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De leiding in tijden van een pandemie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘ t JeeKaeReke 
Jaargang:  6  //  Nr.2 

JOEPIE!!! Eindelijk weer Chiro! 
Wij zijn heel enthousiast om terug naar de Chiro te komen, hopelijk jullie ook! 

Omdat jullie ons nu al even niet gezien hebben, wouden we jullie toch op de hoogte brengen van een 
aantal zaken… 

februari – maart  2021 

De allerbelangrijkste 
mededeling is dat de 
leiding tijdens deze 
pandemie aan de slag 
is gegaan met een 
eigen biertje, spread 
the word! Meer info 
hierover op pagina 6. 
 

 

Warre kijkt er van ons allen het 
meest naar uit om terug leiding te 
geven. Hij kan nu eindelijk zijn 
communiebroek van onder het 
stof halen! Dit samen met zijn 
Chirotrui is namelijk zijn favoriete 
outfit om aan te trekken voor een 
Chiro namiddag.   

Torben en Guillaume doorstaan een 
crisis op vlak van een hippe coupe. 

Guillaume is ondertussen al 7 maand 
niet meer naar de kapper geweest, met 

de gevolgen van dien… Torben 
daarentegen weigerde zich neer te 
leggen bij het feit dat de kappers 

gesloten zijn en nam het hef zelf in 
handen, of beter te zeggen.. de 

tondeuse! 

 

Eva is een echte Harry potter fan, 
het liefst zou ze hele dagen 
marathons houden. Ze vindt zich 
zelf het best passen bij de 
hufflepuffs. 

 
 

De boys houden zich 
heel vaak bezig met 
gamen tijdens deze 
pandemie en dan nog 
het liefste het spel 
Warzone. Maar 
wisten jullie dat Jarne 
na al die maanden 
oefenen er nog 
steeds niks van bakt?  

      

Een jammerlijke vaststelling is dat Brent 
tijdens deze pandemie nog steeds niet 

gegroeid is. Één meter 53 and 
counting?... 

 

Hetgeen waar de leiding zich tot nu toe 
het meeste mee bezig gehouden heeft is 

uiteraard de Chiro missen! 

Jitske doet alles in haar Chirotrui, 
zo heeft ze toch nog een beetje 
het gevoel dat ze nog naar de 
Chiro gaat. 

 

Femke volgt al haar online lessen 
vanuit haar bed, neem daar maar 
geen voorbeeld aan!!! 
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!!! Hoe organiseren wij de Chiro in coronatijden !!! 

 

Aangezien wij moeten rekening houden met de nieuwe maatregelen hebben we een nieuw systeem 
uitgewerkt.  

Wij zullen werken met een beurtrolsysteem, concreet wil dit zeggen dat wij de ene week aan de -12 
leiding zullen geven en de andere week aan de +12. Bekijk dus achteraan het boekje zeker de datums!! 

Ieder lid zal zijn leiding behouden + enkele helpende handen van de leiding die die week geen leiding 
moet geven.  

Bijvoorbeeld: In het weekend waar de -12 naar de Chiro mag komen, zullen ze leiding krijgen van hun 
eigen leiding + bijkomend van de +12 leiding.  

 

De leden zullen worden opgesplitst in bubbels van 10 en wij voorien voor elke groep een ander 

afspreekpunt, gelieve hier rekening mee te houden zodat we vermijden dat meerdere bubbels 

met elkaar in contact komen.  

 

Ene week   

Tjoepkes Vooraan aan het 
Volkswelzijn 

Speelclub Terrein Chiro 

Rakwis GOC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere week  

Titos  Terrein Chiro 

Ketis  Parking  

Aspis  Aan de kerk  

Om dit organisatorisch zo vlot mogelijk te regelen vragen wij om uw kind op voorhand in te schrijven 
via het Google form.  Het invullen gaat heel vlot en eenvoudig. Op deze manier kunnen wij op voorhand 
alles plannen en organiseren. Het Google form zal zichtbaar zijn op onze Facebookpagina. Hou deze dus 
zeker in de gaten! 
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Tjoepkes 

Dag lieve Tjoepkes! 

Wij zijn super blij dat wij jullie binnenkort mogen terugzien, want wij 
hebben jullie héél hard gemist! Eindelijk zullen we weer super leuke 
spelletjes kunnen spelen in de Chiro!  

Aangezien dat het stomme beestje Corona nog niet verdwenen is, 
moeten wij ons nog altijd aan de maatregelen houden… Daarom 
mogen jullie verzamelen aan de ingang van de zaal (Volkswelzijn). 

Wij zullen zoveel mogelijk buiten spelen, dus vergeet jullie dikke jas, 
sjaal, muts, drinkfles & eventueel jullie rugzakje niet! 

Wij kijken er alvast naar uit om elke zondag weer een super leuke tijd 
met jullie te beleven!  

Dikke knuffels van de Tjoepkesleiding!  

 

  

 

 

  

14 FEBRUARI CHIRO 

21 FEBRUARI Geen CHIRO 

28 FEBRUARI CHIRO 

7 MAART Geen CHIRO 

14 MAART CHIRO 

21 MAART Geen CHIRO 

28 MAART CHIRO  
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Speelclub 
Allerliefste Speelclubers,  
Wat zijn we super blij dat we jullie terug zullen zien de komende Chirozondagen. Hopelijk hebben jullie 
er ook veel zin in? Nu de examens achter de rug zijn, kijken we er naar uit om terug te ravotten in het 
bos, spelletjes te spelen op de fruitige speelweide,.... 
In de komende periode komen er zelf twee Chirozondagen bij. Normaal gingen we op weekend en was 
er de ultra coole Kiekefret maar deze moeten we jammer genoeg opnieuw een jaartje uitstellen. Maar 
niet getreurd, we maken het goed! 
 
Dus doe maar allemaal jullie dikste muts, sjaal, jas, en natuurlijk ook jullie Chiro rok of broek aan want 
de leiding staat te poppelen om er terug in te vliegen.  
Als jullie zin hebben mogen jullie zeker de twee kleine kleurplaten inkleuren en meebrengen naar de 
Chiro, zodat we jullie kleur en tekentalent kunnen zien. 
En vergeet zeker ook jullie drinkfles niet mee te brengen naar de Chiro! 
 
Veel groetjes van jullie leiding.  
Elise, Margot, Aude, Warre en Linde 
 
 
 
 
 

 
CHIRODATA 

14 februari 

28 februari 

14 maart 

28 maart 

Jammer genoeg geen weekend en 
kiekefret dit jaar… Maar wij hebben 
tal van leuke (vervangende) 
activiteiten in petto! 
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Femke, Julie, Jitske, Chloë, Suzanne

14 februari: Chiro … All about love.. <3  

21 februari: geen Chiro 

28 februari: het grote among us spel

7 maart: geen Chiro

14 maart: Jitske doet iets cool 

21 maart: geen Chiro

28 maart: samen één samen sterk samen weg

Jihaaaa! Eindelijk mogen we weer chiro geven, wat hebben we jullie gemist! 

Aangezien we nu al even stil zitten barst ons hoofd van de ideeën voor leuke activiteiten…. 

Enkele opmerkingen om het zo veilig mogelijk voor iedereen te houden! Wij (rakwi leiding) zullen jullie 

telkens aan het GOC opwachten. Jullie zullen  daar worden opgesplitst in bubbels van tien. Wij zullen 

jullie leiding geven samen met wat hulp van de aspileiding!

Wij gaan zoveel mogelijk buiten spelen, voorzie jullie dus op lekker warme kledij! Als laatste zouden we 

graag hebben dat jullie een drink es meenemen naar de Chiro. Wij kunnen ze voor jullie op-/bijvullen. 

Wij kijken er alvast heel erg naar uit! 
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Tito 
 

Jaja, dat hebben jullie goed gezien, er is een nieuwe editie van ’T Boekske!!!! 

En dat wil dus ook zeggen dat in 2021 terug naar de Chiro mogen gaan, feeessttttjeeeeeee.  

Na een lange tijd wachten mogen wij eindelijk weer aan jullie Chiro geven maar wel nog altijd met 
een paar veranderingen jammer genoeg mogen we maar chiro geven in bubbels van 10 én is er chiro 

om de twee weken.      

Dus het zou fijn zijn moesten jullie voor de Chiro laten weten 
of jullie komen door jullie in te schrijven, dat wij samen weer 
kei coole zondagen kunnen beleven!! 

Jullie liefste leiding! X 

(Ps, nog een kleine puzzel om op te lossen tijdens het 
wachten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zondag 07/02 Chiro 

Zondag 14/02 Geen Chiro 

Zondag 21/02 Chiro 

Zondag 28/02 Geen Chiro 

Zondag 7/03 Chiro 

Zondag 14/03 Geen Chiro 

Zondag 21/03 Chiro 

Zondag 28/03 Geen Chiro 

Zondag 04/04 Chiro 

Zondag 11/04 Geen Chiro 
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Liefste Keti’s, komende weken gaan we er tegen aan! Ik hoop dat jullie er evenveel zin in hebben als 
wij!!!  

We hopen dat je uitgerust bent na zo een lange tijd zonder Chiro, want we vliegen er meteen weer in 
met een hoop leuke chirozondagen! Ik hoop dat jullie voor Chiro kozen als hobby, want dit wil je niet 
missen. Jullie krijgen deze periode niet enkel van ons leiding, maar ook van andere -12 leiding!  

Elke week zullen jullie in groepjes van tien jullie amuseren! Dus denk maar al na wie jullie maatje zal 
zijn volgende weken. Anders stellen wij wel koppeltjes samen hihi (Florian en Pauline bijvoorbeeld?) 

Hieronder vinden jullie nog leuke groepsfoto’s die je uit het boekje kan knippen zodat jullie de rest 
van de groep en leiding nooit meer hoeft te missen :D <3 
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Aspiiiiiiiii’sssssss 
Aspi’s lang geleden jong. 

 

Tijd om weer in levende lijve chiro te krijgen zeker?! We kunnen niet blijven Pictionary en Among Us 
spelen. 

 

Geen zorgen wij zijn al ingeënt tegen corona. Brent kwam iemand tegen onder een brug en hij heeft 
ons uitgenodigd om alle 3 een spuitje te zetten. Brent doet af en toe wel eens raar, maar geen schrik 
hij zal er wel zijn om jullie terug leuke Chiro namiddagen te geven. Torben, die is hyperactief door zijn 
vaccinatie, misschien kan hij jullie dan wel eens verslaan in een loopwedstrijdje. En Jarne heeft te 
veel bijwerkingen, die zal je wel zien als je naar de Chiro komt. 

 

Hopelijk zien we jullie allemaal terug, want wij hebben het zeker en vast gemist.  

 

Houwdoe jullie coole leiders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 februari CHIROOOOO 

21 februari OOK CHIROOOOO 

7 maart TIS OOK WEER VAN DA JOEPIEEE 

21 maart CHIROOOOO 
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TEEDEETJE 

Wij, Chiro Ruien, stellen met veel trots ons eigen Chirobiertje voor -> het TEEDEETJE! 

Ons eigen gebrouwen biertje is een fris, blond biertje met een zachte nasmaak.Het heeft een 
alcoholpercentage van 7%. 

Je kan er voor kiezen om 6 flesjes in bierverpakking te kopen (15 euro) of om 24 flesjes in een 
kartondoos te kopen (50 euro). 

In de prijs zit 0,10 euro statiegeld per flesje verwerkt. Dit wordt terugbetaald wanneer u de 
flesjes terugbrengt naar de winkel met eventueel ander leeggoed. 

U kan uw biertje komen ophalen op 20 februari of 13 maart tussen 17u en 18u30 
te Volkswelzijn Chiro Ruien. 

Bij afhaal zal gevraagd worden met cash te betalen of elektronisch via Payconiq. 

Wij verkopen enkel aan + 16-jarigen. 

Mocht u geïnteresseerd zijn kan u een bestelling plaatsen via onze facebookpagina, Chiro 
Ruien. Hier zullen jullie een link terugvinden met alle info + bestelformulier! 

U kan ook op de volgende pagina het bestelformulier invullen.  

➔ Het invulstrookje bezorgt u aan Silke Maes (hoofdleidster): Buissestraat 18a te Ruien 

Binnenkort kan je ons lekker biertje per zes ook kopen bij enkele hoofdsponsors. 

Graag bedanken wij onze hoofdsponsors voor de steun! 
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Chirozondag  -12 +12 

14/02/2021 Chiro Geen Chiro 

21/02/2021 Geen Chiro  Chiro 

28/02/2021 Chiro Geen Chiro 

07/03/2021 Geen Chiro  Chiro 

14/03/2021 Chiro Geen Chiro 

21/03/2021 Geen Chiro  Chiro 

28/03/2021 Chiro  Geen Chiro 
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GSM NUMMERS VAN GROEPSLEIDING  

 
 

Tjoepkes Speelclub 

Eva: 0478 18 44 71  
Marie: 0495 77 50 67  

Sjoukje: 0473 25 33 37  
Marthe: 0483 65 54 80  

Linde: 0499 72 54 66 
Warre: 0472 59 42 81 
Margot: 0487 63 75 23 
Aude: 0470 02 06 43  
Elise: 0468 17 36 82  

 

 

Rakwi Tito 
Jitske: 0494 70 15 30  

Suzanne: 0493 19 26 45 
Chloë: 0472 08 27 45  
Julie: 0479 72 26 37 

Femke: 0497 78 79 36 

Arno: 0475 47 93 65 
Lore: 0471 22 19 16  

Simon: 0478 49 44 17  
Wodan: 0487 68 82 27 

 

 

Keti Aspi  

Silke: 0470 51 39 94 
Guillaume: 0497 32 22 45 

Lana: 0473 60 16 72  
Clémence: 0484 11 09 06 

Brent: 0471 02 35 86 
Jarne: 0473 36 58 55 

Torben: 0468 35 94 08 
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SPELLETJESPAGINA 

 
 

ASPIS BIVAK CORONA IS STOM 

DAGTOCHT HOOFDLEIDING KAMP 

KETIS KIEKEFRET KOOKOUDERS 

LEDEN MODDER NACHTSPEL 

RAKWIS SPAGHETTI SPEELCLUB 

SPELEN TEEDEE TITOS 

TJOEPKES TOUWTREKKEN TWEEDAAGSE 

WEERWOLVEN ZONDAG  



 
 

Pagina | 13 
 

 
 


