
 



Beste ouders  

  

Openspelnamiddag  

Onze jaarlijkse openspelnamiddag zal plaatsvinden op zondag 12 september 2021 van 13u00 

tot 17u00. Alle kinderen worden verwacht op de gemeenteplaats van Hemiksem. Daar zullen 

we, in één grote bubbel, met Chiro Jochihe een groot spel spelen!   

Ook jullie, ouders/grootouders/vrienden en vriendinnen/nonkels en tantes/…, zijn welkom 

om tijdens dit evenement iets te komen drinken. Uiteraard willen we dit veilig laten verlopen  

en zal iedereen rekening moeten houden met de huidige Coronamaatregelen en 

horecaregels. Er zal handgel voorzien worden. Er wordt met maximum 8 personen aan één 

tafel gezeten, tenzij het gezin meerdere personen telt. Aan tafel mogen de mondmaskers af, 

als u recht staat aan de tafel of de tafel verlaat zet u onmiddellijk uw mondmasker op.  

Hopelijk zijn we met velen aanwezig zodat we samen het nieuwe chirojaar kunnen inzetten!   

Tot dan!  

  

Inzamelactie inktpatronen  

Dit chirojaar starten we met het verzamelen van lege inktpatronen. Voor elke volle doos 

verdienen we €150! Dit lijkt ons een leuke manier om centjes in te zamelen voor kamp en 

onze verbouwingen. Doen jullie mee? Dit zijn de inktpatronen die we kunnen gebruiken:  

  



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   

http://www.chiroklaasje.be/
http://www.chiroklaasje.be/


 

Dag lieve speelclubbertjes, eindelijk start het nieuwe chirojaar! Zijn jullie benieuwd wat we de 

eerste maand allemaal gaan doen? Lees dan maar snel onze planning voor september! 

Zondag 05/09 

Vandaag is het nog GEEN chiro, maar volgende week vliegen we er dubbel zo hard in! Tot 

volgende week! 

Zondag 12/09 (13u - 17u) 

We beginnen het jaar met een openspelnamiddag/werving, hier kunnen jullie samen met 

nieuwe leden een kijkje komen nemen en met heel de chiro spelletjes komen spelen. De 

eerste zondag zal dus niet doorgaan op de Chiro zelf, maar op de Gemeenteplaats van 

Hemiksem. We kijken er alvast naar uit om jullie daar te zien. 

Zondag 19/09 (13u - 17u) 

Vandaag worden de nieuwe leden omgedoopt tot echte chiromeisjes. 

De leden die dus nieuw zijn in de Speelclub of overgaan naar de 

Kwiks nemen zeker kleren mee die vuil mogen worden. Hiernaast 

komen jullie vandaag ook te weten wie jullie leidsters zijn! Zijn jullie 

benieuwd? 

Vergeet geen 2 euro mee te nemen voor de heerlijke koffiekoeken!! 

Zondag 26/09 (14u - 17u) 

Ons lokaal ziet er nog wat kaal uit, om het een beetje op te fleuren hebben we jullie hulp 

nodig! Als jullie thuis nog leuke slingers, posters, .... hebben liggen, mag je die altijd 

meenemen en dan versieren we samen het lokaal. Maar dat is niet het enige dat we 

vandaag gaan doen, want vandaag gaan we elkaar ook beter leren kennen en dat doen we 

met verschillende leuke spelletjes! 

Ziezo, dit was de eerste maand van ons chirojaar. 

Hopelijk vonden jullie het leuk, wij kijken al enorm 

hard uit naar de volgende maanden! 

Heel veel kusjes van jullie leidsters! 



 

 
  

Allerliefste leden, we vliegen er eindelijk weer in! Het nieuwe chirojaar kan beginnen en wij, jullie 

leidsters, hebben er alvast suuuper veel zin in!!!  

5 september (13u-17u)  

Vandaag is het jammer genoeg nog geen Chiro… Jullie moeten nog maar heel eventjes geduld 

hebben, want volgende week beginnen we er aan!   

12 september (14u-17u, Gemeenteplaats)  

Zoals altijd starten we het jaar met een knaller, de werving, woehoeeeew! Zijn jullie benieuwd hoe 

we het bangelijke chirojaar zullen beginnen? We zullen al verklappen dat het ontzettend leuk wordt, 

maar als je wil weten wat we gaan doen, dan moet je zeker van 13u-17u op de Gemeenteplaats zijn! 

Ook jullie vriendjes en vriendinnetjes die nog niet in de Chiro zitten zijn helemaal welkom!!  

19 september (14u-17u)  

Spanneeeend, deze zondag komen jullie eindelijk te weten wie jullie 

leidsters zullen zijn dit jaar!!! De nieuwe kwiks zullen vandaag ook 

moeten bewijzen dat ze het verdienen om een coole kwik te worden 

door de vieze overgang te doorstaan (zij doen dus ook best kleren aan 

die vuil mogen worden).  Als je wil smullen van een heerlijke koffiekoek, 

neem dan zeker ook €2 mee!  

  

26 september (14u-17u)  

Ons lokaal is nu nog wat saai, maaaaar daar gaan we deze zondag verandering in brengen! Vandaag 

gaan we ons lokaal eens een flinke pimpbeurt geven. Neem dus zeker vanalles mee waarmee we het 

lokaal kunnen omtoveren tot het coolste lokaal van allemaal!   

   

Woooow, die eerste maand is al voorbij gevlogen! Dat komt natuurlijk door al dat plezier!!! We 

kijken er al zooo hard naar uit om een fantastisch jaar met jullie te beleven!   

Tot volgende maand!!!  

 

Welkom terug liefste tippers. De meeste onder jullie weten nu al wel wat we in september doen 

maar om het toch nog even te verduidelijken     

  



Zondag 5 september  

Vandaag is het jammer genoeg nog geen chiro. De leidingsploeg is volop bezig met de werving voor 

te bereiden!  

  

Zondag 12 september  

Vandaag is het zo ver. Het is werving! Kom zeker eens een kijkje nemen op onze openspelnamiddag, 

er zijn zo veel leuke dingen te doen. Het is werving van 13u tot 17u op de gemeenteplaats!  

  

Zondag 19 september  

Vandaag krijgen jullie te weten wie wij zijn. Het is leidingsbekendmaking. Net zoals altijd is er deze 

zondag voor iedereen een koffiekoek of twee voorzien dus neem zeker €2 mee. Vinden jullie het 

spannend? Ik/wij ook hihi. Het is chiro van 14u tot 17u!  

  

Zondag 26 september  

We gaan met zen alle het lokaal versieren en wat leuke kennismakingsspelletjes spelen. Neem dus 

zeker wat versieringen mee voor ons lokaal zodat we er het coolste lokaal van heel de chiro van 

kunnen maken. Ik/we vertrouwen op jullie! Ik/we zien jullie dan van 14u tot 17u!  

  

 
 

 

 

Vele lieve groetjes van jullie nieuwe leiding!    

  

  

  

  

  



 Tiptiens  

2006 - 2007 

Lieve Tiptiens. Zijn jullie klaar voor een nieuw chirojaar? 

dit komt in de geschiedenisboeken! ‘Het eerste echte chirojaar na corona, bereid jullie voor 

dames, het dak zal eraf gaan dit jaar! 

-------------------------------------------------------------------------
Zondag 5 september 2021: 

Vandaag is het spijtig genoeg nog geen chiro, maar niet getreurd! Vanaf volgende week zondag gaan we van 

start met een FANTASTISCH nieuw chirojaar vol spel en plezier ☺ 

Zondag 12 september 2021 (gemeenteplaats 13u tot 17u): 

Joepieeee, vandaag is het werving! Onze eerste date vandaag, het wordt wel een secret date want jullie weten 

natuurlijk nog niet wie jullie leiding wordt dit jaar. Jullie zijn allemaal welkom op de gemeenteplaats van 13u 

tot 17u! 

 

Zondag 19 september 2021 (14u tot 17u): 

 

Wie o wie wordt jullie leiding dit jaar… vandaag komen jullie dat te weten, spannend hé hihi. Voor de nieuwe 

tiptiens, vergeet zeker geen kleren mee te nemen die vuil mogen worden voor jullie overgang & vergeet 

allemaal ook zeker geen 2 euro voor de lekkere koffiekoekeeeeen :) 

Zondag 26 september 2021 (14u tot 17u): 

Vandaag mogen jullie allerlei dingen meenemen om ons lokaal te pimpen! Denk maar ‘out of the box’ en neem 

jullie ideetjes maar mee naar de chiro. 

Oh en… nog een vraagje: hoe goed kennen jullie elkaar al en hoe goed kennen jullie de leiding al? want ook 

dat staat vandaag op het programma, we zien jullie graag op de chiro van 14u tot 17u! 

------------------------------------------------------------------------- 

Ziezooo meiden, onze eerste maand is voorbij gevloooooogen, damn! 

Wij kunnen al niet wachten op onze volgende maanden met jullie hihi. 



 

 Beste aspiranten, welkom in ons rijk van oranje. De maand september is van start gegaan, 

wat wil zeggen dat we jullie elke zondag verwachten voor topactiviteiten en hopelijk dit 

keer zonder een storende corona. Een buitenlands kamp, winstgevende activiteiten, een 

leefweek en veel meer staat jullie te wachten. We houden jullie niet in spanning voor het 

programma van deze maand, wel voor wie we zijn natuurlijk!  

 

Zondag 12 september 2021 (van 13u tot 17u)  

EERSTE CHIRO ZONDAG!!!   

Een geweldig toneel, spelen en ravotten, verfrissende drankjes, heerlijke hotdogs en 

natuurlijk een fantastische leidingsploeg. Ja ja dames en dames, de werving is in aantocht.  

Spring mee met ons in het nieuwe Chirojaar en breng 

misschien wat nieuwe gezichtjes mee.  

Tip: Het wordt smurftastisch!  

Place to be: Gemeenteplaats Hemiksem  

Zondag 19 september 2021 (van 13u tot 17u)  

TWEEDE CHIROZONDAG!!!  

Sommigen zijn er al vanaf, anderen zullen zich moeten voorbereiden op het ergste.   

Verdere informatie is geheim.   

Wat neem je mee? €2 om te chappen en kledij die ranzig mag worden voor onze 

schachten.  

Zondag 26 september 2021 (van 14u tot 17u)  

DERDE CHIROZONDAG!!!   

Er is werk aan de boeg. Omdat jullie groep een beetje (veel) groter is 

geworden, zullen we een volksverhuizing moeten doen naar het tiptienlokaal. Maaaar, 

natuurlijk houden wij niet van blauw. Dat is zo passé.   

Haal jullie creativiteit boven en neem misschien wat leuke decoratie mee om ons lokaal 

toch wat oranje te doen kleuren.  

 

Met vriendelijke groeten  

De koninklijke familie, Van Oranje - Nassau  

  

2004 

  

- 

  

2005 

  

  



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  
    


