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Chiro Klaasje 

Heiligstraat 6 

2620 Hemiksem 



Beste ouders 

 

 
 

Koude donkere dagen 

Zoals u zeker al gemerkt heeft wordt het kouder nu de winter op komst is, maar omdat wij echte 

Chiro-meiden zijn laten wij ons hier niet door afschrikken en gaan wij ondanks het koude weer 

toch nog buiten spelletjes spelen. Daarom willen wij u aanraden om uw dochter goed warm aan 

te kleden, zoals een dikke jas, blauw, beige of rode kousenbroek, warme handschoenen, muts 

en/of sjaal, … 

’s Avonds wordt het ook sneller donker, daarom vragen wij indien uw dochter met de fiets komt 

om een voor- en achterlicht te hebben en eventueel een fluo-hesje. 

 

 

Weekend 

Zoals elk jaar gaat elke afdeling op weekend. Verdere informatie vindt u terug in het 

weekendboekje! 

Speelclub & Kwiks: 21-23 februari 

De inschrijvingsdata voor -12: 12 januari, 26 januari en 2 februari 

 

Tippers & Tiptiens & Aspiranten: 24-26 januari 

De inschrijvingsdata voor +12: 5 januari en 12 januari 

 

 

Zwemmen 

Ook dit jaar gaan we weer zwemmen. Dit zal doorgaan op zondag 19 januari van 13u tot 17u. 

Neem allemaal jullie zwemgerief, handdoek, duikbril.. en €2 mee. 

We spreken gewoon af op onze Chiro!  

 

 

Hulp Fix-It gezocht 

Ook dit jaar vindt onze jaarlijkse fuif Fix it plaats. Dit jaar gaat hij door op 8 februari 2019. 

Hiervoor zoeken wij nog enkele mensen die ons willen helpen door een shift te draaien, helpen 

opbouwen/afbreken, een aanhangwagen ter beschikking hebben…. Indien u ons kan helpen 

stuur je best een mailtje naar kittydv3.KDV@gmail.com. Alle helpende handen zijn welkom! 

 

 

 

Chirokamp 

Dit jaar gaan we weer op een geweldig Chirokamp. Schrijf 31 juli - 9 augustus alvast maar in 

jullie agenda! 
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Liedje van de maand januari: “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! 

 

Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin. 

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! 

 



Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin. 

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. 

 

Neem jezelf eens onder handen, 

Je bent toch geen zwakkeling? 

Bijt maar stevig op je tanden, 

Maak een flinke tuimeling. 

Zo kan je de vreugde voelen, 

In je eigen vriendenkring. 

Door jezelf te hersenspoelen, 

Maak een flinke tuimeling! 

 

Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin.  

 

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. 

 

 

 

 



Liedje van de maand februari: “Stout Liedje” 

 

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.  

Handjes geven, vriendelijk zijn, 

braafjes wezen, in ‘t rijtje staan. 

‘alstublieft meneer’ en ‘dank u wel mevrouw’  

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.  

Nagelbijten, foei, hoe vuil, 

kijk je kleren; nu lief zijn toe, 

‘alstublieft meneer’ en ‘dank u wel mevrouw’  

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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag lieve speelclubbers! Een fantastisch jaar is voorbij. Maar niet getreurt er komt 

een even leuk jaar aan als 2019! Zijn jullie benieuwd wat wij allemaal gaan doen 

in het komende jaar? Je ontdekt het hier. Wij hebben er alleszins zin in! 

5 januari (14u-17u): 

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en we vliegen er al terug 

in met een nieuwjaarsspel. 

Ben je benieuwd naar wat we gaan doen? Kom dan zeker eens een 

kijkje nemen bij ons, je bent welkom van 14u tot 17u  

 

 

12 januari (14u - 17u): 

Ik hoop dat jullie je beste dansbenen mee hebben genomen want vandaag gaan 

dansen zoals we nog nooit gedaan hebben! Maak jullie klaar voor de aller- maar dan 

ook de allerleukste zondag van allemaal! Ook nu ben je welkom vanaf 14u tot 17u. 

 

19 januari (13 u- 17u): 

Maak jullie zwemzak maar al klaar want ik kan jullie al 1 ding verklappen, 

vandaag gaan we zwemmen 😊 !  

Vergeet zeker geen 2 euro, je zwemgerief, handdoek, zwembril mee te 

nemen. Voor de meisjes die nog niet kunnen zwemmen, willen wij vragen zelf 

bandjes te voorzien.  

Vergis je niet het is chiro van 13u tot 17u 

 

26 januari (14u-17u): 

Wat we vandaag gaan doen is nog een groot geheim!! 

Dit wilt zeggen dat als jullie willen weten wat we gaan doen… 

je gewoon naar de chiro moet komen 😉 van 14u tot 17u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 februari (14u – 17u) 

Deze zondag is het verboden om met een touw te spelen of met ander speelgoed te 

spelen. Dit is omdat we vandaag alleen maar balspelen gaan doen. 

Lijkt het je leuk om alleen maar balspelen te spelen dan ben je van harte welkom op de 

chiro van 14u tot 17u. 

 

9 februari (geen chiro) 

oef... Nu zijn we toch wel heel moe hoor want de leidsters hebben heel 

het weekend alles  gegeven op fix-it (onze jaarlijkse Chirofuif). Het is dus 

spijtig genoeg geen chiro☹  

Maar volgende week zijn we terug met een alweer een leuke activiteit! 

 

16 februari (14u – 17u) 

Deze week staat alles in teken van de liefde en snoepjes verkopen dus 

zet jullie zoetste en liefste gezichtjes klaar om zoveel mogelijk snoep te verkopen!  

Jullie kunnen om 14u naar de chiro komen en om 17u mogen je ouders je terug komen 

halen.   

 

21-23 februari: WEEEEEKEND  

Wohoo vandaag zijn we op weekend! Bekijk zeker het weekendboekje voor meer 

informatie!   

 

 

 

 

 

 

 Nu we het nieuwe jaar met veel plezier gestart zijn kijken we al uit naar 

de volgende mega leuke maanden! 

 Hebben jullie er net zoveel zin in als wij? 

Want wij hebben er keiveel zin in! 

Dikke kussen  

                     Yasmine, Yuna, Luna en Dorien 

 

 



      Hey Kwikiesss, 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

Dag lieve Tippertjes, ook in dit nieuwe jaar hebben we fantastische ideeën en spelen voor jullie 

in petto. Lezen jullie mee wat we komende twee maanden allemaal gaan doen? 

 

 

 

 

Zondag 5 januari (14u-17u) 

 

Maak jullie klaar om te komen quizzen tegen elkaar. 

Het is niet zomaar een quiz! Benieuwd wat er zo 

speciaal is aan onze quiz? Kom dan vandaag zeker 

naar de chiro!!! 

 

 

 

Zondag 12 januari (14u-17u) 

 

Kleed jullie warm aan, want vandaag spelen we een bosspel! We hopen op goed weer, maar 

neem voor de zekerheid een regenjas mee! 

 

 

 

Zondag 19 januari (13u-17u) 

 

Het jaarlijks zwemmen vindt vandaag plaats, vergeet zeker jullie 

zwemgerief en 2 euro niet! We spreken af op de chiro!  

 

 

 

24-25-26 januari 

 

JOEPIEEE we vertrekken eindelijk op weekend!! De nodige informatie krijgen jullie nog! Jullie 

zullen vast moe zijn dus zondag 26 januari zal het ook geen chiro zijn. 



Zondag 2 februari (14u-17u) 

 

VERRASSINGGGGG!! Benieuwd wat we vandaag gaan doen? Kom dan zeker naar de chiro! 

 

 

 

Zondag 9 februari (GEEN chiro) 

 

Gisteren vond onze jaarlijkse fuif Fix it plaats, hierdoor is het vandaag jammer genoeg geen 

chiro :((( 

 

 

 

Zondag 16 februari (13u-17u) 

 

We trekken erop uit vandaag!! Wie een BUZZY PASS heeft 

mag deze zeker meenemen! Let op het is al chiro om 13u. 

 

TIP: 

 

 

 

Zondag 23 februari (14u-17u) 

 

Jullie kennen het spel Ganzenbord ongetwijfeld. Wij hebben voor vandaag een variant gemaakt 

op dit bordspel. 

 

 

 

 

Dit was het voor de eerste twee maanden van 2020! 

Gelukkig staan er nog vele maanden op ons te wachten!!! 

 

Heel veel liefs, 

Wolke en Merel xoxoxoxoxo 

 

PS: We moeten dringend een foto maken waar iedereen op 

staat! 

 

 

 

 

 



 

Dag lieve tiptiens! Om 2020 superfantastisch te starten hebben wij, de liefste leidsters van de 

wereld, de komende 2 maanden elke zondag een leuk programma klaar staan! Benieuwd? Kijk 

dan zeker eventjes verder… 

Zondag 5 januari 2020 (14u-17u) 

Wat is er leuker dan het nieuwe jaar te starten met een verrassing? Niets dus! Wil je weten welke 

verrassing we voor jullie in petto hebben? Kom dan zeker een kijkje nemen op de Chiro van 14u-

17u 

 

Zondag 12 januari 2020 (14u-17u) 

 

Ra ra ra? Wat gaan we vandaag doen? We zien jullie op de Chiro van 14u-17u!  

 

Zondag 19 januari 2020 (13u-17u) 

Zwemmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen! Vandaag gaan we een plonsje nemen in het 

zwembad van Hemiksem. Wat neem je ZEKER mee; zwemgerief, handdoekjes, 2 euro en je 

grootste glimlach! 

We verwachten jullie om 13u op de Chiro en komen terug aan om 17u. 

 

Vrijdag 24 januari tot zondag 26 januari 2020 

Tijd om op weekend te gaan! We bezorgen jullie snel extra info via ons weekendboekje. Op 

zondag 5 januari en zondag 12 januari kan je na de Chiro je komen inschrijven bij de leiding en 

krijg je het weekendboekje. Spanneeeeeeeeeeeend! 

 



Zondag 2 februari 2020 (14u-17u) 

Last van de winter? Dat kennen jullie, echte Chirogrieten, natuurlijk niet. Vandaag wordt het tijd 

om een zomerspel te spelen in de winter. Om te weten te komen wat we juist gaan doen zien 

we jullie op de Chiro van 14u-17u! 

 

Zondag 9 februari 2020  

Geen Chiro vandaag ☹ De leidsters liggen nu nog uit te rusten in hun bedje na een 

vermoeiende Fix IT 2020, wij zien jullie volgende week als we uitgeslapen zijn!  

 

Zondag 16 februari 2020 (14u-17u) 

Omdat WEERAL een dorpsspel spelen in Hemiksem afgezaagd is verwachten we jullie 

vandaag allemaal met de fiets! Om te ontdekken wat we dan gaan doen kom je 

naar de Chiro van 14u-17u 

 

Zondag 23 februari 2020 (14u-17u) 

Twitter tijd! Twi-watte? Vandaag is het tijd om jullie president- en twittertalent boven te halen! 

Wie is de beste twitteraar van dé tiptiens van Hemiksem en wie kan de meeste volgers binnen 

halen?  

Wij zien jullie op de Chiro van 14u-17u 

 

 

Zo, deze 2 maanden zitten er al weer op! Hopelijk vonden jullie het even fantastisch als ons! 

Dikke zoenen van Lynn, Britt en Kitty 

 

 



  
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Speelclub 

Yasmine Dilles 

0472/07.99.73 

yasmine.dilles@hotmail.com 

 

Dorien Pilate 

0494/36.98.04 

pilatedorien@gmail.com 

 

Luna Genijn 

0499/73.24.46 

luna.genijn@telenet.be 

 

Yuna Merckx 

0476/99.53.13 

yuna.merckx@gmail.com 

 

 

Kwiks 

Fleur Van Keilegom 

0494/85.77.64 

vankeilegomfleur@gmail.com 

 

Suzanne Kliché 

0496/77.26.29 

kliche.suzanne@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens leidingsploeg 2019-2020 

Tippers 

Wolke Roels 

0486/88.14.89 

wolke.roels@gmail.com 

 

Merel Crauwels 

0487/33.88.54 

merel.crauwels@gmail.com 

 

 

Tiptiens 

Britt Franck 

0488/79.19.11 

britt.franck1@gmail.com 

 

Kitty De Vos 

0492/65.72.27 

kittydv3.kdv@gmail.com 

 

Lynn Christiaens 

0486/55.63.42 

christiaens.lynn@gmail.com 

 

 

Aspiranten 

Lisanne ’s Jongers  

0499/15.61.69 

lisanne.sjongers@hotmail.be 

 

VB 

Gert Van Keilegom 

0476/56.15.28 

gertenbel@hotmail.com 
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