze leden toch wat moe van al dat gewandel 

en mochten ze wat vrij spelen       

 
Zondag 25 april 
Heeeeyyy kwikjessss, vandaag speelden we helaas pindakaas 
nog steeds in onze bubbels maaaaaar we hebben er wel iets 
SUPER DUPER leuk van gemaakt. We speelden namelijk toch 
een beetje samen met het andere team doordat wij hun 
tekening moesten tekenen en 
omgekeerd. Door een opdracht of 
spelletje goed te voltooien konden 
jullie seconden beltijd krijgen om 
met het andere team te bellen. 

Hierbij moesten jullie goed luisteren wat jullie moesten 
tekenen, maar met zulke tekentalenten in de groep was dat 
geen enkel probleem. En de resultaten waren nog eens grappig ook hihi. Helaas was 
de Chirozondag weer ongelofelijk rap voorbij en moesten we snel terug naar mama en 
papa (snif). 
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Onze laatste Chiro zon- en zaterdagen staan op ons te wachten! 

Vergeet jullie goed humeur dus niet mee te brengen en jullie grootste glimlach, 
dan maken we er samen nog mega toffe super formidastische dagen van! 

P.S. Maak jullie maar al klaar voor een megazot kamp! 
 

Dikke knuffels, 
Ophélie, Delphine, Silke & Aïsha 
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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!!! 

 

Mei 2021 

Zondag 2 mei: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
 
Zondag 9 mei: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
 
Zondag 16 mei: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
 
Zondag 23 mei: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
 
Zaterdag 29 mei: Avondchiro (19u – 20u30) 
 

Juni 2021 

Zaterdag 5 juni: Avondchiro (19u – 20u30) 
 
Zaterdag 12 juni: Avondchiro (19u – 20u30) 
 
Zaterdag 19 juni: Avondchiro (19u – 20u30) 
 
Zondag 27 juni: Gewoon chiro! (van 14u – 17u30) 
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Verslagen Tippers 
Zondag 21 Februari 
De tippers hebben hun beste zoek skills boven gehaald want 
ze moesten kaartjes zoeken in het bos. Aan elk kaartje was 
een spelletje verbonden! In combinatie met het zonnetje 
was het een geslaagde zondag namiddag! 
 

Zondag 28 Februari 
Vandaag was het een zoektocht joepiee! Jullie werden in 
groepjes verdeeld, elk groepje kreeg een locatie waar je een 
opdracht moest uitvoeren en doorsturen en dan kreeg je de 
volgende locatie waar je dan terug een opdracht moest 
zoeken en uitvoeren. Dit was super leuk soms vonden jullie de opdrachtjes echt niet 
en hadden jullie wat tips nodig. Een team was zeer goed bezig maar op het einde heeft 
het andere team nog een grote voorsprong kunnen nemen! Jullie waren aan elkaar 
gewaagd!! 
 

 Zondag 7 Maart 
Tijd voor een dobbelsteen! We speelden vandaag gevaarlijke zes! Iedereen rolde met 
de dobbelsteen voor aleer je gooide moest je een opdracht  zeggen zoals Linde een 
idee had een blaadje eten! LEKKER en dan als je gooide met de dobbelsteen hangde 
het af van welk cijfer je had moest je linker of rechter buur de opdracht uitvoeren, 
moest je het alleen doen of deden we het met heel de groep! Dit was soms zeer 
spannend! 
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 Zondag 14 Maart 
We zijn allemaal grote meisjes dus deden we alles in het groot! 
We begonnen met mikado met grote stokjes, dan gingen we 
levend pertanque spelen eerst geblinddoekt rondjes draaien en 
dan om ter dichtst bij de bal te staan sommige waren totaal fout 
en sommige zaten verdacht dichtbij. Daarna deden we tiktak 
boem waar een van jullie de bom was!! Dit ging niet zo vlot 
iedereen was snel dood. Toen speelden we Twister maar dit 
was moeilijk maar ook super leuk!!! Dit waren we niet snel beu. 
Het was een leuke middag!! En het zonnetje was erbij dus goeie 
sfeer! 
 

Vrijdag 19 maart  
Dit is van Bo! Nee van Mare! Nee dit is sowieso Lena!! 
Van wie o wie is dit het lievelingsspelletje? Daar kwamen 
we deze avondchiro achter! Jullie schreven allemaal 
jullie favoriete spel op een papiertje en stopten dit in de 
pot waar we om de beurt in gingen grabbelen. Zo 
speelden we iedereen zijn all time favorite spelletje en 
hadden we (zoals altijd) dikke pret!! 
Wist je datje: de tippers heel graag tikkertje spelen??  
 

Vrijdag 26 maart 
PANNENKOEKEN!!! Twee teams strijden tegen elkaar want er vielen pannenkoeken 
te winnen deze avondchiro! Elk team deed zijn uiterste best 
om de spelletjes te winnen en zo ingrediënten voor hun team 
te krijgen. Na een hele tijd te spelen had elk team wel wat 
ingrediënten verdiend. Jullie lieve tippertjes besloten om al 
de ingrediënten samen te leggen zodat iedereen 
pannenkoeken kon eten! Terwijl leidster Kato pannenkoeken 
ging bakken werd er volop gedanst. Want ja er moeten 
calorieën verbrand worden!!  
 

Zondag 04 april 
PAASSPECIAL!!! Omdat er in de paasvakantie nooit chiro 
wordt gegeven besloten we om dit op te vullen met een 
mega coole paasspecial: de zoektocht naar het gouden ei!! 
Jullie gingen op pad rond heel Belsele zoekende naar het 
gouden paasei. We hopen dat jullie allemaal genoten hebben 
van dit leuke alternatief en zo toch nog in de chirosfeer 

bleven!       
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Zondag 25 april 
WAT, WAAR EN MET WELK VOORWERP??? Jullie trokken 
uit 3 potjes de locatie, het spel en het voorwerp. Dat 
leverde speciale combinaties op zoals tienbal met een ei, 
koningsstoel op de brug in het mierennestbosje of 2 
honden vechten om 1 schoen in de belie. HOE GEKKER 
HOE LIEVER!!! Met het mooie weer trokken we van de 
ene naar de andere locatie. Om half zes zwaaiden we het 
blij opaatje uit die we even konden entertainen. Wat fijn om weer op de chiro te 
zijn!!!  
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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!!! 

 

Mei 2021 

 
Zondag 2 mei: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN WETEN WAAR 
WE AFSPREKEN!) 
Zondag 9 mei: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN WETEN WAAR 
WE AFSPREKEN!) 
Zondag 16 mei: gewoon chiro 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN WETEN WAAR 
WE AFSPREKEN!) 
Vrijdag 21 of zaterdag 22 mei: avondchiro van 19u-21u (we laten enkele dagen op 
voorhand weten of dit op vrijdag/zaterdag doorgaat en of het op de chiro doorgaat of 
niet!) 
Vrijdag 28 of zaterdag 29 mei: avondchiro van 19u-21u (we laten enkele dagen op 
voorhand weten of dit op vrijdag/zaterdag doorgaat en of het op de chiro doorgaat of 
niet!)  
 

Juni 2021  

Vrijdag 4 juni of zaterdag 5 juni: avondchiro van 19u-21u (we laten enkele dagen op 
voorhand weten of dit op vrijdag/zaterdag doorgaat en of het op de chiro doorgaat of 
niet!) 
Vrijdag 11 of zaterdag 12 juni: avondchiro van 19u-21u (we laten enkele dagen op 
voorhand weten of dit op vrijdag/zaterdag doorgaat en of het op de chiro doorgaat of 
niet!) 
Vrijdag 18 of zaterdag 19 juni: avondchiro van 19u-21u (we laten enkele dagen op 
voorhand weten of dit op vrijdag/zaterdag doorgaat en of het op de chiro doorgaat of 
niet!)  
Zondag 27 juni: gewoon chiro van 14u-17u30 (NIET OP DE CHIRO, WIJ LATEN WETEN 
WAAR WE AFSPREKEN!) 
 
 
Hierna is het jammer genoeg geen chiro meer!!! Maar we zien jullie hopelijk allemaal 
op ons megafantistischvetcool kamp!!! Tot snel XOXO  

 

 

 



24 
Chirokraker mei – juni 2021 

Verslagen Tiptiens 
HELLOOOOOKES! Hier zijn we weer om onze avonturen van voorbije maanden te 
overlopen! Wat een feest!  
Zondag 28 februari  
Vandaag speelde we een stickermijnenveld spel!! Het was een 
spannende dag want er zat een schatkist op jullie te wachten!! 
Allereerst moesten jullie zoeken welk vakje het juiste was om 
verder te geraken. Aan elk vakje was een opdracht verbonden op 
een bepaalde locatie en met een bepaald voorwerp die jullie 
trokken uit een potje. Zo deden we baseball op het dak van de 
galjaar, we speelden kiekeboe met een WC rol, koningsstoel met 
een pingpongbal,.. Wie het spelletje won kreeg een sticker!! 
Uiteindelijk vonden jullie de weg naar de schatkist en sloten we af 
met een cool reclamefilmpje voor de wafels!! Op naar een 
volgende leuke zondag!! 
 
Zondag 7 maart  
Vandaag was het de GROTE dag en ja dat mag je letterlijk 
nemen!! We speelde vandaag alles net iets groter en 
levendiger!! Zo deden we Levend petanque, 
verstoppertje met de fiets over een groot deel van 
Belsele, tafelvoetbal, levend mikado, kwartet met 
voorwerpen, 2 honden vechten om een tiptien, levend 
mikado en als laatste sloten we af met levend stronten!! 
Alweer een leuke Chirozondag! 

 
Zondag 14 maart  
Het was een spannende zondag want er kon een bom ontploffen! 
Jullie moesten opdrachten uitvoeren om tijd in te zamelen en zo 
de bom stil te leggen. Gelukkig konden jullie binnen de tijd de 
opdrachten voltooien! Jullie konden binnen de tijd het alfabet 
achterstevoren opzeggen, jullie maakten kaartenhuisjes, Jullie 
deden bottle flip op de galjaar ,… We sloten onze dag af samen 
met onze nieuwe vrienden Jeannine en Gerrit.  
 

 
Zondag 21 maart Rommeltocht  
De tiptiens gingen op rommeltocht!! Jullie kregen voorwerpen mee 
waarmee jullie naar verschillende locaties gingen en waar jullie een 
opdracht moesten voltooien. Deden jullie de opdracht goed dan 
mochten jullie voorwerpen achterlaten!! Jullie volbrachten de 
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opdrachten goed en konden zo heel wat voorwerpen achterlaten. Goed gedaan 
tiptiens!!  
 
Zondag 28 maart   
Vandaag was het een leuke dag want we 
speelden levensweg (oorspronkelijk bedoeld 
op een levensgroot bordspel maar de 
wielrenners hadden precies andere plannen 
waardoor de parking vol stond). Maar niet 
getreurd, ook onze vertrouwde bankjes 
achter de klavers konden als spelbord 
dienen! En zo begonnen we, eerst als baby 
om zo verder op te groeien naar volwassen 
vrouw met een kind. Bij elk levensstadium 
werd een spel gespeeld: zoals om ter verst 
een tampon werpen, ratten en raven maar dan anders, kleine quiz,.. Het team dat won 
kreeg dan dat levensstadium in de vorm van een sticker jippie! Het was een leuke en 
leerrijke middag!  
 
Zondag 18 april   
Vandaag werden de wafels uitgedeeld! Van om 8u ‘s morgens 
(dat piekte enorm hard) werd het echt druk druk druk (ma echt 
mega druk eh)! Eerst wat versieren aan de poort en dan alle 
mensen die om hun wafels kwamen, de juiste dozen meegeven. 
Goed gedaan ladies, want er is en winst van bijna 500 euro 
whaaaa!! KEIGOED GEDAAN MEISJES, WIJ ZIJN TROTS! 
 
Zondag 25 april  
Vandaag had de leiding echt een supermega toffe 
planning voorzien maar die werd opgeschoven tot na 
het vieruurtje, omdat we graag een silent disco set 
willen winnen voor op kamp jippie! Met een 
opgeblazen (merci ouders van Flore om onze longen 
te sparen) zwembad onder de arm (op de fiets dan 
nog!!) reden we richting het park, waar een 
supermooie vijver het ideale decor van ons filmpje 
kon worden! Het thema van het filmpje: strand en zee 
duhh! Met een strakke wind in de haren en de peddel 
in het water werd er stevig geroeid, om maar te 
zwijgen over jullie talent voor zonnen, petanquen en 
volleyballen! We zijn alvast benieuwd naar het 
eindresultaat, maar als wij niet winnen, dan niemand 
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zeneu! Na het 4uurtje speelden we nog wat circle of death en kwamen we nog wat 
sappige roddels en geheimen te weten van elkaar.  
 
WIJ WILLEN MEER VAN DAT! Ps: wij kijken echt al uit naar het kamp en hebben al mega 
leuke ideeën hihih 
Xoxoxoxo 
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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!!! 

 
Mei 2021 

Zondag 2 mei: Gewoon chiro van 14u-17u30 (Zorg dat je goed uitgeslapen bent!!) 
Zondag 9 mei: Gewoon chiro van 14u-17u30 (Kom naar de chiro zodat je mama voor 
moederdag van een rustige middag kan genieten!!!) 
Zondag 16 mei: Gewoon chiro van 14u-17u30 (Breng zeker je briljante, creatieve brein 
mee) 
Zondag 23 mei: Gewoon chiro van 14u-17u30 (Zeker komen!!!!) 
Zaterdag 29 mei: Avondchiro van 19u-21u (Joepie, eerste avondchiro! Kan je niet 
missen toch???) 
 

Juni 2021 

Zaterdag 5 juni: Avondchiro van 19u-21u (Breng je goed humeur mee!) 
Zaterdag 12 juni: Avondchiro van 19u-21u (Kom zeker met de fiets!) 
Zaterdag 19 juni: Avondchiro van 19u-21u (Be there or be nen onnozeleir) 

Zondag 27 juni: Allerlaatste chirozondag      van 14u-17u30 (Kom zeker met de fiets!) 
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Verslagen Aspiranten 

 

 



29 
Chirokraker mei – juni 2021 
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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!!! 
 

 
Mei 2021 

Zondag 2 mei: Gewoon chiro van 14u-17u30  
Zondag 9 mei: Gewoon chiro van 14u-17u30  
Zondag 16 mei: Gewoon chiro van 14u-17u30  
Zondag 23 mei: Gewoon chiro van 14u-17u30 (Zeker komen!) 
Zaterdag 29 mei: Avondchiro van 19u-21u (Kan verschillen van week tot week d.m.v. 
examens, we sturen details telkens door via whatsapp) 
 

Juni 2021 

Zaterdag 5 juni: Avondchiro van 19u-21u (Kan verschillen van week tot week d.m.v. 
examens, we sturen details telkens door via whatsapp) 
Zaterdag 12 juni: Avondchiro van 19u-21u (Kan verschillen van week tot week d.m.v. 
examens, we sturen details telkens door via whatsapp) 
Zaterdag 19 juni: Avondchiro van 19u-21u (Kan verschillen van week tot week d.m.v. 
examens, we sturen details telkens door via whatsapp) 
Zondag 27 juni: Gewoon chiro van 14u-17u30  
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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. 

 
Hygiënemaatregelen 

- Wij zouden jullie willen vragen om een mondmasker te dragen wanneer u uw kind afzet en 
ophaalt. 

- 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, naar STABROEK! Meer 

informatie volgt nog, aangezien nog niets vast ligt op deze moment!  

 

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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