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‘ t JeeKaeReke 
Jaargang:  6  //  Nr.3 

Wat vliegt het Chirojaar opnieuw voorbij…. 
We moeten eerlijk toegeven, wij missen jullie en onze oude Chirozondagen waarop we jullie 

allemaal evenveel Chirozondagen vol pret konden bezorgen!  
Hopen jullie samen met ons mee op een Chirokamp zonder zorgen?  

April – Juni  2021 

Drinken jullie 
graag melk van 

Joyvalle? 
 

Jaaa? Wel, dan 
kunnen jullie ons 

helpen de lipjes te 
verzamelen!  

 
En eten jullie ook 

graag pasta?? 
Dan kunnen jullie 

ons ook de barcodes 
van Soubry pasta 

helpen verzamelen!  

  
 

CHIRO = CORONAPROOF 
Zoals jullie waarschijnlijk wel al 
vernomen hebben, moeten de 

jeugdverenigingen zich nog 
altijd aan de bubbels van 10 

houden. 

 

Aangezien wij in ons kleine 
Chiro Ruien niet veel ruimte 

hebben om iedereen op 
hetzelfde moment Chiro te 

geven, blijft de afwisseling in 
weken gelden. Weekend -12 

afwisselend met de week 
daaropvolgend +12 Chiro. Deze 
informatie kan je op pagina 3 

nog eens terugvinden. 

 

We naderen ook nog eens de 
blokperiode van mei-juni… Wat 
wil zeggen dat vanaf 14/05 er 
voor alle groepen afwisselend 
Chiro zal zijn op vrijdagavond. 
Meer info kan je vinden op de 

afdelingspagina van jouw 
groep! 

 
 
 
 

Chirobiertje = Teedee’tje  
Zoals jullie al konden lezen in het 

boekje van januari, hebben wij een 
eigen biertje gebrouwen om wat 

centjes in te zamelen voor onze kas.  

 
Het goede nieuws is: we hebben nog 
bier over! Het slechte nieuws is dan 
ook, we hebben nog bier over! Dus 

lust jij (+16 weliswaar), je mama, 
papa, oma, opa, nonkel, tante, … 

graag een biertje? Hou dan zeker de 
Facebookpagina van Chiro Ruien in 
de gaten want er komen nog wat 

verkoopavonden aan!  

  

Kamp 
 

Wij hopen heeel 
hard dat ons kamp 
mag doorgaan! Om 
jullie toch al voor te 
bereiden kan je op 

p. 2 meer info 
terugvinden. 

 

 

 

 

 

Spelletjes 
Kijk verder in het boekje om 
leuke spelletjes te spelen!  

Speciale activiteit 27/06 
Zet deze datum alvast in jullie 

agenda! Hopelijk wordt dit een leuke 
dag zoals we gepland hebben!  

 
 

Nieuwe leiding  
 

Willen jullie onze 
nieuwe leiding beter 
leren kennen? Blader 
dan snel door naar de 

X-files!  
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- +12 : 

1_11 

- _12 : 

4 juli 

- Fiets 

voor + 

- Chirolokalen molenvelden te gierle  

OP KAMP?! 
 
We kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen of het kamp al dan niet zal doorgaan, maar hier 
kan je al wat informatie terugvinden. Zoals elk jaar gaat ons kamp door van 1-11 juli voor de 

+12 leden (Tito, Keti en Aspi). Voor de -12 leden (Tjoepke, Speelclub en Rakwi) zal het van 4-11 
juli doorgaan. 

 
We hebben er dit jaar ook al voor gekozen dat de +12 terug met de fiets op kamp gaat met 

tussendoor een slaapstop! 
 

De kampplaats zullen we ook al bekend maken, prrrrrrrrrrr…… Wij gaan naar het zonnige 
Gierle!! We zullen dit kamp in de lokalen van Chiro Gierle verblijven. 

 
Verder kunnen we nog niet veel informatie vrijgeven aangezien we niet in onze glazen bol naar 
de coronatoekomst kunnen kijken J. We zouden wel terug een infoavond op zaterdagavond 
5 juni (19:30) willen organiseren die online/fysiek doorgaat, hou zeker de Facebookpagina in 

de gaten, daar zal er nog concreet over gecommuniceerd worden. 
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CHIRO =  

CORONAPROOF + ECOLOGISCH! 

 
 

De Covid-19 situatie heeft ons aan het denken gezet hoe wij de Chiroactiviteiten en zonda-
gen zo veilig mogelijk kunnen laten doorgaan. De situatie is niet stabiel dus proberen wij ons 
daar telkens zo goed mogelijk op aan te passen.  

Jeugdwerk heeft andere regels omtrent Covid-19 dan het ‘huishoudelijke leven’. Hiermee 
willen wij zeggen dat er andere regels opgelegd worden aan ons dan dat er opgelegd wordt 
als gezin. In het gezin mag er bijvoorbeeld maar een bubbel zijn van 4 terwijl wij bubbels van 
10 mogen maken.  

Chirozondagen gaan dus waarschijnlijk wat anders verlopen dan anders. Om onze bubbels 
van 10 te respecteren gaan we dus contacten met de andere bubbels (groepen) proberen te 
vermijden.  

Op de Chirozondagen werken we ook met verschillende bubbels. Het is moeilijk om op dit 
moment in te schatten hoeveel leden er van elke groep telkens aanwezig zullen zijn. Daarom 
hebben we Google Forms ingeschakeld. Op de Facebookpagina van Chiro Ruien kan je de 
link naar de Google Forms terugvinden voor je kind in te schrijven voor de Chirozondagen 
binnen die bepaalde maand. Zo krijgen we een overzicht van hoeveel leden we kunnen ver-
wachten en kunnen we daar voldoende leiding voor inschakelen om met de bubbels te kun-
nen werken.  

De Chirozondagen gaan nog steeds afwisselend door voor de – en +12 leden. Op de laatste 
pagina van het boekje kan je in een overzichtelijk schema terugvinden wanneer jij (of jouw 
kind) naar de Chiro mag komen.  

Ook wordt er (zoals jullie misschien al weten) afgesproken op verschillende plaatsen. Hier-
onder kan je nog eens een duidelijk schema terugvinden van welke groep waar verwacht 
wordt.  

Ene week   Andere week 
Tjoepkes Vooraan aan het 

Volkswelzijn 

Tito’s Terrein Chiro 

Speelclub Terrein Chiro Keti’s Parking 

Rakwis GOC Aspi’s  Aan de kerk  
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Ook gaan we voldoende de handen wassen, vragen wij aan de ouders om hun kind af te 
zetten met het mondmasker aan. Ook de + 12 wordt verwacht een mondmasker te dragen. 
We proberen ook de contactspelletjes te vermijden.  

Ben jij zelf of is je kind ziek, neem dan het zekere voor het onzeker en laat uw kind thuis. Het 
zou heel jammer zijn moest er een uitbraak in onze Chiro zijn en de komende activiteiten 
niet meer zouden kunnen doorgaan.  

Om de Chiro nog meer coronaproof te maken vragen wij aan de leden om hun eigen 
drinkfles mee te nemen. Op zowel Chirozondagen als andere Chiroactiviteiten. Het water 
kan altijd bijgevuld worden.  

Heb je nog geen drinkfles of wil je een nieuwe super, hippe, stoere, mooie drinkfles? Je kan 
hiervoor altijd terecht bij jouw leiding om een drinkfles aan te kopen van de Chiro!! Hoe cool 
is dat? Je kan die dan ook meenemen naar school, sportactiviteiten, …. En aan iedereen laten 
zien dat jij in de Chiro zit! Deze drinkfles kost slechts €5!!    
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Teedee’tje 
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. 

Hou vooral onze Facebookpagina in de gaten voor de komende verkoopavonden van het 
biertje. Het volgende afhaalmoment is zaterdagavond 24 april. 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. Deze zou u vervolgens in de 
brievenbus van Silke Maes (hoofdleidster) moeten achterlaten -> Buissestraat 18a 9690 
Kluisbergen. 

Graag bedanken wij onze hoofdsponsors voor de steun! 
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Bestelformulier  
Naam + voornaam  

E-mailadres  

GSM-nummer  

Aantal 6 flesjes in bierverpakking  

Aantal kartonnen dozen met 24 flesjes  

Vragen?   

 

Bestelformulier  
Naam + voornaam  

E-mailadres  

GSM-nummer  

Aantal 6 flesjes in bierverpakking  

Aantal kartonnen dozen met 24 flesjes  

Vragen?   

 

Bestelformulier  
Naam + voornaam  

E-mailadres  

GSM-nummer  

Aantal 6 flesjes in bierverpakking  

Aantal kartonnen dozen met 24 flesjes  

Vragen?   

 

Bestelformulier  
Naam + voornaam 

E-mailadres 

GSM-nummer 

Aantal 6 flesjes in bierverpakking 

Aantal kartonnen dozen met 24 flesjes 

Vragen?  
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Flapjes sparen met Joyvalle!  
 
Drinken jullie graag melk? Wel, dan kunnen jullie ons helpen de flapjes te sparen van de Joyval 

melk kartonnen! Deze flapjes kunnen jullie uitknippen en sparen. Eens je die volop gespaard 
hebt, kan je die tegen 20 mei in de brievenbus van hoofdleidster Silke Maes (Buissestraat 18a 

Kluisbergen) binnenbrengen. 
 

Per 10 flapjes krijgen wij 1 liter Joyvalle melk gratis! Dit zou dan melk zijn die we op kamp 
kunnen uitdelen tijdens het ontbijt! 

 

 
 

Barcodes verzamelen met Soubry! 
 

Eten jullie toevallig ook graag pasta? Wel dan is er nog een actie waar jullie ons bij zouden kunnen 
helpen! Bij de pastaverpakkingen van Soubry kan je telkens een barcode terugvinden. Deze kunnen 

jullie uitknippen en sparen. De barcodes kunnen dan uiteindelijk weer tot 20 mei in de brievenbus van 
Silke Maes gedeponeerd worden.  

 
Waarom hebben wij deze nodig? Per 10 barcodes die verzameld zijn krijgen wij 1 pak pasta gratis van 

Soubry. Indien wij van alle verenigingen de meeste barcodes hebben verzameld, kunnen we zelf 
bezoek krijgen van de pastabar van Soubry op kamp!! Hoe leuk zou dat zijn?  
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DE ALLERLIEFSTE, STOERSTE EN GRAPPIGSTE TJOEPKES 
 

De voorbije maanden hebben we een schatkaart gevolgd en werden we waardige 
piraten, kregen we een opleiding tot soldaten, rolden we in de sneeuw in het 
Kluisbos, aten we pannekoeken, versloegen we het coronabeestje door de 
toverspreuk en deden we nog veeeeeeeel meer leuks!!  

De komende maanden verlangen we dan ook om nog meer leuke herinneringen 
te maken want jullie maken onze zondagen zoveel leuker en hopelijk wij ook die 
van jullie! "# 

Dikke knuffels van de Tjoepkesleiding! 

Xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 APRIL ZONDAG CHIRO 

25 APRIL GEEN CHIRO "#$  
2 MEI 
ZONDAG 

CHIRO 

9 MEI GEEN CHIRO "#$  
14 MEI VRIJDAG CHIRO 

21 MEI GEEN CHIRO "#$  
28 MEI 
VRIJDAG 

CHIRO 

04/06  GEEN CHIRO "#$ 

11/06 VRIJDAG CHIRO 

18/06  GEEN CHIRO "#$ 

27/06 ZONDAG CHIRO = SPECIAAL 
ACTIVITEIT!!! 
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COOL, COOLER, COOLST, SPEELCLUB 
 

Beste speelclubbers (of moeten we zeggen energiebommetjes die nooit moe zijn?) 

Dit is alweer het derde boekje van dit jaar (WOW), de tijd vliegt voorbij‼ We hebben al veel 

leuke chironamiddagen beleefd samen, denk maar aan het detectievespel in de sneeuw, 1 

tegen allen, allen tegen 1, pictionary,… en er staan nog veel meer mooie zondagen op jullie 

te wachten.  

Jammer genoeg zien we elkaar slechts om de twee weken door dat stomme virusje dat ons 

maar niet met rust laat…  Maar niet getreurd want wij hebben DE ultieme TO DO list 

voorzien om jullie chiroloze zondagen te vullen: 

1. Bouw een kamp in jullie tuin, slaapkamer, keuken,… 

2. Schrijf, teken of knutsel iets voor jullie oma’s en opa’s die jullie enorm missen 

3. Houd een moddergevecht (sorry mama’s en papa’s) 

4. Bak een cake (aangezien jullie toch zo graag snoepen) 

5. Maak een leuke fietstocht  

6. Pak pen en papier en ga tekenen in het bos 

7. Maak een reuze krijttekening op de straat (een portret van jullie leuke leiding bijvoor-

beeld "#$%) 

8. Bouw een kaartenhuisje groter dan jezelf  

Veel plezier en houd het veilig‼ 

Groetjes 

Jullie liefste leiding, Aude, Elise, Margot, Linde en Warre <3 

P.S. Tijdens de examens zal de Chiro op vrijdag doorgaan van 19:00-21:00  

 

DATA OM IN HOOFDLETTERS IN JULLIE 
AGENDA TE NOTEREN: 

18 april → CHIRO 

2 mei → CHIRO 

Vrij 14 mei à CHIRO 19u-21u 

Vrij 28 mei à CHIRO 19u-21u 

Vrij 11 juni à CHIRO 19u-21u 

27 juni à Speciaal activiteit 
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Wat is de leiding trots op jullie om op zondagmiddag zo enthousiast en coronaproef mee te 

doen met de activiteiten die wij voor jullie voorbereiden! 

Zelfs de koude sneeuw en min-temperaturen hielden jullie niet tegen! 

We zullen nog even zo moeten doorgaan en buitenactiviteiten organiseren, dus doe maar 

warme kledij aan! 

Ook spreken we nog altijd af aan het GOC in Ruien. Op deze manier worden de afdelingen 

niet met elkaar gemengd.  

We vragen ook om een drinkfles mee te doen, zo kunnen we ze vullen als jullie dorst krijgen 

van al dat ravotten! 

Vanaf 14 mei wordt de chiro naar de vrijdag verplaatst, omdat de leiding volop in de blok 

en examens zal zitten!  

De rakwileiding ziet de komende chirozondagen alvast heel hard zitten, dus schrijf jullie 

maar snel in!  

Vele kusjes van de rakwileiding <3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEVE ZOTTE RAKWI’S  

18 april → CHIRO 

2 mei → CHIRO 

14 mei → CHIRO (19u-21u) 

28 mei → CHIRO (19u-21u) 

11 juni → CHIRO (19u-21u) 

27 juni → CHIRO (Speciale activiteit) 
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TITO’S 
 

Liefste pubertjes  

 

Wat is jullie leiding trots dat jullie iedere zondag met zoveel aanwezig zijn & de Chiro toch een stapje voor 
jullie andere hobby’s nemen <3!! We hopen dat we jullie snel goed nieuws mogen geven over het kamp. Zo 
kunnen jullie al volop oefenen om jawel te FIETSEN!! "#$% Maar jullie zijn niet alleen, jullie leiding moet 
helaas mee met de FIETS!  

Hopelijk mogen we snel weer 1 groep vormen, want in zo 2 bubbels vinden we maar niks! Maar zolang het 
moet, zullen wij ons amuseren in bubbeltjes van 10! Nog veel spannende puberverhalen delen, ravotten,... 
staan op de planning! 

 

Groetjes jullie aller tofste leiding x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIRODAGEN  

11 april   21 mei = vrijdag 

25 april   4 juni = vrijdag 

9 mei     18 juni = vrijdag  

27 juni = ZONDAG SPECIAAL ACTIVITEIT! 
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DE ALLER GEZELLIGSTE KETI’S !!! #DEHARDEKERN 
 

Hallo, guten tag, bonjour, ciao, hola, nǐ hǎo, privet, merhaba onze (bijna altijd) lieve loeties 

Laten we nu eerlijk zijn, onze bubbel van 10 is toch echt de leukste van heel de Chiro? Ale nie om te stoefen ofzo, maar 

jullie zijn eeeeecht leuk (zonder dat jullie het doorhebben xp).  

Enkele voorbeelden: boerke Mathias ligt halfdood op de grond, maar verliezen zal hij niet tijdens het spel! We hebben 

ook nog madam Thaïna dat geen blad voor de mond neemt, heerlijk!!  

Maar natuurlijk vinden we jullie allemaal even tof he (buiten  Guillaume dan, maja die moesten we erbij nemen, 

niemand wou hem…). Dit blijft tussen ons he, net zoals jullie pittige roddels dat wij willen horen MAAR niet krijgen L  

Voor de slimmerds onder ons (dus niet voor …)  hebben wij ook nog een kei leuke woordzoeker!!   Wie als eerste de 
ingevulde woordzoeker doorstuurt krijgt van ons een cadeautje…  

Tot snel xxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataaaa: 

11/04 

25/04 

09/05 

21/05 = vrijdag 

04/06 = vrijdag 

18/06 = vrijdag 

27/06 = ZONDAG 

SPECIAAL 

ACTIVITEIT !! 
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ASPIZZZ 
 

Yeepsss Aspi vriendjes!  

Hier spreekt jullie super toffe en heel liefhebbende leiding. We zitten al aan de helft van het 

chirojaar en die stomme corona zorgt ervoor dat we jullie ook niet heel veel zien. Maar 

jullie leiding doet er echt alles aan om de zondagen toch nog zo tof mogelijk te maken. 

Zoals Aspizone dat was nog eens een toffe activiteit hé! Het wordt ook tijd dat we denken 

aan geld voor een hopelijk speciale activiteit op een hopelijk kamp. Maar dat zijn zorgen 

voor later. Nu moeten we ons eerst allemaal focussen op die corona want samen komen we 

hierdoor heen! Of we kunnen natuurlijk ook als activiteit vaccins gaan pieken maar we 

willen niet dat de over ons volgt via een chip die in het vaccin zit… Maar allee dat was het 

dan xd. 

Met vriendelijke groetjes jullie super toffe anti-corona leiding Torben, Jarne en Brent 

 

 

11/04 = CHIRO 

25/04 = CHIRO 

09/05 = CHIRO 

21/05 = vrijdag CHIRO 

04/06 = vrijdag CHIRO 

18/06 = vrijdag CHIRO  

27/06 = ZONDAG SPECIAAL 
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X FILES NIEUWE LEIDING 

Wat is je naam? Elise Maes 

Wanneer verjaar je? 18 februari  

Sterrenbeeld? Waterman 

Broers / zussen? 1 broer, Ewout 

Beroep / school: Criminologie 

Hobby’s: CHIRO 

Huisdieren: 2 schaapjes 

Je lievelingseten? Biefstuk met frietjes  

Wat eet je niet graag? Champignons, olijven … 

Favoriete muziek? Vanalles  

Favoriete teevee programma? Familie 

Favoriete dag van de week? Zondag  

Favoriete chips? Pickles 

Favoriete non-alcoholische drank? Fanta 

Wat voor kleur broek draag je nu? Blauw 

Ik hou helemaal van: Samen zijn met vrienden, chocolade, … 

Ik hou helemaal niet van: Ruzie 

Mijn hartenwens is: Dat corona snel weg is 

Ik ben leiding van: Speelclub 

Hoe lang al in de Chiro? Dit jaar mijn 13de :))  

Beste momenten in de Chiro? Leefweek & plankgaspi 

Leukste Chiro-activiteit: Nachtspel 

Onvergetelijkste kamp: Kampen met de aspi’s 

Wat leerde je in de Chiro? Dat iedereen erbij hoort 

Chiro is.. één grote familie waar je vrienden voor het 
leven maakt  
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X FILES NIEUWE LEIDING 

Wat is je naam? Sjoukje Vandenhende a.k.a. Chouffe 

Wanneer verjaar je? 20 september 

Sterrenbeeld? Maagd 

Broers / zussen? 1 broer; bekend rapper Lil Torbinow 

Beroep / school: Psychologie UGent 

Hobby’s: Chiro -, shoppen, werken in La Sablière 

Huisdieren: 2 hondjes; Léa & Bo 

Je lievelingseten? Gerookte zalm, zoooo lekker 

Wat eet je niet graag? Veel, ik ben een moeilijke eter, ik haat uien, 
tomaten, witloof, …. 

Favoriete muziek? Ik luister echt van alles!  

Favoriete teevee programma? Down The Road , Blind Getrouwd 

Favoriete dag van de week? Woensdag 

Favoriete chips? Peper & Zout 

Favoriete non-alcoholische drank? Ice Tea Peach 

Wat voor kleur broek draag je nu? Blauwe jeans met gaten aan  

de knieën  

Ik hou helemaal van: Onverwachtse leuke avonden 

Ik hou helemaal niet van: Onbeleefde mensen 

Mijn hartenwens is: Dat het coronavirus maar heel snel 
verdwijnt en we terug normaal kunnen 
leven… 

Ik ben leiding van: Tsjoepkes 

Hoe lang al in de Chiro? 12 jaar lid en dit is mijn eerste jaar als 
leidster 

Beste momenten in de Chiro? Kampvuur, speciale activiteit, 2 daagse 

Leukste Chiro-activiteit: Gevaarlijke zes, The Hunger Games, 
Plankgaspi organiseren, Aspigewest, en nog 
veel meer  

Onvergetelijkste kamp: Kamp 2019 

Wat leerde je in de Chiro? Dat je moet genieten van de kleine dingen 
in het leven 

Chiro is.. FAMILIE &' 
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X FILES NIEUWE LEIDING 

Wat is je naam? Warre Vindevogel 

Wanneer verjaar je? 29 maart 2002 

Sterrenbeeld? Ram 

Broers / zussen? 1 broer 1 zus 

Beroep / school: Acountancy fiscaliteit 

Hobby’s: Chiro 

Huisdieren: 2 honden 

Je lievelingseten? Pizza 

Wat eet je niet graag? Spruiten en champignons  

Favoriete muziek? Arctic monkeys  

Favoriete teevee programma? / 

Favoriete dag van de week? Zaterdag 

Favoriete chips? Pringels onion sour cream 

Favoriete non-alcoholische drank? Ice tea  

Wat voor kleur broek draag je nu? grijs 

Ik hou helemaal van: chiro 

Ik hou helemaal niet van: scouts 

Mijn hartenwens is: / 

Ik ben leiding van: Speelclub 

Hoe lang al in de Chiro? 10 jaar 

Beste momenten in de Chiro? kamp 

Leukste Chiro-activiteit: Leefweek 

Onvergetelijkste kamp: Elk kamp 

Wat leerde je in de Chiro? manielen 

Chiro is.. Leuker dan scouts 
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X FILES NIEUWE LEIDING 

Wat is je naam? Chloë Martin 

Wanneer verjaar je? 8 augustus 

Sterrenbeeld? Leeuw 

Broers / zussen? Nee L 

Beroep / school: Journalistiek 

Hobby’s: Dansen & chiro 

Huisdieren: Marcel (waterschildpad) 

Je lievelingseten? spaghetti 

Wat eet je niet graag? Vlees & champignons 

Favoriete muziek? R&B, soul en pop  

Favoriete teevee programma? Friends  

Favoriete dag van de week? Zaterdag   

Favoriete chips? Peper & zout 

Favoriete non-alcoholische drank? Ice Tea Green 

Wat voor kleur broek draag je nu? Wit  

Ik hou helemaal van: Reizen & concerten 

Ik hou helemaal niet van: Maandagen  

Mijn hartenwens is: De wereld rondreizen 

Ik ben leiding van: Rakwi  

Hoe lang al in de Chiro? 12 jaar als lid en eerste jaar leiding 

Beste momenten in de Chiro? Leefweek, kampvuur, … 

Leukste Chiro-activiteit: Nachtspel 

Onvergetelijkste kamp: Kamp van 2019 

Wat leerde je in de Chiro? Mezelf zijn 

Chiro is.. Samen met vrienden de gekste dingen doen 
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SPELLETJESPAGINA  
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Dit boekje vanaf dit jaar door Clémence, Suzanne en Chloë  gemaakt zal worden? 

We dit jaar op kamp gaan 
naar Lille?  

Dit niet Lille in Frankrijk is 
maar in Antwerpen ligt?  

Het nog steeds mogelijk is 
om ons lekker biertje te 
kopen?  

 De leiding genoten heeft van het 
zonnetje?  

En ook ondertussen van de 
sneeuw?  

Dat wil zeggen dat we ons terug warm 
moeten kleden en de zomerkledij terug 
in de kast kan? L  

Dat vrouwen het vaak kouder hebben 
dan mannen?  

Dat de strepen van een zebra zorgen 
voor afkoeling bij warm weer?  

Wij hopen dat we samen op kamp 
mogen gaan?  

Wij proberen via acties van Joyvalle 
en Soubry gratis melk en pasta te 
winnen voor op kamp?  

Dat jullie ons daarbij kunnen 
helpen?  

Een Italiaan gemiddeld 26 kilo pasta eet 
per jaar?  

Er meer dan 600 soorten 
pasta bestaan?  

Wij de mondmaskers beu zijn?  

Wij jullie gezichtjes 
missen?  

Kasper Asgreen de Ronde Van 
Vlaanderen gewonnen heeft?  

Wij allemaal in ons eigen kot 
gekeken hebben?  

Wij hopen dat we volgend 
jaar allemaal samen terug op 
de Patersberg mogen staan?  

Net zoals vingerafdrukken, jullie 
tongafdruk verschillend is bij iedereen?  

 

De leiding bijna terug examens 
heeft L ? 

En we daarom vanaf 14/05 op 
vrijdagavond Chiro gaan geven?  

Vlinders hun poten vegen?  

Wij teams en zoom helemaal 
beu zijn?  

Onze vergaderingen nu ook via 
deze kanalen moeten verlopen? 

En dit heel vervelend is 
aangezien er velen wifi-
problemen hebben? 

Wij hopen dat we snel terug 
gewoon Chiro mogen geven 
en normaal kunnen 
vergaderen?  

Onze coronakapsels 
terug aan het 
groeien zijn door de 
sluiting van de 
kappers? 

Wij toch blij zijn dat 
we nog Chiro 
mogen blijven 
geven?  

Dit het laatste wist-je- 
datje is van het boekje?  
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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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DATA -12 +12  
11/04 GEEN CHIRO CHIRO 
18/04 CHIRO GEEN CHIRO 
25/04 GEEN CHIRO CHIRO 
02/05 CHIRO GEEN CHIRO  
09/05 GEEN CHIRO CHIRO 

14/05 = VRIJDAG (19-21u) CHIRO GEEN CHIRO 

21/05 = VRIJDAG (19-21u) GEEN CHIRO CHIRO 

28/05 = VRIJDAG (19-21u) CHIRO GEEN CHIRO 

04/06 = VRIJDAG (19-21u) GEEN CHIRO CHIRO 

11/06 = VRIJDAG (19-21u) CHIRO GEEN CHIRO 

18/06 = VRIJDAG (19-21u)  GEEN CHIRO CHIRO 

27/06 = ZONDAG = SPECIAAL 
ACTIVITEIT  

CHIRO CHIRO  


