


Beste ouders

Zangstonde

Op zondag 03/04 worden jullie om 14u samen met jullie dochters verwacht op Chiro Klaasje
voor ons tweejaarlijks evenement ‘Zangstonde’. We zingen samen met oudleiding de
klassieke Chiroliedjes en we dansen de typische volksdansen. We voorzien jullie van
drankjes en versnaperingen tegen goedkope prijsjes! Rond 17u sluiten we gezamenlijk af en
kan iedereen met een voldaan Chiro-gevoel naar huis keren!

Bivakfood

Hey mama’s, papa’s, bomma’s en vava’s,

Heb je het ook opgemerkt dat je kleine meid na kamp er zo goed uitziet, ja toch! Iedereen
ziet het, jij dus ook! Dit komt niet alleen door de goede zorgen van onze lieve leidsters maar
ook door het lekkerste eten van de beste kookies van het land!! Nu slaan deze 6
sterrenchefs de handen in elkaar om jullie hier van mee te laten genieten. Hoe doen ze dit?
Simpel, ze gaan voor jullie een lekker 3 gangen menu maken. Soep, hoofdgerecht en niet te
vergeten een goed nagerecht. Dit voor slechts 17.50 euro. We doen dit niet alleen om jullie
hiervan te laten genieten maar ook om onze Chirolokalen te kunnen verbouwen. Zo dat de
volgende generaties een mooie en leuke plek hebben om elke zondag van 14 tot 17 uur te
ravotten. We hopen jullie te mogen verwelkomen op onze aller eerste BIVAKFOOD! Deze
zal doorgaan op zaterdag 7 mei 2022. De inschrijvingen zullen vanaf april plaatsvinden
via Google forms.



Zee

“Met de trein naar Oostende, tsjoeke tsjoeke tuut tuut”. Op zondag 15/05 gaan we samen
met Chiro Jochihe naar de zee! De leden worden om 10u verwacht aan het station van
Hemiksem en mogen terug opgepikt worden aan het station van Berchem om 17u. We
vertrekken al vroeg, dus nemen de leden zelf een lunchpakket en drinken mee om van te
smullen in de middag. Het weer kunnen we nu nog niet voorspellen, maar neem zeker
zonnecrème, pet/hoedje, én zwemgerief (bikini/badpak/handdoek) mee!

Drinkbussen

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.

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

http://www.chiroklaasje.be


Dag liefste speelclubbers, de laatste maanden zijn al in zicht! Zijn jullie benieuwd wat we nog voor jullie

in petto hebben, lees dan zeker verder!

PS: vergeet zeker je drinkbus niet mee te nemen, want nu het warmer wordt, hebben we ook sneller

dorst!

zondag 03/04 (14u-17u)

Chiro Klaasje nodigt jullie samen met jullie ouders vandaag uit voor

het evenement Zangstonde. Jullie worden met jullie ouders om 14u

aan de Chiro verwacht. Jullie worden voorzien van leuke activiteiten

en om 17u mogen jullie terug huiswaarts keren met jullie ouders.

zondag 24/04 (14u-17u)

Vandaag zullen jullie het even zonder ons moeten doen, maar we zijn er zeker van dat het een

onvergetelijke zondag wordt!

zondag 30/04 (14u-17u)

vandaag is het de speelclub BAKE OFF! haal jullie beste kookkunsten maar al

boven. als niemand maar geen roet in het eten gooit…

zondag 01/05 (14u-17u)

het tegen elkaar opnemen, daar hebben wij geen problemen mee! vandaag doen we een

laddercompetitie. kan jij bovenaan de ladder geraken en daar blijven? wij zijn alvast benieuwd, kom

daarom zeker naar de chiro!

zondag 08/05 (GEEN CHIRO)



We zullen elkaar nog een weekje langer moeten missen, want vandaag is het GEEN Chiro.. Tot volgende

week! Jullie leidster hebben gisteren hard gewerkt op het evenement Bivakfood en overlopen vandaag

elkaars planning voor het kamp! Wij beloven jullie alvast dat het een onvergetelijk kamp zal worden! :))

zondag 15/05 (10u-17u)

“Met de trein naar oostende, tjsoeke tsjoeke tuut!”

De zomer is steeds meer in aantocht en dat willen we vieren, daarom

gaan we met z'n allen een dagje naar de zee, kom je mee?

Jullie worden mooi in uniform om 10u aan het station in Hemiksem

verwacht met in jullie boekentasje middageten, zonnecrème,

zwemgerief, drinkbus, … Om 17u worden jullie vervolgens door jullie

ouders opgewacht in het station van Berchem.

zondag 22/05 (14u-17u)

vandaag moeten we jullie weer een dagje afstaan, maar niet getreurd, de aspiranten hebben een super

leuke dag voor jullie in petto!! Ben je benieuwd wat ze met jullie van plan zijn, kom dan zeker naar de

chiro!!!

zondag 29/05 (13u-17u)

vandaag gaan we op tochtdag! ben je benieuwd naar waar, kom dan zeker naar de chiro. vergeet geen

rugzak, een drinkbus, stapschoenen en een regenjas voor als het zou regenen mee te nemen! zorg ook

dat je al gegeten hebt!

het is chiro om 13 uur!!

ziezo, dit was het dan weer voor april en mei! nog een maand en dan is het jaar alweer voorbij, wat

vliegt de tijd! maar maak je geen zorgen, volgende maand zijn we er weer voor een laatste,

onvergetelijke maand!

kusjessss jullie allerliefste leidsters!



3 april 2022 - 14u00 tot 17u00

Zijn jullie stembanden al opgewarmd? Want dat zal zeker 
nodig zijn! Vandaag worden jullie om 14u samen met jullie 
ouders verwacht op Chiro Klaasje voor ons tweejaarlijks 
evenement ‘Zangstonde’. Rond 17u sluiten we gezamenlijk 
af en kan iedereen met een voldaan Chiro-gevoel naar huis 
keren!

10 april 2022 

Vandaag is het GEEN Chiro... Geniet van jullie welverdiende vakantie! 

17 april 2022

Vandaag is het PASEN!!! Omdat het vandaag een feestdag is, is het GEEN Chiro! Vrolijk Pasen 
iedereen en geniet van jullie zondag! 

24 april 2022 - 14u tot 17u

Smeer jullie beentjes al maar in want vandaag gaan jullie ravotten met niet alleen leiding van 
Klaasje, maar ook enkele leiders van Jochihe staan te popelen om samen met jullie er een 
fantastische zondag van te maken! Om 14u00 wachten de leiders en leidsters jullie op aan de 
poort van Chiro Klaasje. Om 17u00 moeten jullie terug huiswaarts keren. 

Heeeeeey lieve Kwiksjes! 
Staan jullie parraat voor deze twee nieuwe Chiromaanden? Wij alvast wel!

Wat we voor jullie in petto hebben, kunnen jullie hieronder ontdekken duuuuus lezen maar!

APR I L



1 mei 2022 - 14u00 tot 17u00

Vandaag hebben jullie de touwtjes in handen! Jullie mogen voor één keertje in 
onze schoenen staan, in onze leidster-schoenen waaaaant jullie gaan leiding geven 
vandaag! Benieuwd hoe dat gaat verlopen? Kom dan zeker naar de Chiro van 14u00 
tot 17u00!

15 mei 2022 - 10u00 tot 17u00

Met de trein naar Oostende TJOEKE TJOEKE TUUUUUUT! Vandaag gaan we 
naar de zeeeeeeee! Om 10u00 worden jullie verwacht aan het Station van 
Hemiksem. Wat jullie zeker moeten meenemen is een rugzakje met daarin: 
een gevulde drinkenbus, middageten, zonnecrème, hoedje of petje, 
zwemkledij en handdoek voor als het zonnetje schijnt! 
Om 17u00 komen we aan in het Station van Antwerpen-Berchem waar 
jullie ouders jullie kunnen komen ophalen.

22 mei 2022 - 14u00 tot 17u00

Onze liefste Aspiranten staan opnieuw klaar om jullie een fantastische 
zondag te bezorgen! Benieuwd wat ze vandaag voor jullie in petto 
hebben? Kom dan zeker naar de Chiro van 14u00 tot 17u00.

ME I

8 mei 2022

Deze zondag is het GEEN Chiro... Jullie hebben gisteren kunnen genieten van onze 
Bivakfood en vandaag kunnen jullie lekker uitbuiken in de zetel! Maar niet getreurd, vanaf 
volgende week vliegen we er opnieuw in!  

Willen jullie een geheimpje weten? Vandaag zijn jullie leidsters wél druk in de weer op de Chiro om de eerste activiteiten voor ons kamp uit te werken hihihi... ssssht.

Zieeeeezooooooo, er zijn weer twee maanden voorbij 
gevlogen! Ons bivak komt nu écht heel dichtbij!  

Tot volgende maand!

DIKKE KUSSEN
-XXXXXXXXXX-

Yuna, Luna, Grieke en Antje

29 mei 2022 - 14u00 tot 17u00

Vandaag steken we onze handen uit de mouwen. Doe jullie koksmuts en schort maar al aan 
waaaaaant vandaag gaan we iets bakken! Zijn jullie nieuwsgierig wat er op de menu staat? 
Kom dan zeker verkleed als een échte kok naar de Chiro van 14u00 tot 17u00!



 
Dag lieverds! Er komen weer twee mooie maanden aan, hopelijk met mooi weer. Wij hebben er weer veel 

zin in, jullie ook? 
 

Zondag 3 april (14:00-17:00) 
Vandaag is het zangstonde. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel 
van op kamp en op weekend, maaaaaaar, dit wordt iets anders! 
We nodigen ook oud-leiding uit en ouders! Dus kom zeker naar de 
chiro, neem je mama, papa, opa, oma, tante,... maar mee als je wil. 
Het wordt een fantastische en muziekvolle dag! We verwachten 
iedereen op de chiro van 14u tot 17u. 

 
Zondag 10 april 
*huil geluiden* Vandaag is het geen chiro, dus geniet van thuis 
uit maar van het mooie weer (hopelijk :)) ! 
 
Zondag 17 april 
*nogmaals huil geluiden* Vandaag is het weer geen chiro, maar 
niet getreurd, volgende week wel! 
 

Zondag 24 april (14:00-17:00) 
Vandaag doen we iets speciaal! We hebben het dit jaar al eens gedaan, maar we doen het nog 
een keer! Benieuwd wat we gaan doen? Kom dan naar de chiro van 14u tot 17u! 
 
 
 
 
 



Zondag 1 mei (14:00-17:00) 
Voor vandaag moet je je benen goed insmeren, we gaan oefenen 
voor kamp. Jullie weten dat we op kamp gaan met de fiets en dat 
moeten we zeker eens geoefend hebben! Kom naar de chiro van 
14u tot 17u, met de FIETS!! 
 

Zondag 8 mei 
*insert sad face* :( Vandaag weeral geen chiro. Maar we hebben gisteren wel erg genoten tijdens 
bivakfood. Hopelijk waren jullie er ook hihi. 
 
Zondag 15 mei (10:00-17:00) 
Het is weer de leukste dag van de maand ;) Vandaag gaan we 
naar de ZEE!!! Wat moeten jullie weten? Jullie worden om 10u 
‘s morgens verwacht aan het station van Hemiksem met lunch 
en zwemzak. Wij gaan dan ‘MET DE TREIN NAAR OOSTENDE’. 
We komen terug aan in Berchem om 17u, daar komen mama of 
papa jullie ophalen!  
 
Zondag 22 mei (14:00-17:00) 
Vandaag is het weer aan de aspiranten, zij nemen het weer eens over van ons. Ze hebben een mega leuk 
spel voorzien! We verwachten jullie van 14u tot 17u op de chiro met een grote smile! 

 
Vrijdag 27 mei (14:00-17:00) 
“I DON’T NEED A MAN TO MAKE ME HAPPYYYYY”. We laten zien 
dat wij sterke onafhankelijke vrouwen zijn, daarom spelen we de 
enige echte Woman Games. Drink op voorhand maar goed wat 
melk, want je gaat de kracht nodig hebben ;). We verwachten 
onze sterke grieten op de chiro van 14u tot 17u! 

 
Tot volgende maand schattieeeeeees, we <3 you xxx 

 
 



Tiptiens
___________________________________________________________________

we gaan een korte maand (april) tegemoet maar geen zorgen, daarna geven we een
lap op de laatste twee maanden, want dan kunnen we weer aftellen naar kamp 🏕

April

Zondag 3 april van 14u tot 17u

Kom vandaag mee zingen en dansen met onze
oudleiding!
Jullie kunnen ook drankjes en versnaperingen kopen
aan kleine prijsjes, ouders zijn ook zeker welkom!
Tot zondag van 14u tot 17u! 🥳

Zondag 24 april van 14u tot 17u

Vandaag switchen we eens van leiding, ben jij benieuwd welke leuke leiding een super leuke
activiteit heeft voorzien voor jullie? Kom dan zeker naar de Chiro van 14u tot 17u!



Tiptiens
___________________________________________________________________

Mei

Zondag 1 mei van 14u tot 17u

Hey grannies! Kom als oma verkleed en speel met ons het superleuke OMA-SPEL!
Het is Chiro van 14u tot 17u.

Zondag 15 mei van 10u tot 17u

We vertrekken om 10u aan het station van Hemiksem en
komen terug aan om 17u aan het station van Berchem.
Vergeet geen zwemgerief, zonnecrème en lunch mee te
nemen!

Zondag 22 mei van 14u tot 17u

Eindelijk meiden maar het komt er toch nog van! Kom vandaag met de fiets naar de Chiro
want vandaag spelen we EINDELIJK ons stadspel!
Het is Chiro van 14u tot 17u!

Zondag 29 mei 14u tot 17u

Niets zo leuk als ravotten in de bossen…
kom naar de Chiro van 14u tot 17u🌳 🌺 🌞.

Wolke en Nanou



 

 

 

Dag beste vriendjes! Er staan 2 gekke maanden vol aspi-shizzle voor de boeg dus smeer jullie benen 

maar al in! Liefst int oranje! 

 

Zondag 3 opril (14u – 17u) 

Vandaag steken we een oude traditie in een nieuw jasje. De zangstonde is een gezellige bijeenkomst 

om de 2 jaar voor oudleiding, maar vanaf dit jaar zijn ook jullie en jullie ouders uitgenodigd om van 

deze nostalgische dag te genieten! Zin in volksdans en goei chiroschijven? Zeker komen! 

 

Zondag 10 en 17 april 

Tis paasverlof! Voor die meegaan op ACCU, veel plezier en tot dan! 

 

Zondag 24 april (14u – 17u + leefweek) 

De leidingsploegen worden weer helemaal door elkaar geschud! Maak het jullie nieuwe leiding maar 

eventjes moeilijk       

Ook onze leefweek start vandaag! Jullie krijgen binnenkort meer informatie, zodat jullie ouders ook 

op de hoogte zijn van deze week. 

 

Zaterdag 30 april 

We hebben het mooiste grasveld van Hemiksem afgehuurd voor het kubb-toernooi. Info to be 

continued! Centjes centjes centjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiter van de maand: https://youtu.be/B6qBrZ81LlQ  

 

https://youtu.be/B6qBrZ81LlQ


Zondag 1 mei (13u – 17u)  

 

Om 13u @waterbus Hemiksem 

 

Zaterdag 7 mei 

Jullie zijn allemaal welkom op de bivakfood … (om te komen 

afwassen)! Nene, jullie zouden ons heeeeel veel plezier doen als 

jullie een handje komen helpen op het evenement aan de afwas. De 

uren worden nog afgesproken.       

 

Zondag 8 mei: Na dat ijverig werken op de bivakfood gisteren geven 

we vandaag GEEN chiro. Tot volgende week! 

 

Zondag 15 mei (10u – 17u) 

Wij gaan naar, zee naar zee. En iedereen mag mee. Bobientje en Marlène, 

want met twee is maar met twee. Wij gaan naar zee, naar zee. En iedereen 

mag mee. De hele straat de hele stad mag mee met ons naar zee!  

We spreken om 10u af aan het station van Hemiksem! Vanaf 17u komen 

we   aan in station Antwerpen-Berchem, waar jullie opgehaald kunnen 

worden. 

 

Vrijdag 20 mei (na school) 

Aspibar 2.0! Na het succes van de winteravond organiseren we er gewoon een, dit keer in een 

zomers jasje! 

Zondag 22 mei (13u30u – 17u) 

Tijd om die leidingskoorden nog eens rond jullie nek te hangen! Probeer zeker allemaal aanwezig te 

zijn! 

Zondag 29 mei (13u – 17u) 

We hebben een date met onze vriendjes van Kontakt! <3 <3 <3  

Kom met de fiets! 

 

Afsluiter van de maand: https://www.youtube.com/watch?v=R2tUErD2Jd8  

https://www.youtube.com/watch?v=R2tUErD2Jd8


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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