


Beste ouders 
 

Trooper 
Dit jaar maken we gebruik van Trooper. Door al jouw online shopping via de Trooperpagina 
van jouw vereniging (Chiro Klaasje) te doen kan je ons super makkelijk steunen!  
Even rondscrollen op de Trooper-pagina en je ontdekt logo’s van meer dan 400 online 
shops: bol.com, booking.com, Coolblue, Collect&Go, Decathlon, Dreamland, Torfs, Nike, 
Adidas en nog zoveel meer! Naast het logo staat hoeveel procent commissie jouw aankoop 
gaat opleveren. Je kan vervolgens je e-mail achter laten als je wil weten hoeveel jouw 
aankoop opbrengt voor jouw vereniging. De commissie komt vanzelf bij je vereniging terecht 
en jij betaalt geen eurocent extra! 

Voor extra informatie, surf naar: https://www.trooper.be/nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisbezoeken 
Normaal gezien heeft iedereen van de leidsters een berichtje gekregen i.v.m. de 
huisbezoeken. Moest je dit niet gekregen hebben en je zou toch graag willen dat de leidsters 
even langskomen, stuur dan zeker een berichtje naar de leidsters van de juiste afdeling! De 
contactgegevens staan aan het einde van het boekje.  

 

Drinkenbussen 
Omwille van de Corona willen we vermijden dat er bekers uitgewisseld worden tussen leden 
en leiding onderling. Daarom vragen we ook dit jaar aan iedereen om zelf een drinkbus 
gevuld met water mee te nemen op zondag. Leden kunnen deze zelf bijvullen mocht deze 
leeg zijn. 
Bij de jongste leden kan het handig zijn om hun drinkbus te voorzien van een naamkaartje 
om verwarring en misverstanden te voorkomen.  

 

Corona 
Momenteel zijn er nog geen nieuwe maatregelen voor de jeugdbewegingen. Mondmaskers 
zijn dan ook niet verplicht. Als u of je dochter zich er beter bij voelt, mag je dat natuurlijk 
opzetten! 



Contact 
Indien jullie nog vragen hebben over de inschrijvingen, coronamaatregelen,… of je bent 
nieuw in de Chiro en wens je graag wat meer informatie, dan kan u contact opnemen met 
onze groepsleidsters: 

• Luna Genijn 
o 0499 73 24 46 
o luna.genijn@telenet.be 

• Antje Claes 
o 0494 65 99 16 
o antje.claes2@gmail.com 

Of via het contactformulier op onze website: www.chiroklaasje.be 



Liedje van de maand 

December 

 

Tuimeling 

Ben je bijna uitgekeken? 

Denk je, wat heeft het voor zin? 

Tijd om frisse moed te kweken 

Maak een flinke tuimeling 

 

Voel je vrij tussen je vrienden 

Blijf niet langer vreemdeling 

Tracht de vlam snel weer te vinden 

Maak een flinke tuimeling 

 

Refrein: 

Tuimel, tuimeling, schud jezelf doorheen 

Gooi alles ondersteboven 

Laat het vuur in jou niet doven 

Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin 

Gooi alles ondersteboven 

Blijf er rotsvast in gelo-o-ven 

 

‘t Chirowerk is vaak geen pretje 

Soms wordt het een marteling 

Geef dan vlug jezelf een zetje 

Maak een flinke tuimeling 

 

Voel je hartslag stevig bonken 

Zonder spoor van hapering  

Doe die gloed weer hevig vonken 

Maak een flinke tuimeling 

 

Refrein  

 



Liedje van de maand 

Januari 

 

Stout liedje 

Refrein: 

Ik ben het beu, beu, beu 

Want ik wil zingen en springen 

Hollen, bollen, rollen, 

Lachen, roepen, tieren 

Dat vind ik fijn 

Zo lekker stout te zijn 

 

 

Handje geven, 

Vriendelijk zijn, 

Braafjes wezen, 

In't rijtje staan, 

Alstublief meneer 

En dankuwel mevrouw 

 

 

Refrein  

 

 

Nagelbijten, 

Foei hoe vuil, 

Kijk je kleren, 

Nu lief zijn toe, 

Alstublief meneer 

En dankuwel mevrouw 

 

Refrein 

Ik ben het beu! 



Dag liefste Speelclubbers, wat vliegt de tijd! We beginnen al aan onze laatste maand van het jaar

2021.. Zijn jullie benieuwd wat we deze maand allemaal gaan doen? Lees dan zeker verder! PS: Neem

ook iedere zondag jullie eigen drinkbus mee en doe zeker warme kleren aan, want het wordt koud!

Zondag 05/12 (14u - 17u)

Zie, ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan! Hij brengt ons Sint

Nicolaas, ik zie hem al staan.

Hebben jullie het al gehoord? Onlangs is Sinterklaas aangekomen in ons land!!

Rarara, wat zullen we vandaag doen? We spelen een spel in het thema van

Sinterklaas!

Zondag 12/12 (14u - 17u)

Vandaag testen we jullie kennis en vaardigheden over van alles en nog

wat! Zijn jullie klaar om jullie vandaag te bewijzen?

Zondag 19/12 (14u - 17u)

Het is bijna Kerstmis! Vandaag doen we daarom een fantastisch

kerstfeestje! Wij hebben heel veel zin om er een bangelijk feestje van

te maken! Komen jullie ons daarbij helpen? Neem zeker allemaal een

cadeautje mee (max 2 euro). Ook zelfgemaakte cadeautjes zijn super

leuk!

Zondag 26/12 (GEEN CHIRO)

Vandaag is het GEEN Chiro! Jullie leidsters wensen jullie een fijne Kerst toe!

Zondag 02/01 (GEEN CHIRO)



Vandaag is het jammer genoeg  GEEN Chiro, maar wij wensen jullie een heel gelukkig Nieuwjaar! Tot

volgende week :))

Zondag 09/01 (14u - 17u)

We spelen vandaag een 1 tegen allen. Zijn jullie bereid om jullie leidsters te verslagen? Wij zijn er

alvast klaar voor! Als jullie winnen zullen jullie zeker beloond worden, maar als jullie verliezen zal er

een geheime opdracht aan vasthangen...

Zondag 16/01 (14u - 17u)

Vandaag nemen de allerleukste aspiranten het een dagje van ons over.

Ben je benieuwd wat ze voor jullie in petto hebben? Kom dan zeker naar

de chiro. Tot dan!!

Vrijdag  21/01 (19u - 21u)

Vandaag geven we avondchiro, want jullie leidsters zitten volop in de

examens. We houden vanavond een gezellige filmavond. Jullie mogen

gerust een dekentje meenemen en in jullie pyjama komen om het

gezellig te maken!

Zondag 30/01 (14u - 17u)

Het spel van vandaag draait rond snelheid. Wat kunnen jullie vandaag

allemaal binnen de minuut voltooien?

Ziezo, dit was het dan alweer voor december en januari. We zijn het nieuwe jaar goed begonnen en

er komen nog fantastische maanden aan!

Veel liefs xoxo



 
 
 
 

 
Dag lieve kwiks! We zijn alweer aan het einde van het jaar gekomen! Maar gelukkig 

houdt de Chiro nog niet op, want we hebben nog een paar leuke maanden voor 
jullie in petto! Lees snel verder om te weten wat we gaan doen. :)) 

 
 
Zondag 5 december (14u-17u) 
 

 
Het is zo ver! Morgen komt de Sint! Maar eerst zullen jullie nog 
moeten bewijzen of jullie wel braaf zijn geweest dit jaar. Of zijn 
jullie stiekem ondeugend geweest?  
Kom naar de Chiro & misschien geeft de Sint jullie dan wel een 
extra cadeautje als jullie braaf zijn geweest ;)) 
 

Zondag 12 december (14u-17u) 
 
Spelen jullie graag gezelschapspelletjes! Wij wel! Maar vandaag spelen we niet 
zomaar gewone gezelschapspelletjes. Vandaag brengen we ze allemaal tot leven! 
Ben je benieuwd hoe we dit voor elkaar gaan krijgen? Kom dan zeker naar de Chiro! 
Extra uitdaging: Wie het kan, mag als een gezelschapspel verkleed komen! Wij zijn 
benieuwd!! 
 
Zondag 19 december (14u-17u) 
 
Brrr, aan de koude temperaturen te merken komen we steeds 
dichter bij…. KERSTMIS!! En dat moet natuurlijk ook op de Chiro 
gevierd worden! 
Neem allemaal een klein cadeautje mee van ongeveer 5 euro, en wij 
zien jullie op de Chiro! 
 
 
Zondag 26 december  
 
Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro, maar dat is geen probleem want jullie 
zijn waarschijnlijk nog druk bezig met feesten en cadeautjes uitpakken! Nog veel 
plezier & we zien jullie snel terug! 
 
 

 



Zondag 2  januari 
 
GELUKKIG NIEUWJAAR!  
Om die reden is het vandaag ook nog geen Chiro…. Ja, wij missen jullie ook! Maar 
feest nog maar even lekker door en volgende week, vliegen we er weer in! 
 
Vrijdag 7 januari (19u – 21u) 

 
Gisteren was het drie koningen, daarom gaan we vandaag 
langs de deuren om onze mooie zangkunsten te laten horen 
aan de mensen, en misschien geven ze dan wel iets lekkers 
terug! Kom zeker verkleed, dan hebben we misschien meer 
kans om iets lekkers te krijgen. ;)) 
Let op, het is Chiro op vrijdag van 19u tot 21u! Tot dan! 
 

 
Zondag 16 januari (14u-17u) 
 
Vandaag komen de lieve Aspiranten leiding geven aan jullie! Zij gaan een top spel 
voor jullie in elkaar steken, dus zeker komen! 
Het is Chiro van 14u tot 17u. 
 
Zondag 23 januari (14u-17u) 
 
Hoe goed zijn jullie in sporten? Nee, fout. Hoe goed zijn jullie in WINTERsporten? 
Wij zijn heel benieuwd hoe jullie hierbij gaan presteren, dus hou ons niet langer in 
spanning en kom zeker naar de Chiro van 14u tot 17u! Vergeet niet om je zeker 
warm aan te kleden! 
 
Vrijdag 28 januari (19u – 21u) 
 
Wat we vandaag gaan doen, is nog een verassing voor jullie! Zijn jullie 
benieuwd wat deze verassing is? Tja, dan zal je naar de Chiro moeten 
komen van 19u tot 21u! Hihih, Wij zien jullie daar!  

 
Goh, wat een drukke maanden waren dat! Goed gefeest, cadeautjes uitgepakt, 
verkleed & samen gespeeld! Beter dan dat kan niet! Hoewel… Er komen nog 

maanden aan… Wie weet worden die NOG veel beter! Maar dat zullen we nog 
moeten ontdekken! 

Tot snel! 
 

XXX Antje, Yuna, Grieke & Luna 



 

 

 

 

Hey vriendinnen, hier zijn we weer met de planning voor december en januari! "#$% 

Vrijdag 3 december 19u-21u 
Vanaf vandaag is het avondchiro. Dat wil zeggen dat we op 
vrijdagavond van 19u tot 21u chiro hebben. Vandaag gaan we 
lekker gezellig samenzitten. We kijken een filmpje en eten samen 
lekker frietjes. Dat wil zeggen, neem centjes mee en kleed je 
lekker cosy aan! 

Vrijdag 10 december 19u-21u 
Trek warme kleren aan die vuil mogen worden en ook goede schoenen. We trekken er vandaag op 
uit! We hebben wel slecht nieuws, we hebben een horrorfilm gekeken en we worden achtervolgt 
door iets maar we weten niet wat.  

Vrijdag 17 december 19u-21u 
Vandaag is het tijd voor het leukste kerstfeestje van het jaar, het 
tipperkerstfeest! Doe je mooiste kleren aan en neem de kerstsfeer mee 
naar de chiro! Voor ons kerstfeestje moet iedereen ook een cadeautje 
kopen. Dit mag maximum 5 euro kosten, iets meer of minder is ook oke 
maar jullie moeten niet overdrijven, dat doen wij ook niet.&'() 

Vrijdag 23 december/zondag 26 december 
Het is GEEEEN chiro *+, *+, *+, Het is nu tijd om kerst met de familie 
te vieren, dat gaan wij ook doen, prettige feesten!  

Zondag 2 januari 
Vandaag is het WEERAL GEEN chiro *+,  

Zondag 9 januari 14u-17u 
Vandaag is het aan jullie. Jullie zijn vandaag onze leiding, dus bereid je goed voor. Neem je creatieve 
geest mee naar de chiro! Jullie maken vandaag een spel!  

Zondag 16 januari 14u-17u 
Vandaag is het een verrassing! Kom dus zeker naar de chiro! 

Vrijdag 21 januari 19u-21u 
Vandaag is het terug op vrijdag chiro omdat de leidsters examens hebben. 
Vandaag spelen we terug een muziekgenrespel! Kom zeker verkleed als de 
coolste rapper die je kent en geniet van de show!  



Zondag 30 januari 13:00-17:00 
Vandaag worden jullie een uurtje vroeger verwacht op de chiro omdat we een uitstap gaan doen. 
Neem allemaal jullie buzzypas mee (als je dat hebt). Doe ook zeker je volledig uniform aan! We zien 
jullie op de chiro!! "#$% 

 

Dit was het dan al weer voor december en januari. Het gaat zo snel he! 
Suzanne en Lynn kijken er al vast naar uit! 

We love you guys!  



TIPTIENS
Hi lieve Tip10’s. Zijn jullie al bekomen van de vorige maanden? Spijtig genoeg is het deze maand de

laatste maand, niet van het Chirojaar natuurlijk, maar wel van 2021! Laten we er nog een
onvergetelijke maand van maken!

December ‘21

Vrijdag 3 december van 19u tot 21u

Wat we vandaag gaan doen is nog een raadsel, surprise surprise :)). Het is Chiro van 19u tot
21u.

Vrijdag 10 december van 19u tot 21u

Willen jullie ook al in Kerstmis spirit komen? Want vandaag zullen de eerste kerstkriebels
wel te voorschijn komen. Het is Chiro van 19u tot 21u.

Vrijdag 17 december van 19u tot 21u

Komen jullie samen met ons Kerst en Nieuwjaar vieren met ons? We spelen ook secret
santa, dus vergeet jullie surprise niet ;)

Dikke kerst- en nieuwjaarskussen, Wolke en Nanou



TIPTIENS

Januari ‘22

Zondag 9 januari van 14u tot 17u

Hey hoooi! Vandaag gaan we op ontdekkingstocht, smeer jullie benen maar al in, want het
wordt een stevige dag. Het is Chiro van 14u tot 17u.

Zondag 16 januari van 14u tot 17u

Hoe goed zijn jullie in raadseltjes oplossen? Is jullie team sterk genoeg om onze zondag te
overleven? Kom het vandaag ontdekken op de Chiro van 14u tot 17u.

Zondag 23 januari van 14u tot 17u

Weten jullie nog in september ‘Lieve Tiptiens, wat zouden jullie graag doen dit jaar?’ Veel
kwam er niet uit maaaaaar, 1 ding wel, rarara wat doen we vandaag? Kom met de fiets
naar de Chiro van 14u tot 17u.

Zondag 30 januari van 14u tot 17u

Laatste zondag van de maand al! Vandaag is het een mix van alles wat je je maar kan
inbeelden. Zeker de moeite! Het is Chiro van 14u tot 17u.

Zizo meiden, de maand zit er alweer op. Op naar de volgende maand!

Xoxo

Wolke en Nanou



 

Tijd voor terug 2 fantaspische maanden! 

Smeer je benen al maar aan want het worden 2 knalmaanden, wij kijken er al naar uit       

 

Vrijdag 3/12 19u-21u 

De eerste avondchiro van het jaar, woopwoop. We checken vandaag jullie verkoopskills nog een keer. We 

verkopen de laatste notitieboekjes deur aan deur. Oefen je verkooppraatje thuis al maar voor de spiegel! 

 

Vrijdag 10/12 19u-21u 

Hebben jullie goed opgelet tijdens de lessen seksuele opvoeding? Laat dat vandaag 

maar eens zien, want we spelen een seksspel!  

 

 

Zondag 12/12  

Vandaag staan we op de kerstmarkt van Hemiksem! Hier gaan we onze kaarsen en kerstkaartjes verkopen. 

We weten dat het examens zijn, dus zal alles in shiften verlopen. Je bent ook niet verplicht om vandaag 

aanwezig te zijn, maar hopelijk zijn er wel enkelen die willen komen als korte leerpauze        

 

Vrijdag 17/12 19u-21u 

 

KERSTFEESTJEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUH! Verkleed je vandaag in 

kerstthema, WEES CREATIEF, en neem een klein cadeautje mee (rond de 5 

euro) 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 6/01 

Vandaag gaan we op 3 koningen tocht om onze kas wat te spijzen! 

Smeer je stembanden in en haal je liefste glimlach boven. Een uur 

spreken we onderling nog af        

 

Zondag 09/01 13u-17u 

Neem vandaag allemaal je laptop mee en je inspiratie. Tijd om spelen te maken voor de aspi in leiding van 

volgende week. Denk tijdens de vakantie al maar eens goed na, want na vandaag moet je spel af zijn. Geen 

zorgen, wij staan een hele dag paraat om jullie te helpen! 

 

Zondag 16/01 13u30-17u 

Vandaag is het aspi in leiding, zet je beste beentje dus voor! Jullie worden om 13u30 ten laatste op de 

Chiro verwacht. Heb je meer voorbereiding? Dan kan je vroeger komen, maar laat dat dan zeker aan ons 

weten. WIJ GELOVEN IN JULLIE EN JULLIE GAAN DA KNALLEEEEEEEEEEN 

 

Zondag 23/01 13u-17u 

Dat jullie niet de beste zoekers zijn, dat weten we al. Dus spelen we vandaag 

een spel om dit te trainen? Benieuwd naar wat we gaan doen, komt dan 

maar snel af!!  

 

 

Zondag 30/01 13u-17u 

Omdat het vorige keer zooooo leuk was tijdens het samenspel met de jongens doen we dat nu gewoon nog 

een keer!  

 

Zo, weeral 2 maanden die voorbij zijn gevlogen! Wij vonden het al superfijn, op naar nog leukere 

maanden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX- Fleur, Britt en Kitty 



Contactgegevens leidingsploeg 2021-2022 
 
 
Groepsleiding: 
 
Luna Genijn  
0499/73.24.46 
Luna.genijn@telenet.be 
 
Antje Claes 
0494/65.99.16 
Antje.claes2@gmail.com 
 
 
VB (Volwassen-begeleiding): 
 
Gert Van Keilegom 
0476/56.15.28 
Gertenbel@hotmail.com 
 
 
Speelclub: 
 
Merel Crauwels 
0487/33.88.54 
Merel.crauwels@gmail.com 
 
Dorien Pilate 
0494/36.98.04 
Pilatedorien@gmail.com 
 
Naïma Diallo 
0499/81.93.91 
Diallo.naima@outlook.com 
 
Imke Peeters 
0498/16.89.86 
Imke.peeters.imke@gmail.com 
 
 
 
 

Kwiks: 
 
Luna Genijn  
0499/73.24.46 
Luna.genijn@telenet.be 
 
Antje Claes 
0494/65.99.16 
Antje.claes2@gmail.com 
 
Yuna Merckx 
0476/99.53.13 
Yuna.merckx@gmail.com 
 
Grieke Goossens 
0496/22.48.50 
Griekegoo@gmail.com 
 
Tippers: 
 
Suzanne Kliché 
0496/77.26.29 
Kliche.suzanne@gmail.com 
 
Lynn Christiaens 
0486/55.63.24 
Christiaens.lynn@gmail.com 
 
Tiptiens: 
 
Nanou Verbist 
0494/11.79.89 
Nanouverbist02@gmail.com 
 
Wolke Roels 
0486/88.14.89 
Wolke.roels@gmail.com 
 
 
 
 
 
 



Aspiranten: 
 
Fleur Van Keilegom 
0494/85.77.64 
Vankeilegomfleur@gmail.com 
 
Kitty De Vos 
0492/65.72.27 
Kitty.devos@outlook.com 
 
Britt Franck 
0488/79.19.11 
Britt.franck1@gmail.com 
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