
Flits 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chiro Klaasje 

Heiligstraat 6 

2620 Hemiksem 



Beste ouders 

 

De ‘beste ouders’ 
Op deze pagina kunnen jullie steeds relevante informatie terugvinden over komende maand(en). 
Evenementen en andere belangrijke data zullen hier steeds vermeld staan met de nodige 
informatie. Indien hier vragen over zijn, kan u steeds groepsleiding of onze VB contacteren. 
 
 

Groepsleiding en VB 
Dit jaar zullen Yasmine Dilles en Wolke Roels groepsleiding zijn. Indien u vragen heeft over uw 
dochter of de activiteiten van de groep, kan u steeds terecht bij de leiding van de afdeling van 
uw dochter(s).  
Indien u algemene of persoonlijke vragen heeft, kan u ook terecht bij onze groepsleiding en/of 
VB. Zij staan jullie graag te woord. 
Onze VB, volwassen begeleider, is Gert Van Keilegom. Hij staat als volwassenen en als ouder 
mee in onze groep om de leidingsploeg te ondersteunen, raad te geven of ook ouders te woord 
te staan. Indien u vragen heeft, kan u dus ook steeds terecht bij Gert.  
 
 

Uniform 
Zoals jullie hoogstwaarschijnlijk al gezien hebben, heeft onze Chiro ook zijn eigen Chiro-truien 
en t-shirten. Deze zijn steeds te koop op onze Chiro zelf.  
Truien kosten €20 en t-shirten of topjes €10. Daarnaast verkopen wij ook tweedehandskleren 
aan de helft van de prijs.  
Andere Chiro-kleren zijn te verkrijgen in De Banier (Kipdorp 30, Antwerpen). 
Een uniform voor Speelclub is niet verplicht, maar mag uiteraard wel. Vanaf de Kwiks vragen wij 
toch zo een volledig mogelijk uniform in uniform te komen.  
 

 

Weekend Speelclub en Kwiks 
Het chiroweekend voor de onze jongste groepen (Speelclub en Kwiks) zal doorgaan van 15 
november tot en met 17 november. Omtrent dit weekend krijgt u later nog meer informatie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liedje van de maand oktober: ‘Bivaklied’ 

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
zingen op de melodie van bos en beek en bron. 
Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak. 

Ieder die ons ziet kijkt raar, 
wat niet kon, dat wordt hier waar. 
Vreemd wordt vriend en klein is groot; 
in onze ploeg valt geen een uit de boot. 

Trek er mee op uit, breek grenzen open; 
samenspel wordt teken om te hopen. 
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 
een nieuwe wereld roept om door te gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dag lieve speelclubbers! De eerste maand is al voorbijgevlogen en de volgende toffe 

maand komt er alweer aan. Zijn jullie benieuwd wat wij allemaal gaan doen? Kijk dan 

alvast naar de spelen die we gaan doen. 

6 oktober  (14u-17u): 

Ooh nee, onze tickets voor onze wereldreis zijn toch wel gestolen zeker! 

Nu kan onze reis niet meer door ☹, Of misschien zijn er stoere meisjes die ons wel  

willen komen helpen onze tickets terug te krijgen.  

Als je wilt weten hoe het afloopt ben je welkom op de chiro van 14u 

tot 17u. 

 

13 oktober (14 u- 17u): 

Vandaag doen we iets dat iedereen wel leuk vindt, namelijk een  

keileuk bordspel. Willen jullie weten welk bordspel? 

Kom dan zeker naar de chiro van 

14u tot 17u!  

 

20 oktober (14 u- 17u): 

We gaan nog eens goed ravotten en spelletjes spelen die je nergens anders speelt. We 

gaan pleinspelen doen! Joepie!!! Als jij ook zin hebt om er een fantastische leuke 

zondag van te maken dan verwachten wij jullie om 14u op de chiro en kan je terug 

huiswaarts keren om 17u.  

 

27 oktober (14u-17u): 

Wie is er bang van spoken? Wie gaat er lopen van de engste griezels? 

Wij laten zien dat we niet bang zijn in ons mega eng Halloween spel. 

Verkleed je dus zo goed mogelijk om iedereen te laten schrikken! 

Wij zien jullie graag zondag om 14u en om 17u mogen jullie terug naar huis. 

 

 

 

 Nu oktober voorbij is kijken we al uit naar de volgende maand! 

Wij zien jullie terug in november en december 

Dikke kussen  

Yasmine (0472/07.99.73) en Yuna (0476/99.53.13) 

Luna (0499/73.24.46) en Dorien(0494/36.98.04) 

 



 

Hey meiden, 

We beginnen al aan onze tweede maand vol plezier! Neem al maar eens een kijkje wat 
we allemaal gaan doen, want het wordt weer een topmaand!!  

 

Zondag 6 oktober (14:00-17:00)  
Trek al je mooiste glitter en glamour kleren uit de kast 
want vandaag komen we er achter wie dé superstar 
van de kwiks is! Als je wil weten of jij het bent moet je 
zeker komen van 14 tot 17 uur. 

 

 
Zondag 13 oktober (14:00-17:00)  

Zijn jullie echte Chiro grieten en durf jij met haaien 
zwemmen of durf jij uit een vliegtuig te springen? We 
komen er vandaag achter wie nu echt alles durft. Het is 
Chiro van 14 tot 17 uur. 

Zondag 20 oktober (14:00-17:00)  

“Hokus pokus pats tover voor mij een staf!” Wil jij de grootste tovenaar van het land 
worden? Haal alvast je beste tovenaar kostuum boven en kom als een tovenaar naar de 
Chiro van 14 tot 17 uur.  

Zondag 27 oktober (14:00-17:00)  

Vandaag is het een VERRASSING. Kom het te weten om 14:00!! Spannend hè ;) !! Het 
is Chiro tot 17:00. 

 

Jammer genoeg is deze maand alweer gedaan. Gaat snel he? 
Maar volgende week zie je ons natuurlijk weer terug!!! 

                          

                 Veel knuffels en kusjes van jullie liefste leidsters 

xxxxx               



 

 

 

 

WOEHOEE een nieuwe maand vol chiro! Jullie leidsters hebben op planningsweekend een 

super leuk jaar voor jullie gepland. Benieuwd wat we in oktober allemaal gaan doen? 

 

Zondag 6 oktober 

Aangezien het kouder en kouder wordt, willen we nog genieten van de buitenlucht. Vandaag 

gaan we een bosspel spelen. Vergeet zeker geen regenjas voor moest het regenen. Het is chiro 

van 14u-17u 

 

 

Zondag 13 oktober 

Vandaag gaan we een spel spelen omtrent een bekende film. Kom naar de chiro om erachter te 

komen welke film. Het is chiro van 14u-17u  

      TIP:  

 

 

 

Zondag 20 oktober 

Jullie zullen vandaag goed moeten samenwerken, want vandaag spelen we Escape the 

tipperroom. Het is chiro van 14u-17u 

 

 

Zondag 27 oktober 

Het is bijna halloween… SPOOKY!!! Vandaag spelen we een griezelspel. Zijn jullie dapper 

genoeg om vandaag naar de chiro te komen? Het is chiro van 14u-17u. Verkleed jullie zo eng 

mogelijk!! 

 

 

 

Wij hebben enorm veel zin in oktober!!!! 

 

XOXO Wolke en Merel 

 

         

 



 

 

  

Dag lieve kindjes! Jammer genoeg was het de vorige keer geen Chiro. Maar jullie mega toffe 

leidsters zijn op planningsweekend geweest, dus hou jullie maar vast voor een spectaculair jaar! 

Zondag 6 oktober (14u – 17u) 

Het is tijd om nu echt aan ons Chirojaar te beginnen. Daarom starten we met een oude 

klassieker. Het is iets met een lange lijst en als jullie lijstje helemaal afgevinkt is, hebben de 

leidsters heel veel pech. Rara, wie kan het raden? 

 

Zondag 13 oktober (14u – 17u) 

Vorige week was het dierendag! Dat gaan we op de Chiro ook 

vieren natuurlijk. Neem je (pluche!) huisdier mee deze zondag 

want het wordt een beestige dag! 

 

Vrijdag 18 oktober 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!!!!!!! 

Ga lekker gezellig in je uniform naar school. Wij kijken alvast uit naar zondag! 

 

Zondag 20 oktober (14u-17u) 

Gargamel heeft weer stoute plannen. Kom mee vermomd als blauwe 

smurf en help mee Gargamel te pakken! 

 

Zondag 27 oktober (14u-17u) 

Pokémon! Gotta catch 'em all - A heart so true 

Our courage will pull us through - You teach me, and I'll teach you 

Pokémon 

Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all 

Pokémon 

 

Dit was het dan alweer voor deze maand. Hopelijk hebben jullie 

er even veel zin in als wij.  

Kus kus, Lynn, Kitty en Britt 



Zondag 6 oktober 

Poging 2 om ons lokaal in orde te maken! 😊 Als je thuis nog dingen hebt liggen om op te 

hangen, zotte DIY ideeën hebt of te gekke architecturale ingevingen, neem ze zeker mee! Breng 

zeker jullie agenda mee dat we ons jaar wat kunnen inplannen. Ook zullen we het hebben over de 

leefweek en buitenlandskamp soooooooooooooooo be there of be een vierkant :p Het is 

Chiro van 14u tot 17u. 

Zondag 13 oktober (samenspel tip10’s) 
Vorige week was het dierendag! Dat gaan we op de Chiro ook vieren natuurlijk. Neem je 

(pluche!) huisdier mee deze zondag want het wordt een beestige dag! Het is Chiro van 14u tot 

17u. 

Vrijdag 18 oktober 

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Mis het niet om ergens een gratis 

ontbijtje mee te pikken en heel de dag te schitteren in uniform! Wij gaan met de leidingsploeg ’s 

avonds naar nacht van de jeugdbeweging en jullie zijn meer dan welkom om met ons mee te 

gaan! Wij spreken af op de chiro om 20u. Zou super zijn met jullie erbij xoxo 

Zondag 20 oktober 
Ik weet niet hoe het met jullie zit maar ik ben de tip10’s wel even beu gezien. Laten we een dagje 

naar Rupelmonde trekken. Kom dus zeker met de fiets! Wat we daar gaan doen zullen jullie 

vandaag wel zien hihi. Het is chiro van 13u30!! tot 17u. 

Zondag 27 oktober (samenspel tip10’s) 
Pokémon! Gotta catch 'em all - A heart so true 

Our courage will pull us through - You teach me, and I'll teach you 

Pokémon 

Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all 

Pokémon 

Het is chiro van 14u tot 17u. 

 

Voila, we zijn er weer ingevlogen! Ik heb enorm veel zin in een jaar boordevol avonturen! We zijn 

met niet veel maar ik ben er zeker van dat we een bangelijk jaar gaan beleven! 

Tot snel! 

Dikke kussen, Lisanne (0499156169) xxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxo 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Aspiranten 



 

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 

 

Nanou Verbist 

0494/11.79.89 

nanouverbist02@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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