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Inleiding
Goesting om je een heel jaar in te zetten voor de Chiro, om je in het
zweet te werken voor de activiteiten, om te genieten van de geur van
het gras dat aan je schoenen blijft plakken. Goesting om zelfs als het
vriest toch je short of rokje aan te trekken, goesting om toch naar de
Chiro te gaan ook al is het familiefeest, goesting om uren foto’s te
selecteren, goesting om het stof en de spinnen in het materiaallokaal
te trotseren, goesting om elke week opnieuw paraat te staan voor je
leden. Goesting in Chiro, kortom!

Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
Het einde van het Chirojaar is in zicht! Het was zoals altijd weer een
fantastisch jaar boordevol leuke evenementen en activiteiten. Hopelijk
hebben de leden er even hard van genoten als de leiding. Gelukkig is
het Chirojaar nog niet helemaal voorbij, we hebben namelijk nog de
10 fijnste dagen in het vooruitzicht: bivak! In deze sago kan je nuttige
bivakinformatie terugvinden over de verkleedkleren, bezoekdag, etc…
Veel leesplezier toegewenst!
De leiders en leidsters van Chiro Helchteren

Verslagen
Sloebers
❖ Datum
Sloebers
We begonnen zoals altijd onze Chiro zondag weer om 2 uur. Met een
heleboel lachende sloebers in de opening was het tijd voor onze
spullen weg te leggen en fluovestjes aan te trekken. Hierna
vertrokken we met de fiets naar de brandweer waar er een
opendeurdag was en wij met de sloebers heel graag naartoe wilden.
Na een kleine 10 minuten fietsen waren we daar. We hadden alle
brandweerwagens van binnen en van buiten bekeken. Hierna kwam
er een demo van de brandweer, eerst het openbreken van een auto
en bevrijden van een slachtoffer, hierna het groot waterkanon uit
Kleine Brogel dat zijn spectaculaire waterstraal demonstreerde. Toen
hebben we ons verzameld en zijn we terug naar de Chiro gereden
omdat het 4 uurtje was. Na een snack en een drankje begonnen de
sloebers met het bouwen van een glijbaan met plastic zeilen, hier
hebben we op gegleden tot half 6 en uiteindelijk hebben we ons
terug omgekleed. Om de dag af te sluiten hebben we nog een kleine
20 min potteke stamp gespeeld en toen zat de zondag er al spijtig en
helaas op. En nu maar aftellen naar bivak :)

Speelclub meisjes
❖ Vrijdag 20/05 tot en met zondag 22/05
Vrijdag was het eindelijk zo ver, PROEFBIVAK! Op vrijdagavond
hadden we een paar kleine spelletjes gedaan zoals pink stories,
weerwolven en potteke stamp want we gingen vroeg slapen.
Zaterdagochtend hebben we eerst het grote piratenspel gespeeld.
Hierbij moesten we in twee groepen opdrachten spelen om stukken
van de schatkaart te krijgen zodat we op het einde opzoek konden
gaan naar de schat. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
spelletjes gedaan: tik tak bom, het symbolenspel, het smokkelspel en
piratenvlaggenroof. Na het piratenspel hadden we nog een spel
gedaan waarbij we ons onherkenbaar moesten maken aan de hand
van de verkleedkleren en moesten de leidsters proberen te raden wie
we waren. S ’avonds hadden we nog samen met de kwiks de
poetsvrouwenquiz gespeeld. Zondagochtend moesten we jammer
genoeg onze koffer terug maken want we gingen weer naar huis.

Speelclub jongens
❖ Zondag 29 mei
We startte de zondag met zoals altijd de opening. Hier zagen we al
6 blije gezichtjes. Het was koers in helchteren maar nog beter
nieuws. Het was mooi weer. We gingen eerst naar de koers, daar
stond een springkasteel waar de kinderen zich rot amuseerde. Hier
kwamen we ook bekende gezichtjes tegen want de meisjes waren
ook bij de koers. Toen 3 uur was gingen we terug naar de chiro en
speelde we nog even in de zandbak. Toen we in de zandbak aan
het spelen waren kwamen de leiders met het geweldige idee dat
we knikkerbanen gingen bouwen en wie de mooiste had, die had
gewonnen.
Uiteindelijk
waren alle
knikkerbanen
even mooi dus
waren we
allemaal
winnaars. Na
het spelen in de
zandbak was het
4uurtje en zagen we
dat de sloebers de
bash hadden
uitgelegd en zagen
we dat ze aan het
glijden waren. Na 4 uurtje was het aan ons dus trokken we onze
kleren uit en waren we aan het glijden in onze onderbroek. Dit was
heel leuk maar ook vermoeiend. Dus na het glijden was iedereen
moe. We gingen nog eventjes een rustig spelletje spelen namelijk
potteke stamp omdat iedereen hier om vroeg. Toen iedereen
gevonden was gingen we terug naar het lokaal want het was
helaas al 6 uur dus tijd om naar huis te gaan.

Kwiks
❖ Proefbivak
Iedereen kwam aan en we begonnen eraan. Weerwolven was ons
eerste spel, dat beviel ons wel. Toen was het alweer tijd voor bed.
Dat was geen dolle pret. De nacht liep niet zo vlotjes, en Jade liet
veel protjes. We werden gewekt met een mooi lied. Dat verveelde
ons niet. We hadden lekker ontbeten en de chocopot was al bijna
opgevreten. De helft was pijlen aan het trekken, de rest bleef op
de chiro plekken. We schoten uit de bocht en speelden
fluitjestocht. Toen gingen we eten en daarna weer zweten. We
speelden een spel waarbij we onze eigen stad moesten maken en
speelden levend schaken. Het laatste avondmaal aten we
spaghetti. We deden de poetsvrouwenquiz. Sommige hadden veel
vragen mis. Dan gingen we feesten. We waren zo wild als beesten.
Helaas moest Nette toen vertrekken. We trokken gekke bekken.
We gingen slapen en stonden toen weer op en ruimden alle
rommel netjes op.
❖ Zondag 29/05
Toen iedereen er was floten de leidsters weer op hun fluitje voor
de opening. We speelden met zijn allen schipper mag ik overvaren.
Mare en Fé waren gewonnen. Iedereen ging naar binnen, maar de
kwiks gingen buiten spelen. Bilge had het licht van het lokaal
vergeten uit te doen. We gingen honkball spelen en werden
opgedeeld in 2 teams. Het team Carlos had gewonnen, want het
andere team kwam bijna niet aan de beurt. Na honkbvall gingen
we zeeslag spelen, maar daar moesten we al snel mee stoppen
omdat het super hard begon te regenen. Na 4-uurtje deden we
nog eens een poging om naar buiten te gaan en speelden we leven
of dood. Na één spelletje moesten we wel opnieuw vluchten naar
binnen voor de regen. Daarna hebben we nog dirigentje en
weerwolven gespeeld. Al snel was het 6 uur en konden we moe
maar voldaan naar huis.

Rakkers
❖ Datum De zon scheen, de lucht was blauw let geen wolkje aan de
lucht. Dat betekent dat de kerels er weer klaar stonden om aan
een chirozondag vol plezier in te vullen. Eerst deden we groepspel
met heel de Chiro na de opening, uiteraard heeft hier de leiding
weer gewonnen. De kerels hebben daarna 1 halve namiddag
kunnen vullen met 1 blauwe ton. Eerst speelde ze brandende ton,
nadat de armen bijna uit de kom zijn getrokken gingen ze verder
met een ander spel. Dit spel heeft geen specifieke naam maar het
is bedoeling dat je een tennisbal dmv een tennisracket naar elkaar
doorspeelt & bij de 10de pas speel je hem in de ton, als je mist
moet je zo hard proberen te lopen naar de goal. Na al deze
uitdagingen gingen de kerels 9 maanden spelen, een simpel maar
een zeer tof spel. Na dit werd er ook nog gevoetbald en potteke
stamp gespeeld. Hierna deden de kerels het effe rustig en werd in
het kerelslokaal gekeuveld over wat ze allemaal hebben
uitgespookt in het weekend. Aansluitend hierna hebben ze ook
een tiktok gemaakt, maar de leider snapte de trend niet zo... tot
volgende zondag!

Tippers
Vandaag zijn we naar de opendeurdag van de brandweer geweest.
Daar hebben we verschillende workshops gedaan, brandweer- en
ziekenwagens gezien. We zijn in een rookkamer geweest, speciale
brandweerpakken van 40 kg gezien en een frietketel die in brand
stond uitgedoofd met een branddoek. Het was een leerrijke dag, we
hebben geleerd hoe je een baby moet reanimeren, verschillende
pakken voor andere missies,… Om 15u was er een
bevrijdingsoefening waar Yanouck vrijwillig aan meedeed, dat was
echt leuk om te zien. Daarna was er een brandweerwagen speciaal
gemaakt om vliegtuigen te blussen, die straal ging super hard en
enkele kilometers ver hierdoor werden we allemaal een beetje nat
maar het was zo warm dat we het niet erg vonden!

Toen we terug op de Chiro waren hebben we na vieruurtje hebben
allerlei waterspelletjes gespeeld. Lucky Luck met waterpistooltjes,
rotte eieren met een natte bal en uiteindelijk was het uitgedraaid in
een groot watergevecht. Het was weer een geslaagde Chirozondag!
Groetjes, de tippers

Toppers
Zondag 29/5
De voorlaatste Chiro zondag en ook nog eens aspirantenleiding. De
jongens begonnen de zondag in de opening waar ze te horen kregen
dat deze zondag enkele aspiranten hun leiders gingen zijn, maar voor
hun was dat geen probleem en ze gingen zich zeker zo hard als anders
amuseren. Ze begonnen dan ook wel met een klassieker, een matchke
voetbal tegen elkaar. Na nog wat leuke spelletjes was het tijd voor
vieruurtje. Hier sprongen de leiders terug even in want de Toppers
verkochten chips voor de kas een beetje te spijzen, dit hebben ze
nodig op bivak voor hun tweedaagse. Na vieruurtje was het terug de
beurt aan de aspiranten. Na het tennisballen spel waar ze een
tennisbal in een ton moeten krijgen en een potje leven of dood was
het tijd om terug naar huis te gaan en de aspiranten hadden het goed
gedaan. De jongens gingen moe maar voldaan naar huis en kijken al
uit naar de laatste Chiro zondag.

Tiptiens

❖ 15 mei: carwash
Zondag 15 mei organiseerde we samen met de aspi’s een carwash.
Normaal was de carwash een week eerder gepland, maar helaas kon
dit niet doorgaan door de koers. We wasten van 10u tot 18u auto’s,
fietsen en camionetten. Het was een zonnige dag, terwijl de mensen
wachtten op hun auto konden ze gezellig iets verfrissends drinken op
ons prachtige zomerterras met sfeervolle muziek. Tijdens de middag
aten we lekkere frietjes. Alle auto’s vertrokken na een grondige
wasbeurt proper terug naar huis. Het was een geslaagde dag!
❖ 29 mei
We zijn de dag begonnen met schipper mag ik overvaren bij de
opening. Met als winnaars Mare en Fé van onze groep. Daarna
werden we in twee groepjes gedeeld en hebben we 4 op een rij
gespeeld om te bepalen welke groep het volgende spel mocht kiezen.
Leven of dood werd gekozen en we hadden mega veel plezier. Om te
zien wie het volgende spel mocht kiezen speelden we ertussen
weerwolven. De weerwolven waren gewonnen en ze beslisten dat we
kruisvlag gingen doen. Nadat de groep van de weerwolven weer
gewonnen hadden speelden we levende doodskist. Maar elkaar in de
kampen sleuren was moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk zijn we naar
binnen gegaan door felle regen ma dat verpestte de pret absoluut
niet. Na 4u deden we een quiz en als we een vraag goed
beantwoorden dan mochten we een rijtje raden bij het spelletje
mastermind. Wie uiteindelijk de juiste combinatie raadde won. Het
was een toffe afsluiter van weer een geslaagde chirozondag.

Aspi’s

❖ Zondag 22/05
Deze zondag zijn we naar de openspeelplaats dag van de
kleuterschool klimop gegaan. Hierna zijn we een ijsje gaan eten
met onze groep. Tijdens 4-uurtje hebben we honkbal gespeeld en
geluisterd naar onze leuke zemmel-afspeellijst. Na 4-uurtje
besloten we om de tippers uit te dagen voor een spelletje
vlaggenroof.
❖ Zondag 29/05
Vandaag zijn we de zondag begonnen met bezetting, met zen allen
aan elkaar vastgebonden met een touw moest we naar een
opgedragen plaats wandelen terwijl we opdrachten moesten
uitvoeren, zonder dat de leidsters op de fiets ons zagen. Een groot
succes was het misschien niet, maar we hebben geprobeerd. Na
4-uurtje hebben we aangezien het regende, in ons lokaal
gerelaxed, wat heel lang geleden was. Al bij al een leuke dag dus!
Groetjes de Aspi's

Aspiranten
❖ Datum 29/05
Zondag waren we met onze groep naar de plas geweest aangezien
het zo mooi weer was. We vertrokken met de fiets en toen we
uiteindelijk aankwamen hebben we in het water gezwommen.
Toen we het water moe waren hadden we zin in iets anders. We
gingen 9 maanden spelen. Daarna gingen we de uitdaging aan om
ten langste tegen de muur te zitten voor een strandbalticket.
Iedereen wou dit ticket natuurlijk hebben dus we deden ons
uiterste best om deze prijs te mogen ontvangen. Tussendoor was
er ook heerlijk stokbrood met kruidenboter voorzien, waar we
enorm veel zin in hadden na die grote inspanning. Om af te sluiten

speelden we nog een voetbalmatch tegen de toppers. Toen zat
onze chirozondag erop en was het tijd om naar huis te gaan.
❖

BIVAKINFORMATIE
Dinsdag 21 juli is het weer zover: we vertrekken voor 10 dagen op
bivak! Hier volgt nog belangrijke informatie in verband met het
vertrek, koffers, bezoekdag,… Neem dus zeker de tijd om dit eens
door te lezen.
● Vertrek
MEISJES:
▪ De meisjes vertrekken met de bus naar de bivakplaats. We
verzamelen omstreeks 13u aan Muveld en vertrekken van
hieruit samen naar de bivakplaats.
▪ Zorg dat je lunch gegeten hebt voor vertrek!!!
JONGENS:
▪ De ouders van de Sloebers brengen hun eigen kind(eren) naar
de bivakplaats op 24 juli op bezoekdag.
▪ De Speelclub plus Rakkers worden gebracht door de ouders
rond 5 uur
▪ Toppers vertrekken op het kerkplein met de fiets naar de
bivakplaats. Uur van vertrek wordt nog gecommuniceerd naar
de leden.
▪ Kerels en Aspiranten gaan rechtstreeks van voorwacht door
naar de bivakplaats.
● ADRES (om je kinderen een briefje te sturen)

● Koffers binnenbrengen + afhalen
MEISJES (aan de chirolokalen)
- Koffers binnenbrengen:
▪ Alle leden brengen de koffers binnen op 20 juli tussen 19u en
19u30.
▪ Tippers, Tiptiens en Aspi’s zetten hun fiets ook op de camion
Zorg dat deze in orde is !!!
- Koffers afhalen:
▪ Koffers ophalen 31 juli omstreeks 13u. Het exacte uur wordt nog
gecommuniceerd.
JONGENS (aan de chirolokalen)
- Koffers binnenbrengen:
▪ De jongste groepen (sloebers, rakkers) nemen hun koffers zelf
mee naar de bivakplaats.
▪ De oudere groepen (toppers, kerels en aspiranten) brengen hun
koffers binnen zaterdag 20 juli van 15u00 – 16u00.
- Koffers afhalen:
▪ De jongste groepen nemen hun koffers zelf mee naar huis
wanneer ze worden opgehaald op de bivakplaats. Uur van
ophaling wordt nog gecommuniceerd.
▪ De oudere groepen kunnen hun koffers gaan afhalen aan de
Chirolokalen op woensdag 31 juli (uur wordt nog meegedeeld).

● Bezoekdag
MEISJES: Woensdag 27 juli van 17u tot en met 20u.
JONGENS: Zondag 24 juli van 15u tot en met 19u.

● Wat nog in de koffer?
Slapen:
- Isoleermatje of noppenmatras
- Luchtmatras
o voor de leden die binnen slapen (eenpersoons verplicht!)
- Slaapzak of laken en deken
- Hoeslaken
- Plastiek matrasbeschermer voor kinderen met nachtelijke
waterproblemen
- Kussensloop en kussen
- Pyjama’s (2)
- Knuffeldiertje
Hygiëne:
o handdoeken (neem er zeker genoeg mee voor extra hygiëne)
o washandjes
o Toiletzak met:
- Zeep
- Kam borstel, haarspeldjes, haarelastiekjes
- Tandenborstel, tandpasta en spoelbeker
- Oorstokjes
- Eventueel deodorant
- Maandverband/tampons
- Voor de ouderen: scheergerief
Kleding:
o Uniform (dit doen we aan bij vertrek)
o Spelkledij:
- 5 T-shirtjes
- 5 shortjes
o Minstens 2 paar (sport)schoenen
o 2 warme truien
o 2 lange broeken
o 12 onderbroekjes
o Onderhemdjes/Bh’s
o 12 paar kousen
o Voldoende zakdoeken

Op tocht:
o Degelijke regenkledij
o Stevige, watervaste schoenen (en hoge kousen)
o Drinkbus (een eigen drinkbus is erg belangrijk dit jaar!)
o Rugzakje
Zwemmen:
o Badmuts
o Zwembroek/badpak/bikini
o Badhanddoek
Andere:
o Een goed sluitende (linnen) zak voor vuil wasgoed
o Schrijfgerief, briefpapier, omslagen (voor de jongsten: op voorhand
geadresseerd) en postzegels
o Zaklamp (Enkel voor de afdelingen in tenten!)
o Een lijst met al je spullen
o Indien je medicijnen neemt: verwittig de leiding!
o Zonnecrème
o Muggenmelk (vooral als je in een tent moet slapen)
o Voor de +12-jarigen: je paspoort
o Zakgeld (voor de jongste: niet veel, dit is enkel voor kaarten,
postzegels en
dagtocht)
o Kids-ID (jonge afdelingen geven deze af aan de leiding)
o Beetje snoep voor bonte avond
o Een fluovestje
Dit heb je nergens voor nodig en laat je dus thuis:
o Waardevolle voorwerpen zoals: radio, gsm, horloge, …
o Dolken, messen, …
o Dranken, …
Belangrijk! Neem zeker een paar mondmaskers mee, een eigen flesje
handgel is ook altijd handig.
LET OP! Merk al je gerief!!
Verlies van/schade aan waardevolle voorwerpen is NIET verzekerd

Verkleedkleren bivak
Meisjes
Speelclub:
- Piraten
- Heksen
- Kleren die vuil mogen worden
- Chique madammenkleren
- Festivalkleren
- Mario Bross:
● Lis: Mario
● Kaat: Luigi
● Olivia: Prinses Peach
● Inthe: Waluigi
● Leni: Prinses Daisy
● Janne: Yoshi
● June: Todd
● Marie: Wario
Kwiks:
- Politie
- Bomma
- Circus
- Kleren die heel vuil mogen worden/weg mogen
- Prinsessen:
● Elin: Anna
● Jade: Tiana
● Lore: Merida
● Minne: Elsa
● Mirle: Ariel
● Rosie: Mulan
● Valerie: Moana
● Amber: Tinkerbell

●
●
●
●
●
●
●

Juuls: Belle
Vonne: Sneeuwwitje
Giorgia: Yasmine
Nette: Pocahontas
Stien: Doornroosje
Roos: Rapunzel
Nina: Raya

Tippers:
- Heksen
- Mannen
- Holbewoners
- Sjieke kleren
- Kleren die heel vuil mogen worden/weg mogen
Tiptiens:
- Festivaloutfit
- Piraten
- Sjieke madammen
- Leger
- Kok
- Kleren die heel vuil mogen worden/weg mogen
Aspi’s:
- Wordt apart meegedeeld
Jongens
Sloebers:
- Leger
- Bouwvakker
- Kleren die heel vuil mogen worden/weg mogen
Speelclub:
- Meisjes kleren
- Leger
- Superhelden

Rakkers:
- Romeinen
- Leger
Toppers:
- Leger
- Meisjes kleren
Kerels:
- Marginaal
- Leger
Aspiranten:
- Leger
- New kids

Extra info
❖ Website Chiromeisjes Helchteren:
www.chiromeisjeshelchteren.be
❖ Website Chiromeisjes Helchteren:
http://www.chirojongenshelchteren.be/
❖ Website Chirowinkel De Banier:
http://www.debanier.be/
❖ Wat houdt het Chiro-uniform in?
Voor de jongens:
- Chirohemd
- Chiroshort
- Chiroriem
- Chirosokken of wollen sokken (beige/blauw)
- Hoge schoenen
P.S. Het is niet de bedoeling om te spelen in het uniform, het is dus
aangeraden om spelkledij (die vuil mag worden) mee te geven.
Voor de meisjes:
- Chiro T-shirt
- Chirorok of short
- Chirotrui (niet verplicht)
- Chirosokken of hoge sokken (donkere kleur of rood)
- Stevige schoenen

Agendapunten
❖ 20 juli: koffers binnenbrengen
❖ 21-31 juli: bivak

❖ 27 juli: bezoekdag meisjes van 17u tot en met 20u
❖ 24 juli: bezoekdag jongens van 15u tot en met 19u

Contactgegevens leiding
Meisjes:
Speelclub
Julie Ghysens

0499/100505

ghysensjulie@hotmail.com

Michelle Bongaerts

0492/704264

bongaertsmichelle@gmail.com

Machteld Deckers

0475/542084

machteld.deckers@outlook.com

Kwiks
Yanouck Lox

0497/339962

yanoucklox@gmail.com

Marie Bosmans

0493/063998

mariebosmans1@gmail.com

Tippers
Maud Donné

0495/80306

mauddonne@hotmail.be

0498/220059

awoutersbritt@hotmail.be

Tiptiens
Floor Peeters

0484/111704

floor.peeters@gmail.com

Siel Paesen

0495/474033

sielpaesen2001@gmail.com

0470/220616

nathalievanbaelen@hotmail.com

0496/773140

donneminne02@gmail.com

Britt Awouters
(hoofdleidster)

Aspi’s
Nathalie Van Baelen
(hoofdleidster)
Minne Donné

Jongens:
Sloebers
Mant Loos

0494/112999

Mantloos1@gmail.com

Giel Deckers

0470/085980

giel.deckers@icloud.com

Brecht De Roeve

0488/355540

Bdr.de.roeve@gmail.com

0495/831515

Zanderfransen@gmail.com

0496/226716

lionnawouters4@gmail.com

Lars Leroi

0471/698926

lars.leroi@hotmail.be

Rakkers
Casper Thijs

0468/320767

casper.thijs@icloud.com

Jonas Fransen

0496/318851

Jonas.fransen.icloud@gmail.com

Tijmen Claes

0468/272657

Tijmen.claes03@gmail.com

Toppers
Wietse Gijbels

0487/572822

gijbels.wietse@gmail.com

Wout Bollens

0468/152054

woutbollens@gmail.com

Kerels
Robin Schroyen

0471/320269

schroyenrobin@hotmail.com

Thomas Pil

0468/302669

Pil.thomas@telenet.be

Aspiranten
Lennard Awouters

0495/167227

Lennardawouters@hotmail.com

Mathias Beliën

0489/441677

belienmathias@gmail.com

Seppe Bosmans

0471/494697

Seppebosmans1@gmail.com

Speelclub
Zander Fransen
(hoofdleider)
Lionn Awouters

Spelletje

