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Beste ouders 
Zwemmen 
Ook dit jaar gaan we met heel de Chiro zwemmen! Tradities mogen niet verbroken worden, 
toch? Ons uitstapje naar het zwembad gaat door op 6 maart 2022 om 13u. Alle leden 
geven bij aankomst aan de poort €2 af aan de leidsters. Vergeet jullie zwemkledij, zwembril 
en handdoek niet! 

 

Weekend -12 leden 
Nadat we een weekje hebben kunnen uitrusten van ons zwem-uitstapje, vertrekken de -12 
leden op weekend, joepieeeee!. Jullie worden op vrijdag 11 maart 2022 om 19u 
verwacht op Chiro Klaasje (Heiligstraat 6, 2026 Hemiksem). Op zondag 13 maart 2022 
om 11u mogen de ouders hun dochters komen ophalen op de weekendplaats. Praktische 
info in verband met de inschrijvingen van dit weekend, het vertrek, locatie van de 
weekendplaats, meeneem-lijstje,… volgt nog!  

 

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 sterren chefs 
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 17.50 euro. We doen dit niet alleen om jullie hiervan te laten 
genieten maar ook om onze Chiro lokalen te kunnen verbouwen. Zo dat de volgende 
generaties een mooie 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. Verdere info over bijvoorbeeld het inschrijven staat in de 
volgende flits. 

 



Rozenverkoop Aspiranten 
Dit jaar verkopen de aspiranten mooie rozen ten voordele van hun buitenlandskamp. Met 
een mooi roosje in jouw geliefde zijn of haar hand, kunnen de aspiranten naar een ander 
land. 

 
 

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.  

 

 

 

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 

mailto:antje.claes2@gmail.com
http://www.chiroklaasje.be/


Liedje van de maand 

Februari 

 

Avondlied 

Daal nu bij het zinken van deze dag. 

Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag. 

Gij zijt zegen, troost en lach. 

Daal in d ‘avondzon, oh vlag. 

Heer, wij bergen in ons hart uw vlag. 

Zegen haar en ons, uw jonge wacht. 

Goedenavond, vlag en dag. 

Christus Koning, goedenacht. 

Goedenavond, vlag en dag. 

Christus Koning, goedenacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liedje van de maand 

Maart 

 

Wat is Chiro? 

Wat is … 

Refrein: 

Chiro, nog meer dan spel 

Een stuk van jezelf, ’t zit onder je vel 

Waar iedereen mee beweging maakt 

Dat is chiro als je ’t mij vraagt 

 

De lont in het kruitvat, de vlam in de pan 

Het kriebelt, het tintelt, je voelt dat het kan 

Om samen te spelen, om samen te zijn 

Zondag na zondag, dit chirorefrein (2X) 

  

En zo wordt… 

Refrein 

 

Spring op de kar met een lied en een lach 

Zo dekt deze lading onze chirovlag 

Want vreemd wordt vriend en klein is groot 

In onze ploeg valt geeneen uit de boot (2X) 

  

En dan is… 

Refrein  

 



 

 

 

 

 

 

Hey liefste speelcubbers, hier zijn we weer met de planning van de komende twee maanden! 

Lees goed om hoe laat jullie verwacht worden op de Chiro, er zitten veel speciale zondagen in 

deze maanden! Benieuwd wat we gaan doen? Lees dan snel verder!  

PS: vergeet jullie drinkbus niet mee te nemen, en doe zeker warme kleren aan!  

 

 

ZO 06/O2 14u-17u 

Brr zo koud vandaag! Om warm te blijven organiseren wij de eerste editie 

van de Klaasje Olympische Winterspelen!! Benieuwd hoeveel medailles jij 

kan behalen? Kom dan naar de Chiro van 14u-17u.  

 

ZO 13/02 14u-17u 

Geef me een discobol! 

En een glitterjurk! 

En een drumbeat! 

En violen en trompetten! 

En een blokfluit! 

En een niet verjaardagsfeest! 

 

ZO 20/02 13u-17u 

Wat we vandaag gaan doen blijft voorlopig nog een verrassing. Hebben we jullie benieuwd 

gemaakt? Hopelijk zien we je dan op de chiro! 

 

ZO 27/02 14u-17u 

Vandaag nemen onze allerleukste aspiranten het een dagje over! Benieuwd wat ze voor 

jullie in petto hebben? Kom dan naar de Chiro van 14u-17u! 

  



 

 

ZO 06/03 13u-17-u 

Vandaag gaan we zwemmen! Pak je mooiste zwemkleren maar klaar. Neem zeker ook een 

handdoek mee! Vergeet geen 2€ mee te nemen.  

 
 

 

VR 11/03 – ZO 13/03 

Het allerleukste weekend van het jaar staat voor de deur. Wij gaan namelijk op weekend! 

verdere informatie volgt nog, maar hou het weekend alvast vrij! Wij kijken er alvast naar uit! 

 

ZO 20/03 14u-17u 

Hoe leuk het ook is in de speelclub, toch pakken we het vandaag ietsjes groter aan! We 

spelen namelijk massaspelen met de andere afdelingen. Ben je benieuwd wat dit juist 

inhoudt, kom dan zeker naar de chiro!!!! 

 

ZO 27/O3 13u-14u 

Het is bijna Pasen en wat wil dat zeggen? Paaseieren. Vandaag is het paaseislag. Jullie 

verkoop skills komen vandaag super goed van pas! Opgelet; WE VERZAMELEN OP CHIRO 

JOCHIHE!!! 

 
 

 

 

Ziezo, februari en maart zijn weer voorbij gevlogen. Hopelijk vonden jullie het leuk en kijken 

jullie al uit naar de volgende maanden!  

Kusjes van jullie leidsters!!! 

 



 

 

 

 

 

Hier zijn we weer! Die eerste maand van 2022 is weer voorbij gevlogen door al het plezier! Laten we er 
dan in februari en maart nog eens invliegen met evenveel enthousiasme en een heleboel leuke spelen! 
Benieuwd wat we allemaal gaan uitspoken? Lees dan snel verder.  

 

Zondag 6 februari (14u-17u) 

Zit er in elk van jullie misschien wel een kapitein of matroos verscholen? Dat kunnen jullie vandaag 
ontdekken tijdens de Grote Zeeslag der Kwiks. Wie deze slag aan de Schelde zal winnen, zullen we deze 
zondag ontdekken! Klaar om te strijden? Kom dan van 14u-17u naar de Chiro! 

 

Zondag 13 februari (14u-17u) 

Wat we dit jaar nog niet hebben gedaan, is de bossen van 
Hemiksem gaan verkennen. Wel, daar brengen we vandaag 
verandering in, want we trekken het bos in deze zondag! Of 
misschien wel meerdere bossen… . 
 

Zondag 20 februari (13u-17u) 

Wat we deze zondag gaan doen, houden we nog even een verrassing… Om te ontdekken wat we gaan 
doen vandaag, zal je dus naar de Chiro moeten komen. Opgelet! De Chiro begint al om 13u. 

Zondag 27 februari (14u-17u)  

Jaja, het is weer zover. Jullie gaan jullie lieve leidsters weer eens moeten 
missen deze zondag. Maaaar traantjes zijn niet nodig, want de allerleukste, 
fantastische aspiranten komen ons vervangen! We kunnen jullie al vertellen 
dat zij een super leuk spel hebben bedacht, dus kom zeker naar de Chiro 
van 14u tot 17u.  

Zondag 6 maart (13u-17u) 

Zwemkledij aan, duikbril op, flippers aan en klaar om te zwemmen!!! 
Vandaag gaan we met z’n allen het zwembad onveilig maken. Vergeet 
dus zeker niet om zwemkledij mee te nemen/ aan te doen, een handdoek 
en €2 mee te nemen. Let op! De Chiro is vandaag al om 13u en we 
eindigen om 17u.  
 

Vrijdag 11 maart (19u) - zondag 13 maart (11u) 

Woehoeeeeeew! Een weekend vol Chiroplezier!!!! Jullie worden vrijdag 11 maart om 19 u op de Chiro 
verwacht. Wees op tijd, zodat we snel kunnen vertrekken, want we hebben er zin in! Alle nodige info 
kunnen jullie vinden in het weekendboekje. 

KWIKS 



Zondag 20 maart (14u-17u) 

Gisteren was het Vaderdag en hebben jullie (hopelijk) jullie lieve papa’s eens in de bloemetjes gezet. 
Vandaag gaan we ons dan ook eens inleven in de rol van een vader. Benieuwd of je stiekem wel een 
goede papa zou zijn? Kom dan naar de Chiro van 14u-17u.   

Zondag 27 maart (13u-17u) 

Binnen 3 weken staat de Paashaas voor de deur en wat is er zo leuk aan 
Pasen? Paaseitjes natuurlijk! Wij gaan vandaag even de Paashaas 
uithangen een paaseitjes verkopen in de straten van Hemiksem. Neem je 
mooiste en vriendelijkste glimlach mee vandaag, zodat we heel wat kunnen 
verkopen! Opgelet, deze zondag starten we een uurtje vroeger en spreken 
we af op Chiro Jochihe! 

Amai! 2 maanden vol amusement! De tijd vliegt voorbij met zoveel plezier. Wij kijken al uit naar de 
volgende maanden! Hopelijk jullie ook? 

Tot in april! 

Jullie liefste leidsters, 
Antje, Grieke, Luna en Yuna 



Hoi meiden,
Wij zijn weer klaar voor 2 nieuwe maanden vol plezier met zen allen!! Ontdek hier wat wij de komende

maanden voor jullie in petto hebben!! Zin iiiiin!

Zondag 6 februari (14:00-17:00)
Welke tipper is het dapperste en overleeft expeditie Tipperson??? Kom tegen elkaar strijden en ontdek
het op de Chiro van 14:00-17:00!

Zondag 13 februari (14:00-17:00)
“I DON’T NEED A MAN TO MAKE ME HAPPYYYYY”. Het is valentijn, maar toch
gaan we laten zien dat wij sterke onafhankelijke vrouwen zijn daarom spelen
we de enige echte Woman Games. Van 14:00-17:00 laten we onze sterkste
kant zien als vrouw!!

Zondag 20 februari (13:00-17:00)
Vandaag spreken we nog eens af met onze mannelijke wederhelft en alle andere groepen! Het wordt een
dag vol plezier met iedereen!! Kom zeker meespelen. Vergeet niet, het is een uurtje eerder vandaag. We
zien jullie om 13:00 op de Chiro!

Zondag 27 februari (14:00-17:00)
Lynn en ik geven vandaag onze leiding fluit nog eens aan de Aspiranten! Zij hebben een bangelijk spel
voor jullie voorzien! Benieuwd wat ze voor jullie in petto hebben? Kom dan naar de Chiro van
14:00-17:00.

Zondag 6 maart (13:00-17:00)
“LETS GO SWIMMING IN THE WATEEEEEEER”. We gaan vandaag
zwemmen!!! Vergeet zeker je bikini of badpak, een handdoek, drinkbus en
2 EURO niet! We vertrekken om 13:00 op de Chiro.



Zondag 13 maart (13:00-17:00)
We trekken er nog eens op uit, maar naar waar we gaan blijft nog een verrassing! We vertrekken om
13:00 op de Chiro!

Zondag 20 maart (14:00-17:00)
Omdat we de speelclub en kwiks zo graag zien, spelen we vandaag samen met hen!! Maak je klaar voor
een gigantisch massaspel met zen allen!! We zien jullie graag om 14:00 op de Chiro.

Zondag 27 maart (13:00-17:00)
Vandaag is het onze paasei slag!! We schakelen onze mannelijke wederhelft ook
weer in om zoveel mogelijk te verkopen! We starten ook deze week weer een
uurtje vroeger! We zien jullie graag om 13:00 op de Chiro!

Deze 2 maanden zijn weer vooooorbij gevlooooogen! Wij kijken nu al uit naar de volgende 2!!
We zien jullie graag! Kusjes de leidsters xxx



Tiptiens
___________________________________________________________________

Zondag 6 februari 2022 (14u - 17u)

Kom naar de Chiro als jullie favoriete boerderijdier, rarara in welk thema zullen we
vandaag een spel spelen denk je? ;)
Het is Chiro van 14u tot 17u!

Zondag 13 februari 2022 (14u - 17u)

Liefste dagboek, morgen is het weer valentijn…
(vul zelf maar aan) <3

We spelen een valentijnsspel vandaag ;),
kom naar de Chiro van 14u tot 17u!

Zondag 20 februari 2022 (13u - 17u)

Wat we vandaag gaan doen is nog een surprise!
Kom het ontdekken op de Chiro van 13u tot 17u!

Zondag 27 februari 2022 (14u - 17u)

Smeer jullie benen maar al in, neem al jullie spullen
mee om te overleven want we gaan wat stappen
zetten vandaag!
Het is Chiro van 14u tot 17u!



Tiptiens
___________________________________________________________________

Zondag 6 maart 2022 (13u - 17u)

Vandaag gaan we zwemmen, vergeet jullie
zwemgerief niet (handdoek, badpak/bikini,...) en
neem ook jullie drinkbus zeker mee! Het is Chiro
van 13u tot 17u.

Zondag 13 maart 2022 (14u - 17u)

kom met de fietS vandaag! Tof Altijd DuS SPelen we iEts cools vandaag… kan jij de
tip uit deze tekst haLen? See you at the Chiro van 14u tot 17u!

Zondag 20 maart 2022 (14u - 17u)

Vandaag is een verrassingsspel, om het te ontdekken zal je gewoon naar de Chiro
moeten komen van 14u tot 17u. C’mon girls, see you van 14u tot 17u!

Zondag 27 maart 2022 (13u - 17u)

Vandaag is het paasei slag, kom mee paaseitjes
verkopen, je mag altijd als paashaas of kuikentje
verkleed komen ;). We verzamelen om 13u aan
Chiro Jochihe! Het is Chiro van 13u tot 17u.

xxx Wolke Nanou xxx



 

 

Kiekeboe wat ben ik lij bij de ASPI’S bij de ASPI’S. Een nieuw boekje van wel 2 maande ZIEK!!! 

06/02 van 13 tot 17 uur 

Vandaag spelen we hét pitch perfect spel. Wat moeten jullie 

doen? Ten eerste willen wij dat jullie jullie stemmen al hebben 

opgewarmd voor de Chiro (bv in de douche). De barden bella’s 

staan bekend door hun matchende pakjes. Trek dus een witte 

blouse of hemd aan met je Chiro rok. Zodat we samen 

veranderen in een echte barden bella.  

13/02 van 13 tot 17 uur 

Vandaag is de rozen verkoop. We beginnen dus met onze 

toeren zodat iedereen zijn geliefde zijn of haar liefde kan 

geven. Maar ook wij gaan Valentijn vieren. Wel op een iets 

andere manier…. 

20/02 van 13 tot 17 uur 

Vandaag gaan we op pad. Zeker niet alleen want soms zijn we jullie toch wel een beetje beu hoor. 

Nieuwe gezichten kunnen nooit kwaad. Maar ja wie zijn het dan. Misschien wel gewon met onze 

speelclub of met een hele andere Chiro. Of kom we doen is zot met heel de Chiro.  

26-27/02 

Dit weekend is het het grote ASPIWEEKEND. Heiligstraat 6 is dit weekend helemaal voor ons alleen. 

We gaan jullie dit weekend nog meer leren over leiding geven en dit gaan jullie meteen de dag erna 

uitvoeren. Jaja we maken het aspi in leiding spel op zaterdag en 

voeren het uit op zondag. Tijd voor uitstellen is er dus niet. Wat moet je zeker 

meenemen? Of course je goed humeur eventueel een laptop een veldbed + 



 

slaapzak en een beetje spontaniteit kan ook altijd van pas komen. Het weekend begint 26 feb om 

10 uur. 

06/03 Van 13 tot 17 uur 

Vandaag gaan we zwemmen woep woep. Breng 

dus zeker je mooiste badpak mee of het zal  skinny 

dipping worden. En ook 2 euro anders kom je al 

helemaal ni binnen.   

13/03 van 13 tot 17 uur 

Vandaag gaan we op rustige fietstocht. Maar naar waar weten we niet. We volgen de wind. Maar 

kom dus zeker met te fiets.  

20/03 

Vandaag hebben we onze croqueslag geplant. Meer info hierover volgt nog. Vanwege corona 

kunnen we nog niets zeker weten.  

27/03 van 13  tot 17 uur 

Vandaag is het onze lekkere paaseislag. Zoals gewoonlijk 

met onze beste maten van Jochihe. We verzamelen 

trouwens ook aan Jochihe. Trek zeker goede schoenen 

aan maar neem vooral je verkoperslach mee. Onthoud hoe 

meer we verkopen hoe meer geld.  

Geld = Nieuwe wc’s heeeeeeej  

De maand zit er al op. We komen dichter en dichter bij HONGARIJE manne.  

 

 



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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