


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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingen 

Elke zondag vinden de inschrijvingen plaats. Om 17u, als de Chiro gedaan is, kan je je 

dochter(s) inschrijven bij de groepsleiding. De inschrijvingen lopen nog door tot 10 oktober!   

Huisbezoeken 

Vanaf 10 oktober, als de inschrijvingen verlopen zijn, zouden de leidsters graag eens een 

bezoekje komen brengen aan de ouders van de leden die in hun afdeling zitten. Ze komen 

zich dan even voorstellen, informatie geven over dit chirojaar en eventuele vragen van jullie 

beantwoorden. Verdere informatie hierover zal nog volgen.  

 

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.  

 

 

https://www.trooper.be/nl


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 
Oktober 

Toverbal 
 
De wereld is een toverbal 
geen mens weet hoe hij worden zal, 
maar één ding dat weet iedereen: 
je kunt het niet alleen. 
 
Refrein: 
Dus zullen we er samen iets van moeten maken 
de wereld is een mooi maar bewerklijk ding, 
dus zullen we er samen iets van moeten maken, 
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring. 
 
Bekijk een keer de wereldkaart, 
een mens is toch iets beters waard, 
je ziet dat het een puinhoop is, 
zo gaat het zeker mis.  
 
 
Refrein 
 
We praten zus, we praten zo, 
we roepen ach en wee en oh, 
maar wil j'elkaar echt goed verstaan, 
dan doe je er iets aan. 
 
Refrein 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Liedje van de maand 
November 

 
Goed gedaan, banaan! 
 
Een goed gebaar is heel vlug klaar en geeft toch zoveel meer, PEER.  
 
 
Een luisterend oor, een schouderklop een helpend handje bij, AARDBEI.  
 
 
Doodeenvoudig niet te koop, neem het van me aan, dat heb je goed gedaan. BANAAN! 
 
 
Zie je dan dat klein gebaar, veel meer moet dat niet zijn, MANDARIJN 
 
 
Simpelweg je duim omhoog, een knipoog of een zoen, MELOEN.  
 
 
 
Dankjewel, da's graag gedaan, neem het van me aan, dat heb je goed gedaan. BANAAN! 
 



 

Ziezo de eerste maand is al weer voorbij :( jullie nieuwe leidsters hebben een 

spetterend programma voorzien voor de komende 2 maanden! Zijn jullie benieuwd? 

Lees maar snel verder… 

PS: vanaf dit jaar moeten jullie elke zondag een drinkbus gevuld met water 

meenemen! 

 

3 oktober 14u-17u 

Vandaag gaan we het bos verkennen met een mega leuk spel! Hebben jullie er zin in? 

Wij alvast wel! Doe zeker dichte schoenen aan en neem voor de zekerheid je regenjas 

mee.  

 

10 oktober 14u – 17 u 

 Wat we vandaag gaan doen, is een super groot mysterie… 

 Hint: het wordt een zondag om nooit te vergeten!  

 

17oktober 14u-17u 

 Wij gaan een mega cool avontuur beleven in Hemiksem! Komen jullie mee? Trek jullie 

beste stapschoenen aan en vergeet zeker jullie drinkbus niet! 

 

24 oktober 14u-17u 

 Vandaag zijn niet alleen jullie welkom, maar ook jullie ouders! Het wordt een super 

leuke zondag vol met leuke spelletjes.  

 

31 oktober 14u-17u 

BOOOO Het is Halloween! Wij gaan dus van deur tot deur. Vergeet 

geen rugzakje waar je alle verdiensten kan insteken! Nog 

belangrijker: kom verkleed, hoe enger, hoe beter!  



 

7 november 14u-17u 

Vandaag spelen we samen met de jongens, zijn jullie klaar om deze uitdaging aan te 

gaan? Wij zijn in ieder geval erg benieuwd of dat jullie onze opdrachten aankunnen…  

 

14 november 13u-17u 

Deze zondag is het onze super belangrijke winstgevende activiteit! Het is super 

belangrijk dat jullie hier allemaal aanwezig zijn, want zo kunnen we veel centjes 

verdienen!  

 

21 november 14u-17u  

Het is Chirofeest! Omdat het vorige keer zo gezellig en leuk was met de jongens, 

spelen we deze middag weer een super leuk spel met hun. Hebben jullie er al zin in, 

wij alvast wel? Hopelijk zien we jullie allemaal op de Chiro verschijnen om 14:00.  

Na 17:00, starten we met een gemeenschappelijke activiteit.  

 

28 november 14u-17u 

Deze middag gaan we testen hoe snel jullie van baby tot puber kunnen groeien? Ben 

je benieuwd naar wat dit juist inhoudt? Kom dan zeker naar de Chiro! 

 

 

 

Wij vonden het een super leuke twee maanden en kijken heel erg uit naar de komende 

maanden! Kusjes jullie leidsters! 

XXXXXXXXXX 

 



KWIKSKWIKS

3 oktober (14u-17u)
Voelen, kijken, ruiken, proeven en luisteren! Vandaag gaan jullie 
alle 5 de zintuigen moeten gebruiken om deze zondag tot een 
goed einde te brengen! Benieuwd wat we met onze zintuigen 
gaan doen? Kom dan zeker naar de Chiro om 14u!

Het nieuwe Chirojaar is nu officieel van start gegaan! De eerste maand is voorbij gevlogen 
maaaaaar oktober en november staan voor de deur en zijn vol gepland met suuuuuper 

leuke activiteiten! Wij hebben er alvast mega veel zin in!

10 oktober (14u-17)
Vandaag gaan jullie ons niet zien want het is leidingswissel... :( Maar een heleboel toffe jongens 
staan paraat om jullie een mega leuke zondag te bezorgen! Jullie worden van 14u tot 17u verwacht 
op Chiro Klaasje, daar zullen de jongens jullie opwachten aan de poort.

24 oktober (14u-17)
Deze zondag gaan we iets heel speciaal doen! Jullie mogen namelijk 
jullie ouder(s) meenemen naar de chiro! JOEPIE!!! Samen met jullie 
ouder(s) worden jullie op de chiro verwacht van 14u tot 17u en spelen we 
met iedereen samen een groot spel! 

31 oktober (14u-17)
Booooooo...       Het is Halloween vandaag! Zijn jullie bang van 
spoken? Jullie leidsters wel hoor! Kom allemaal verkleed in 
halloween-thema en kom samen met ons de engste dag van het 
jaar beleven! We gaan een halloween-film kijken met een lekker 
drankje en hapje erbij! 

17 oktober (14u-17)
Wie van jullie kan de meeste records verbreken? Vandaag nemen jullie 
het tegen elkaar op in een recordspel, spannenddd! 

Ok toberOktober



7 november (14u-17)
Deze zondag gaan we al rollend beleven! We gaan op tocht en niet 
zomaar een tocht natuurlijk maar een tocht op wieltjes! Kom allemaal naar 
de chiro met de fiets of step of rolschaatsen of skateboard of ... Alles mag 
zolang het maar wieltjes heeft! 

14 november (13u-17)
Op kamp spelen we een heleboel spelletjes, we knutselen en koken 
graag maar daarvoor hebben we natuurlijk wel centjes nodig. Daarom 
hebben we vandaag onze winstgevende activiteit op de planning 
staan! De chiro start deze zondag een uurtje vroeger, om 13u en om 
17u mogen jullie terug huiswaarts keren.

21 november (14u-17)
Omdat jullie enkele zondagen geleden zo een leuke zondag beleefd hebben met de jongens 
dachten we: ‘Waarom doen we dit niet nog eens een keerje?’. Deze zondag is het Chirofeest. De 
jongens en de meisjes spelen vandaag samen!
Verdere praktische informatie over Chirofeest volgt nog. 

28 november (14u-17)
Knippen, plakken, lijmen, tekenen, kleuren,... Vandaag gaan 
we KNUTSELENNNNN en geen doorsnee knutsel maar een 
RECYCLAGEknutsel. Neem allemaal materiaal mee dat je normaal 
gezien in de vuilbak zou gooien want dat materiaal gaan we vandaag in 
een nieuw jasje steken! 

Aiaiaiai... Wat gaat de tijd toch zo snel vooruit 
als je je amuseerd! 

Gelukkig hebben we voor jullie de komende 
maanden nog veel leuke dingen in petto!

Dikke kussen van jullie leidsters
-XXX-

Grieke, Yuna, Luna en Antje

NovemberNovember



 
 

Nu jullie eindelijk weten wie jullie leidsters zijn, is het tijd om aan ons mega jaar te beginnen! Lees 
verder en kom te weten wat we de komende 2 maanden gaan doen! Zooooooveel zin in!!!!!  

 
3 oktober (14:00-17:00)  
Baby’s, pampers, pap geven,.... Jullie kruipen vandaag in de huid van 
mama’s! Kom ontdekken hoe dat zou zijn op de Chiro van 14:00-17:00!  
 
10 oktober (14:00-17:00)  
Vandaag zijn wij jullie leidsters niet!! Benieuwd wie vandaag met jullie 
een mega graaf spel gaat spelen???? Kom naar de Chiro van 14:00-17:00! 

 
17 oktober (14:00-17:00)  
We spelen een spel in thema van een muziekgenre! Kom verkleed 
als cowboy en ontdek welk muziekgenre we vandaag onder handen 
nemen! Het is Chiro van 14:00-17:00.  
 
24 oktober (14:00-17:00)  
Vandaag is het ouderdag!!!! We spelen een spel vandaag en al jullie 

mama’s en papa’s zijn welkom om mee te komen spelen!! Wat er de dag zelf gebeurt zullen jullie 
moeten komen ontdekken!! Kom zeker een kijkje nemen en vergeet jullie mama en papa niet ;)) Jullie 
zijn welkom van 14:00-17:00!  
 
31 oktober (14:00-17:00)  
Soms hebben we eens wat meer testosteron nodig in de groep! Daarom spelen we vandaag een mega 
graaf spel met de Toppers! Het wordt een topdag dus kom zeker af van 14:00-17:00!!  
  



 
5-7 november  
We gaan op weekeeeeeeend!!! Alle informatie en het thema 
krijgen jullie nog!!  
 
 
 
14 november (13:00-17:00)  

Vandaag doen we samen met de speelclub en de kwiks onze winstgevende activiteit! Kom dus 
allemaal zeker naar de Chiro om centjes in te zamelen voor ons kamp! Zien jullie om 14:00 op de 
Chiro!  
 
21 november  
We vieren vandaag Christus Koning ook wel Chirofeest 
genoemd! Kom allemaal samen met ons, ons mooie 
Chirovuur vieren! Meer informatie over deze dag volgt nog!  
 
28 november (14:00-17:00) 
Een nieuwe maand betekent een nieuw themaspel in het 
thema van een muziekgenre. Deze maand doen we een spel 
rond Reggae muziek!! Kom zeker meedoen van 14:00-17:00.  
 
 

Heeeeeeeeele dikke kussen jullie leidsters xxxxx 
                                                                             



Tiptiens
___________________________________________________________________

Zondag 3 oktober 2021 (14u tot 17u):

Vandaag trekken we erop uit naar het bos! Ben jij benieuwd wat voor fantastisch
bosspel we vandaag gaan spelen? Kom dan zeker naar de Chiro van 14u tot 17u.

Zondag 10 oktober 2021 (14 tot 17u):

Leidingswissel, maar beloofd! Het is zeker een leuke leidingswissel, laat jullie maar
verrassen door de creativiteit van jullie fantastische leiding. Kom naar de Chiro van
14u tot 17u.

Zondag 17 oktober 2021 (14u tot 17u):

Géééééééf 8. We sluipen, klimmen, marcheren, door deze zondag. Hopelijk is jullie
conditie nog in orde? Het zal nodig zijn :). Het is Chiro van 14u tot 17u.

Zondag 24 oktober 2021 (14u tot 17u):

Neem jullie ouders eens mee naar de Chiro! We spelen vandaag een groot spel met
de ouders erbij, hopelijk vinden zijn Chiro ook zo leuk als jullie
dat vinden <3.

Zondag 31 oktober 2021 (14u tot 17u):

Spoooooky day todaaaaay! Het wordt een lekkere Halloween,
zolang jullie de dag succesvol tot een einde brengen… Deze
dag staat voor overleven.

Zizo, oktober zit er al weer op!
Op naar een nieuwe maand vol Chiroooo!

Kusjes,

Wolke en Nanou



Tiptiens
___________________________________________________________________

Zondag 7 november 2021 (weekend):

Wij zijn op weekend!!!! Naar waar is nog een verrassing, wat het thema is ook..
MAAR het wordt een fantastisch weekend, informatie komt nog apart! Wij kijken er
alvast naar uit hihi!

Zondag 14 november 2021 (14u tot 17u):

Trek jullie beste schoentjes maar aan, want vandaag is het
tochtdaaaaag! We nemen de veerboot naar Bazel en daar
begint ons avontuur… Vergeet zeker geen regenjas, drinkbus
en je beste heksenlach. Jullie worden verwacht aan de Chiro
van 14u tot 17u.

Zondag 21 november 2021 (14u tot 17u):

Vandaag is het Chirofeest, informatie hierover krijgen jullie zeker nog! Het is Chiro
van 14u tot 17u.

Zondag 28 november 2021 (14u tot 17u):

Actieeee, start! De Chiro is vandaag jullie ‘set’ en
jullie zijn de regisseurs, willen jullie mee schitteren in
ons nieuw project? Kom naar de chiro van 14u tot
17u en verkleed je als je favoriete actrice/acteur.

November zit er op! Op naar de laatste maand van het jaar…
We are looking forward to it!!!!!

xoxo

Wolke en Nanou



  

 

 

 

Hola Fantaspi’s! Klaar voor oktober en november? Zeker wel! 

Het zal jullie opvallen dat jullie op sommige datums al van 13u verwacht worden op de chiro. Vanaf 

dit jaar zullen aspiranten een uurtje extra chiro krijgen om op een leuke, speelse en ontspannende 

manier een leidingsvoorbereiding te krijgen. Op deze manier willen we jullie helemaal klaarstomen 

om mee in de leidingsploeg te springen EN Hebben jullie nog genoegggg zondagen om te genieten als 

lid. Wij kijken er alvast naar uit        

 

ZONDAG 3 OKTOBER (13u – 17u) 

Nu het jaar echt in gang is geschoten, kunnen we meteen beginnen met een 

knaller van een spel. Tijd om 90 minuten lang totale chaos te creëren. 

PS: Zijn jullie benieuwd waar ons buitenlands kamp zal doorgaan? Zeker 

komeeen!  

 

ZONDAG 10 OKTOBER (14u – 17u) 

Niet dat we jullie nu al beu zijn, maar we gaan al ne 

keer van leiding wisselen. Waarom? Gewoon omdat 

dat kan! See you next week xxx 

 

ZONDAG 17 OKTOBER (13u – 17u) 

Als doorlopende winstgevende activiteit verkopen we kaarsen. Verzamel alvast potjes, glaasjes, oude 

kaarsen, … want vandaag zullen we onze eerste lading kaarsen maken.  

 

ZONDAG 24 OKTOBER (14u – 17u) 

Something new! Omdat we het heel fijn vinden om 

jullie ouders wat meer te betrekken bij de chiro, 

organiseert de chiro een ouderdag. Meer info zal nog 

volgen via een briefje, maar neem jullie ouders maar 

alvast mee. 

ZONDAG 31 OKTOBER (10u – 14u) 

Onze eerste echte winstgevende activiteiten mannen! We gaan met z’n allen de straat op om 

pompoensoep te verkopen op Halloween. Waarom deze rare uren? Heel simpel, dan hebben de 

mensen een hongerke         

Spi’s 



5 – 7 NOVEMBER 

+12 weekeeeeeend!!! 

Het weekendboekje komt er zo snel mogelijk aan! 

 

ZONDAG 14 NOVEMBER (13u – 17u) 

We trekken die diepe bossen van Hemiksem in voor 

avontuur. Niet iedereen zal het overleven, dus bereid 

je goed voor. 

 

ZONDAG 21 NOVEMBER (14u – 17u) 

Tijd voor onze jaarlijkse fakkeltocht van het Chirofeest.              

Jullie worden van 14u tot 17u verwacht om samen een                 

toffe activiteit te doen met de jongens. Hierna kunnen           

jullie een lekkere warme chocomelk komen drinken en     

afsluiten met een fakkeltocht. Vrienden en familie zijn          

meer dan welkom!  

 

27 EN 28 NOVEMBER 

BELANGRIJKE DATUM! 

Zaterdag 27 november zal onze gezellige winteravond doorgaan. Nodig 

jullie vrienden en familie maar alvast uit om knus iets te komen drinken bij 

warme vuurkorven. We nodigen jullie uit om dan op de chiro te blijven 

slapen om dan 28 november af te breken.  

Jullie worden zeker nog verwittigd met meer details, maar plan de datum 

in jullie agenda’s!  

 

 

Ziezooooo, tis weeral gedaan. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig op de activiteiten, want niets is 

fijner dan hechte aspigroep die samenwerkt naar een doel. 

Groetjes van jullie leiding! 

Fleur, Kitty en Britt 



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 
 
 
Leidingsploeg: 
 
Kitty De Vos 
0492/65.72.27 
Kitty.devos@outlook.com 
 
Lynn Christiaens 
0486/55.63.24 
Christiaens.lynn@gmail.com 
 
Nanou Verbist 
0494/11.79.89 
Nanouverbist02@gmail.com 
 
Suzanne Kliché 
0496/77.26.29 
Kliche.suzanne@gmail.com 
 

 
 
Yuna Merckx 
0476/99.53.13 
Yuna.merckx@gmail.com 
 
Britt Franck 
0488/79.19.11 
Britt.franck1@gmail.com 
 
Fleur Van Keilegom 
0494/85.77.64 
Vankeilegomfleur@gmail.com 
 
Merel Crauwels 
0487/33.88.54 
Merel.crauwels@gmail.com 
 
Wolke Roels 
0486/88.14.89 
Wolke.roels@gmail.com 
 
Dorien Pilate 
0494/36.98.04 
Pilatedorien@gmail.com 
 
Grieke Goossens 
0496/22.48.50 
Griekegoo@gmail.com 
 
Naïma Diallo 
0499/81.93.91 
Diallo.naima@outlook.com 
 
Imke Peeters 
0498/16.89.86 
Imke.peeters.imke@gmail.com 
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