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Chiro Klaasje 

Heiligstraat 6 

2620 Hemiksem 



Beste ouders 

 

 

Paaseislag  

Zondag 8 maart houden we een groot paaseislag met heel de Chiro van Hemiksem.  

Een paaseislag? Dit is ons nieuw concept in plaats van de jaarlijkse appelsienslag. Vandaag 

trekken we heel Hemiksem door om paaseitjes te verkopen. 

Alle leden worden om 13u aan Chiro Klaasje verwacht in volledig in uniform. Om 17u sluiten 

we onze dag weer af op Chiro Klaasje.  

 

 

Schaatsen 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook weer dit jaar schaatsen. Op zondag 15 maart worden 

jullie om 10u verwacht op de Chiro in uniform (eventueel met een warme kousenbroek 

onder) en om 17u zullen we ook weer op de Chiro zijn om naar huis te gaan.  

Wat nemen we mee: €3, identiteitskaart/isi-kaart, lunchpakket, handschoenen, muts en sjaal 

en stevige stapschoenen aandoen. Indien je zelf schaatsen hebt, mag je die uiteraard ook 

meebrengen. 

We vertrekken allemaal te voet richting de schaatsbaan. Aangezien het voor onze 

Speelclubertjes een vermoeide dag zal zijn, vragen we aan enkele ouders om onze leden op 

te halen aan de schaatsbaan en naar de Chiro te brengen. Jullie worden dan rond 16u30 

aan de schaatsbaan in Wilrijk verwacht.  

Indien je kan rijden, stuur je best even naar leidster Luna (0499/73.24.46) zodat we een 

inschatting kunnen maken van het aantal auto’s.   

 

 

Paasvakantie  

Zondag 12 april is het GEEN Chiro vanwege de paasvakantie. Geniet van de paaseitjes!  

 

 

15e Chiro Klaasje Quiz  

Ook dit jaar organiseren we onze kei leuke, ludieke Chiro Klaasje quiz op 25 april 2020. Dus 

roep je quiz-ploegje bij elkaar en schrijf je in!  

Hoe kan je een ploeg inschrijven?  

Je stuurt een mailtje naar: quizchiroklaasje@gmail.com. Daarin zet je de naam van je ploeg 

en de ploegverantwoordelijke.  

Het inschrijvingsgeld bedraagt €20 per ploeg. Dit kan via overschrijving betaald worden 

(BE81 9731 2251 0024) of op de avond zelf.  

In een ploeg mogen maximaal 6 deelnemers zitten. 

 

 

 

 

 



Bivakfood 10 mei 2020 

Dit jaar organiseren we een nieuw evenementje ten voordele van onze verbouwingswerken. 

Op deze zondag zijn jullie welkom om te genieten van een lekkere 3-gangen menu die 

bereid is door onze lieftalige Kookies.  

¨Meer info volgt later, maar schrijf zondag 10/05 maar alvast in jullie agenda!  

 

 

Chirokamp 

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

jullie agenda! 

 

 

Snoepverkoop Speelclub 

Onze lieve speelclubbertjes hebben nog een aantal zakjes snoep over van hun Valentijns-

snoepverkoop. Indien jullie ook graag nog snoepjes bestellen, dan kan dat via onderstaand 

invulstrookje.  

1 zakje snoepjes kost €5 elk ‘laatste’ zakje zal aan €4 zijn. 
 

1 zakje = €5 

2 zakjes = €9 

3 zakjes = €14 

4 zakjes = € 19 

5 zakjes = €24 

6 zakjes = €29 

 

Dit strookje kan u dan aan een Speelclub-leidster bezorgen.  

 

 

Ik, ………………………………………, ouder/vriend/kennis/…/  

 

van ……………………………………. (speelclub / kwiks / tippers / tiptiens / aspiranten)  

 

wil graag …….x zakjes bestellen.  

 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

  



Liedje van de maand maart: “Avondlied” 

 

 

Daal nu bij het zinken van deze dag 

Daalin ons gemoed, gij trouwe vlag 

Gij zijt zegen, troost en lach 

Daal in d’avondzon o 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 april: “Ik Blijf In Chiro Geloven” 

 

Ik blijf in Chiro geloven 

en ik stuur een ballon naar boven, want ‘t is het teken, 

‘t is het verhaal 

van kind’ren dat ik je zing 

De Chiro, een uitdaging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zondag 1 maart (14u-17u) 

Vandaag gaan onze lieve Aspirantjes samen met jullie leuke spelletjes spelen! Wat leuk! Wat jullie 

gaan doen, blijft nog even een verrassing, maar we kunnen jullie alvast vertellen dat het een 

ongelofelijk leuke dag zal worden!  

 

Zondag 8 maart (13u-17u)  

Vandaag doen we iets nieuws met heel de Chiro! We doeeeeeeen: paaseieren 

verkoop! Jullie worden verwacht om 13u in volledig uniform en stevige 

stapschoentjes, want we gaan heel Hemiksem eens laten zien wie de 

helpertjes van de paashaas zijn!  

 

Zondag 15 maart (10u-17u) 

Brrrrr… hebben jullie het ook zo koud? Maar goed ook, want vandaag gaan 

we schaatsen! Jajaaa, echt schaatsen op ijs! Geen paniek, we gaan met 

heel de Chiro, dus genoeg vriendjes en vriendinnetjes die jou kunnen 

leren schaatsen. 

Jullie worden om 10u op de Chiro verwacht, want we gaan te voet richting 

de schaatsbaan. Jullie worden verwacht in uniform met stevige 

stapschoenen. 

Wat brengen jullie nog mee: €3, je identiteitskaart/isi+ kaart, 

handschoenen en eventueel een muts en sjaal, warme kleren, een 

lunchpakket + drinken.  

Tot dan!  

PS: wij zoeken ouders die onze Speelclubertjes terug naar de Chiro willen 

brengen met de auto. Zij die kunnen rijden, worden verwacht om 16u30 

aan de schaatsbaan in Wilrijk.  

Indien je kan rijden, stuur je best een berichtje naar leidster Luna zodat we een schatting kunnen 

maken van het aantal auto’s.  

 

22 maart (14u-17u) 

Tijd om nog eens de bossen van Hemiksem te verkennen. Vandaag is het nog eens tijd voor een 

reusachtig bosspel! Jullie kunnen misschien best een lange broek of kousenbroek aandoen zodat 

we niet geprikt worden door pijnlijke doorns.  

 



29 maart (14u-17u) 

Hoor je dat? Proef je dat? Zie je dat? Voel je dat? Ruik je dat? 

Vandaag spelen we een groot zintuigen-spel! Wat jullie vandaag allemaal gaan waarnemen, zullen 

jullie zien op de Chiro!  

 

Zondag 5 april (14u-17u)  

Zijn jullie al eens in de dierentuin geweest? Neeee? Goed zo! Want 

vandaag toveren we onze Chiro om in een echte beestenboel. Kom 

allemaal verkleed als een diertje!  

 

Zondag 12 maart (GEEN Chiro) 

Vandaag is het GEEN chiro! Veel plezier deze vakantie lieve meisjes! Wij staan te popelen om jullie 

volgende week te zien!  

 

Zondag 19 maart (14u-17u) 

Vandaag trekken we op tocht! Niet zo maar een tocht, vandaag gaan we op 

Paastocht! De paashaas is onderweg een heleboel paaseitjes verloren… aan ons 

om deze te gaan zoeken!  

Helpen jullie mee?  

 

Zondag 26 maart (14u-17u) 

Altijd al eens naar het sprookjesbos willen gaan? Vandaag is het jullie kans, want 

we spelen een sprookjesspel!  

Jullie mogen verkleedkomen als jullie favoriete sprookjesfiguur! Doe maar eens 

gek! Kom jij als Roodkapje? Of ben jij de boze wolf? Of ben jij liever de prinses 

die door haar kikker wordt gekust? We komen het zondag allemaal te weten!  

Tot dan!  

 

Ziezo lieve meisjes, onze 1 maanden zitten er weer op!  

Zijn jullie klaar voor nog 2 maanden vol plezier en 

spelletjes? Wij kijken er alvast naar uit!  

Dikke kussen, 

Jullie leidstertjes 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Yuna ( 0476/99.53.13) ♥ Luna (0499/73.24.46)  

Dorien (0494/36.98.04) ♥ Yasmine (0472/07.99.73) 



Heey liefste leden. Stilletjes komt het warme weer al wat te voorschijn en daar gaan wij deze 2 

maanden eens gebruik van maken. 

 

1 maart (14:00-17:00) 

We beginnen deze maand al meteen goed. We beginnen namelijk met een verrassing, maar niet zomaar één. Ik 

geef jullie alvast een tip. Het heeft te maken met stoelen en een gezelschapsspel. Weet jij het al? Om zeker te 

weten kom dan van 14:00 tot 17:00 naar de chiro. 

 

8 maart (13:00-17:00) 

Dit jaar steken we de appelsienslag in een ander jasje en wordt het de 

PAASEI SLAG. Dit jaar gaan we paaseieren verkopen in plaats van 

appelsienen. Komen jullie ons helpen om zoveel mogelijk zakjes te 

verkopen?                                           

 

15 maart (10:00-17:00) 

Vandaag gaan we met zen allen schaatsen!! We verwachten jullie al om 

10:00 aan de Chiro! Vergeet zeker gaan stapschoenen voor de tocht naar 

de schaatsbaan, je identiteitskaart of isi+ kaart, een lunchpakket, 3 euro én 

handschoenen!! 

 

 

 

22 maart (14:00-17:00) 

Vandaag gaan wij jullie helaas verlaten, maar de ASPIRANTEN staan al te popelen om aan jullie een zondag 

leiding te geven. Zij hebben er alvast zin in jij ook?  

 

29 maart (14:00-17:00) 

Om deze maand toch wel goed af te sluiten hebben we een extraatje in petto, maar natuurlijk is dit een groot 

geheim. We kunnen al wel verklappen dat het de moeite is om te komen! 



5 april (14:00 - 17:00)  

Hoe snel kunnen jullie opdracht uitvoeren? Nog beter gezegd hoeveel kunnen jullie er 

volbrengen in één minuut? Vandaag doen we een binnen de minuut spel! Kom jij je 

snelheid laten zien vandaag op de Chiro? Het is Chiro van 14:00-17:00 

 

12 april  

Vandaag is het jammer genoeg geen Chiro wegens de paasvakantie :(( Geniet maar 

van jullie vrij zondagje! Tot volgende week lieve schatten!  

 

19 april (14:00 - 17:00)  

Het doel van vandaag is het verbreken van zoveel mogelijk records! Zou jij eens graag één of zelfs 

meer records op jou naam hebben willen staan? Kom dan zeker jouw krachten/ talenten/ 

eigenschappen,...laten zien van 14:00-17:00 

 

26 april (14:00-17:00)  

Vandaag slagen we de handen uit de mouwen en doen 

we onze jaarlijkse pannenkoekenslag! Hoe meer 

pannekoeken we verkopen, hoe meer coole dingen we 

kunnen doen op kamp!! Nodig je mama, papa, tantes, 

nonkels, buren, vriendinnen,...al maar uit, want de 

pannenkoeken gaan zeker oooverheelijk zijn!! Meer 

informatie volgt zeker nog!! 

 

De voorbije 2 maanden zitten er alweer op, maar niet getreurd mei en juni staan al op ons te wachten! 

Wij kijken al enorm naar uit!! Jullie ook???  

Dikke kussen de leiding xxxxx 

Suzanne (0496/77.26.29) & Fleur (0494/85.77.64) & Sam (0484/38.19.03) 

 

 



 

 

Haai lieve stippertjes, deze twee maanden 

staat er weer heel wat op het programma. 

Lees snel verder om te ontdekken wat we 

allemaal gaan doen! 

 

Zondag 8 maart 13u- 17u 

Vandaag verkopen we paaseitjes!!! De appelsienen 

werden vervangen door iets veel lekkerders en zo gaan 

we de straten op. Jullie worden op de chiro verwacht om 

13 uur. See you there xoxo 

 

 

Zondag 15 maart 10u- 17u 

Jeeejjj vandaag gaan we schaatsen. Haal jullie beste schaats kunsten boven en 

kussens om onder je poep te steken als je valt. Kniebeschermers en 

!!!!handschoenen!!!! mogen ook mee. Neem ook koekjes mee en bokes voor 

tijdens de middag. Check het boekje van voor, voor meer info. 

Wat nemen we dus mee: lunchpakket, identiteitskaart, handschoenen, eventueel 

eigen schaatsen en €3 

 

Zondag 22 maart 14u- 17u 

We spelen nog eens een bosspel want dat is alweer veel te lang geleden. 
Hoop allemaal mee voor mooi weer, dat hebben we nodig.  

 

Zondag 29 maart 14u- 17u 

We trekken de starten van Hemiksem door om onze kas weer wat geld te geven. Trek heel jullie uniform aan en oefen jullie 

mooiste glimlach al maar in de spiegel want we gaan wc- papier verkopen!!!!  

 

 

 +   =                         
 

 



Zondag 5 april 14u- 17u 

Wat we vandaag gaan doen is nog een grote 
verassing!! Kom maar naar de Chiro om erachter te 
komen. P.S. nee we spelen niet samen met de jongens 
;) 

 

 

Zondag 19 april 13u- 17u 

Woehoeee we spelen eindelijk ons stadsspel. Nadat Dennis het vorige verpest had doen we nu een tweede poging. Jullie 

zijn welkom om 13 uur aan de chiro. Indien je een buzzy-pas hebt, mag je deze zeker ook meebrengen!  

 

 

 

 

Zondag 26 april 14u- 17u 

Vandaag spelen we een paasspel! Kom 

allemaal verkleed in het thema Pasen.  

P.S. misschien is er chocolade 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was het voor deze maanden! We zien jullie in de volgende 2! 

We love you guysss xoxox bye bye 

Wolke (0486/88.14.89) en Merel (0487/33.88.54) 



 

 

Zondag 8 maart (13u – 17u) 

Die appelsienen keer op keer, wat is dat nuweer? 

Nee nee, dit jaar doen we eens iets anders. We 

verkopen paaseitjes, wij zijn toch geen zwanzers! 

Kom zeker en vast naar de Chiro met je schattigste 

gezicht, met de inkomsten geven we onze Chiro een 

nieuw licht. Jullie worden om 13u op Klaasje 

verwacht! 

 

 

 

 

Zondag 15 maart (10u – 17u) 

Kijk hier, kijk daar. Ohnee het slechte weer is daar! Het sneeuwt hier, het sneeuwt daar, allemaal 

overschillende plaatsen. Wacht! Ik heb een idee! Laten we gaan schaatsen. 

Neem zeker jullie lunchpakket, identiteitskaart, handschoenen en €3 mee.  

Om 10u vertrekken we naar het ijs! 

 

 

 

Zondag 22 maart (12u30 – 17u) 

Huh? Wat is dat nu? Overal Keti’s! We spelen vandaag een spel van het gewest, dus wij komen op 

ons best. Vergeet je fiets niet, anders heb je een kans dat je de Schorre niet ziet. 

Wij verwachten jullie om 12u30 met een fiets op Klaasje! 

 

 Zondag 29 maart (14u – 17u) 

Elke dag op rij vraagt ze, waar ligt de klei?  

Elke dag op rij vraagt ze of ze het toch niet mag. 

Wij antwoorden, wacht maar af want binnenkort is het Steinerdag! 

Neem om 14u je handige handen mee naar de Chiro. 



 

Zondag 5 april (14u – 17u) 

Poging 2 voor ons dorpspel. Geen storm houdt ons nog tegen! Vergeet 

zeker je fiets niet, anders loop je er maar achter.  

 

9 tot 12 april 

Fijne vakantie iedereen! Wie toch nog te veel Chirokriebels heeft, kan zich inschrijven voor het 

ketiweekend. Meer info volgt nog na het bezoek van het gewest. Ze laten nog iets weten! 

 

Zondag 19 april 

Is dat nu nog steeds vakantie? Wij staan alvast te popelen tot volgende week! 

 

 

 

Zondag 26 april (14u – 17u) 

Deze zondag zal voor een verrassing zorgen. Neem vooral je goed humeur en een prachtige glimlach 

mee. 

We zien jullie om 14u! 

 

 

 

 

Zo lieve schatten, er valt weer heel wat te beleven de volgende maanden. Het jaar is al bijna om, dus 

laten we genieten van ons tiptienjaar <3 

Xoxo 

Lynn, Kitty en Britt 

 

PS: Wat vinden jullie van onze dichtkunsten in de maand maart? 

 



 
 

  

Aspiranten 
2 nieuwe maandjes boordevol Chiro zondagen, lol en plezier!       

!!!!!!!!!!Aangezien de voorbereiding voor Aspi in leiding 23 februari niet is kunnen 

doorgaan en maart vol met algemene activiteiten zit, ga ik een doodle maken om in een 

van de weekends een zaterdagavond af te spreken om samen te zitten. We kunnen dan 

samen gezellig eten op de Chiro terwijl we nadenken over een spel voor Kwiks en het 

tippersspel verder afwerken      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

OH JA en het is binnenkort leefweek!       van zondag 19 april na de Chiro tot 

zondagochtend 26 april. Ik heb er al belachelijk veel zin in <3 

 

Zondag 8 maart 

Vandaag is het Paaseislag! Watte? Paaseislag! Na jaren appelsientjes te hebben 

verkocht is het tijd voor eens iets anders. Daarom verkopen we dit jaar paaseieren! Voor 

de rest blijft het principe grotendeels hetzelfde. Jullie worden om 13u aan de Chiro 

verwacht en mogen om 17u, na een tasje welverdiende lekkere soep, huiswaarts keren. 

 

Zondag 15 maart 

Smeer je benen maar al in want het is tijd om ons met knikkende knieën weer eens op 

het ijs te begeven. Lekker baantjes rondglijden, speelclubbers en leiding op hun bek zien 

gaan,… dat wil je toch niet missen?!       We verzamelen aan de Chiro om 10u en zijn 

terug op de Chiro om 17u. Wat je zeker niet mag vergeten: JE IDENTITEITSKAART, 3 euro, 

hanschoenen, extra paar dikke sokken, boterhammetjes voor ’s middags, warme kleren 

maar wel nog steeds in uniform! 

 

Zondag 22 maart 

GEWESTDAG! Vandaag hebben we een date met alle Keti’s en Aspiranten van 

heel gewest Rupel in de Schorre. De lieve mensen van het gewest hebben voor jullie een 

super namiddag gepland. Wat ze in petto hebben is nog een verrassing maar het kan niet 

anders dan dat dit een bangelijk spel wordt! We verzamelen om 12u30 aan Klaasje om 

van daaruit met de fiets naar de schorre te vertrekken. Als het voor jou sneller is om 

rechtsreeks te gaan, zorg dan dat je er staat om 13u30. Om 17u wordt er afgerond en 

mag iedereen huiswaarts keren. 

 



 

 

Zondag 5 april 

Gaadnav si teh edreekegmo gad! Mok raan ed orihc tem ed steif ne seew deirebroov mo nee 

repus gadnoz et neveleb! Nemas tem ed s’10pit neleps ew nee lepsprod. Teh si orich nav 

u41 tot u71. Tot nad! 

 

Zondag 12 april 

Vandaag is het geen chiro      geniet van jullie vakantie en hopelijk heeft de paashaas veel 

eitjes gebracht!! Xoxoxoxo 

 

Zondag 19 april 

Wat ik voor jullie vandaag in petto heb, is wat ik normaal al eerder had gepland: een 

spectaculair leidingsvoorbereidend spel!  Niet te veel gezaag en gezeur, 

vandaag staat in thema van lol en plezier       (wat ook een heel groot deel uitmaakt van het 

leiding zijn hihi) ik zie jullie van 14u tot 17u! 

En hou je vast aan de takken van de bomen! Dit spel is niet het enige bangelijke op het 

programma vandaag:  

Het is LEEFWEEK!! Om 17u mogen jullie in plaats van huiswaarts keren jullie nestelen in 

ons lokaal waar we de komende week gaan vertoeven! De week staat volgepland met van 

alles en nog wat en we maken er een leuke boel van. Jullie gaan nog nooit zo blij geweest 

zijn dat jullie aspirant zijn      !! Meer info volgt nog! 

 

Zaterdag 25 april 

Onze jaarlijkse chiro quiz valt deze dag en zoals jullie weten verkopen we frituurhapjes 

voor ons buitenlandskamp woopwoop. Dit valt in de leefweek dus 

normaal gezien zijn jullie sowieso op de Chiro dus dat komt mooi uit       

Zondag 29 maart 

ASPI IN LEIDING! Vandaag staan jullie in leiding voor de kwiks! Met deze zotte bende zullen 

jullie je gegarandeerd amuseren! We spreken af om 13u15 aan de Chiro. Na de opruim leek 

het mij leuk om de nabespreking te doen terwijl we een frietje steken en nog wat babbelen 

😊 tegen 19u zoiets kunnen jullie dan naar huis. 



Zondag 26 april 

Na een hele week boordevol chiro hebben jullie een welverdiende zondagnamiddag rust! 

Nadat we in de voormiddag de leefweek hebben afgesloten mogen jullie de rest van de dag 

in jullie bedje chillen dat jullie wel gemist zullen hebben        

 

__________________________________________________________________________ 

 

Ziezo schattebollen, weer 2 maanden voorbijgevlogen en wat voor 2 maanden! Aspi in 

leiding, schaatsen, leefweek, quiz, gewestdag, … We zijn van hier naar daar geslingerd 

geweest maar ben ervan overtuigd dat we ons dubbel zo hard geamuseerd zullen hebben! 

Ik kreeg in elk geval al enorm veel goesting gewoon door alleen al te schrijven wat er 

allemaal op het programma staat        

Ik zie jullie in mei en juni! 

 

Dikke kussen van jullie leidster die jullie heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel graag ziet <3  

Lisanne (0499156169) 

Xoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxox 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

Sam Van Leuven 

0484/38.19.03 

sam.vanleuven@sji.be 

 

 

 

 

 

 

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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