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Inleiding
“Chiro, weet je wat het is?”

Weet je wat het is?

Het is spelen in het gras,

naar buiten zonder jas.

Ik weet wat het is.

Weet je wat het is?

Het is springen in een regenplas,

niet meer denken aan de klas.

Ik weet wat het is.

Het is vrijheid en op bivak gaan,

luisteren met een lach en een traan.

Het is vriendschap, liefde, geborgenheid.

Leven met een kleinigheid,

altijd hevig in de weer,

Chiro is het, zonder meer.
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Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten

Bivak is al even voorbij en en het Chirojaar is ondertussen al
begonnen. De leiding doet ook dit jaar weer zijn uiterste best om de
leden iedere zondag een onvergetelijke tijd te bezorgen. Bij Chiro
hoort natuurlijk ook de Sago en de eerste uitgave van dit jaar is weer
een feit! Zoals altijd kunnen jullie even nagenieten van de leuke
avonturen en gezellige foto’s van jullie kinderen, maar ook praktische
informatie zoals belangrijke data en contactgegevens vinden jullie
hier terug. Vergeet de data zeker niet in jullie agenda te schrijven!

Veel leesplezier,
De leiders en leidsters

Toelichting jaarthema
In 2021-2022 staat ons Chirojaar volledig in teken
van het jaarthema “Vonken”. We beseffen het niet
altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel
bewust samen en niet alleen. Door samen te
werken delen we onze energie met elkaar. Elk met
ons eigen engagement en motivatie laten we de
Chiro iedere keer opnieuw stralen en dat mogen
we dit jaar extra waarderend in de kijker zetten!

Samen aan Chiro doen, dat geeft vonken!
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Verslagen

Sloebers

❖Zondag 17 oktober

Zondag 17 oktober stonden er maar liefst 12 flinke sloebers klaar om
er weer een top namiddag van te maken. We begonnen met de
olympische sloeberspelen. Hierbij deden de sloebers allerlei
olympische sporten zoals lopen, verspringen, kogelstoten enzovoort.
Na alle punten te hebben opgeteld was Finn gewonnen, op de tweede
plaats stond Joseph en de derde plaats was voor Brent. Toen kregen
we wat honger en dorst van al dat gesport, gelukkig was het dan ook
al reeds 4 uurtje en konden we een lekker drankje drinken en een
koek eten. Vervolgens speelden we nog enkele spelletjes zoals
brandende ton en tik-tak-boem. Ook hebben we nog touwgetrokken
tegen de leiding en hebben overduidelijk gewonnen! Helaas kwam zes
uur steeds dichter in de buurt en was het tijd om op te ruimen, onze
spullen te pakken en terug naar mama en papa te gaan. Tot volgende
week!
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Speelclub meisjes

❖zondag 24 oktober
Op zondag 24 oktober hebben de Speelclubs geschilderd voor
Halloween en spaghettidag! Naderhand zijn ze begonnen met het
knutselen aan een cadeautje voor de Sint. Na 4-uurtje hebben ze
reclame gemaakt voor hun lekkere pompoensoep die ze op Halloween
gingen verkopen!

6



❖ zondag 28 november
Vandaag was een heel speciale dag, want de Sint kwam op bezoek!!
Hierbij zijn er een paar speelclubjes (Lis, Mariana, Isabella en Loriana)
naar voren moeten gaan. Als eerste was Lis aan de beurt, omdat ze
altijd goed meespeelt. Vervolgens waren de twee zusjes aan de beurt,
Mariana en Isabella, de twee deugnieten. Tenslotte was Loriana aan
de beurt. Zij mocht naar voor, omdat ze heel goed had meegezongen
in de kerk! Naderhand hebben alle speelclubjes een lekkere snoepzak
gekregen en zijn we terug gaan spelen. Weerwolven in het donker
vonden ze geweldig! Na 4-uurtje hebben we nog actief buiten
gespeeld, maar jammer genoeg was het al snel zes uur en moesten
we weer naar huis.
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Speelclub jongens

❖Zondag 21 november

Op zondag 21 november startte we de zondag om 10:30. Al de
speelclubs stonden met volle goesting in uniform om te vertrekken naar
de kerk. het was namelijk christus koning. Dit betekent dat het een
feestdag was voor de chiro. Na de wandeling met onze geweldige
muziekkapel die de tocht leiden was het tijd voor de feestelijke
misviering. Een wandeling terug naar de chiro, aten we samen met de
meisjes op de jongenschiro. Het feestmaal wat voor ons werd gekookt
had gesmaakt dus het was tijd voor te spelen. De leiding had een leuk
spelletje gemaakt om er achter te komen wat de speelclubs gingen
spelen die dag. De speelclubs gingen allemaal leuke kleine spelletjes
spelen. we speelde kruisvlag, rotte eieren touwtrekken en nog veel meer.
Toen het half 6 was gingen we naar binnen om het evaluatie spel te
spelen om te kijken of de kinderen het leuk vonden. Ze moesten aan de
hand twee dartborden kiezen of ze de dag geslaagd vonden ja of nee.
Toen alle groepen zeer overtuigd hebben gestemd dat het een leuke dag
was hebben we nog 1 laatste spelletje gespeeld met heel de chiro. Toen
was het al snel 6 uur, tijd voor de spullen te pakken en benieuwd te zijn
naar wat er volgende week op het programma staat.
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Kwiks

❖zondag 24 oktober
Vandaag hebben we voor 4-uurtje pijltje trek gespeeld. We vertrokken op
de Chiro en al snel moesten we een eerste opdracht doen: een prachtig
Chiro liedje zingen aan het kruispunt. We kozen voor vrolijke vrienden
want dat zijn we tenslotte wel allemaal op de Chiro. Toen we al een
beetje verder waren en al enkele opdrachten gedaan hadden moesten
we haasje over doen tot het einde van de straat. Dat is altijd lachen,
maar ook zeker vermoeiend! Gelukkig was dat snel voorbij en konden we
terug verder wandelen. Al snel hadden we de andere groep gevonden en
konden we terug naar de Chiro om een koekje te eten. Na 4-uurtje
hebben we mooie tekeningen gemaakt om de lokalen te versieren voor
spaghettidag. Iedereen haalde zijn innerlijke Picasso boven en er
kwamen mooie kunstwerkjes uit. Wanneer de tekeningen af waren
konden we voldaan terug naar huis met heel veel zin in de volgende
chirozondag!

❖zondag 21 november
Vandaag was het Christuskoning. Yeeeyy een hele dag naar de chiro!
Toen iedereen er was, vertrokken we met zijn allen naar de kerk onder
begeleiding van de muziekkapel van de jongens. Eens aangekomen
moest er iemand van onze groep gekozen worden om te lezen.
Samara was de gelukkige en deed dat super goed! Na de mis gingen
we naar de jongenchiro voor een echte bivak maaltijd. Dat heeft
enorm gesmaakt. Na het eten gingen we met de jongens een spel
spelen. Onze leiding had zeeslag voor ons voorbereid. Een super leuk
en spannend spel. Na al die inspanning hadden we eventjes rust
verdiend. Na het rustig 4-uurtje gingen we terug buiten spelen. Al snel
was het 18u en moesten we moe maar voldaan naar huis.
Openen
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Rakkers

❖zondag 28 november
Het was weer een fijne zondagnamiddag op de . Vandaag was het
sinterklaas en iedereen was natuurlijk heel gelukkig want de sint
kwam langs met heel veel snoep. Eerst hadden we na onze opening
een fantastische sinterklaasshow! Enkele  van onze rakkers zijn dan
ook naar voor mogen komen en hebben veel complimentjes gekregen
van de sint. Ondertussen gooide de pieten ook nog eens heel veel
snoep naar iedereen dus konden we lekker snoepen toen de show
bezig was. Nadat de show gedaan was regende het dus gingen we
binnen spelletjes spelen. Eerst speelde we dirigentje met veel gekke
bekken trekken samen met de speelclubs en er werd veel gelachen en
daarna hebben we vlak voor 4 uurtje het aanstellen spel gespeeld,
waarbij je je zo hard mogelijk moet aanstellen tot dat op een moment
de muziek stopt dan mag je niet meer bewegen. Tijdens het 4 uurtje
Heeft iedereen de snoepzak die ze van de sint gekregen hebben
lekker opgesmikkeld en nog fijn gevoetbald met elkaar. Na het 4 uurtje
hebben we de hockey sticks gepakt en zijn we beginnen hockey te
spelen. Na een spannende match en een mooie winning goal  zijn we
naar een voetbalmatchke overgeschakeld. Het begon al redelijk
donker te worden dus het was redelijk moeilijk om te voetballen. Na
veel gelach met open goal missers en veel tackles waren er nog 20
minuutjes over van onze chiro dag met de rakkers. Mini-vlaggenwacht
was het laatste spel dat we speelden, en in het donker was dit ook
heel fijn om te doen. Toen de klok 18:00 tikte mocht iedereen naar
huis na een lange dag ravotten en gek doen.
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Tippers

❖zondag 24 oktober
Zondag 24 oktober hebben we in het zonnetje pompoenen uitgehold
voor Halloween. We hebben leuke figuren en gezichtjes met een mes
eruit gesneden zodat we een theelichtje erin konden steken. Daarna
speelden we leuke Halloweenspelletjes in het bos. Toen we de
pompoenen de week erna wouden buiten zetten als versiering, waren
ze helemaal beschimmeld! Super jammer, maar we hebben er toch
van genoten dat we ze mochten uithollen.

Groetjes de tippers
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Toppers

❖zondag 21 november

Sago toppers
Op zondag 21 november was het Christus koning en daar keken alle
toppers heel erg naar uit. Jammer genoeg konden sommige toppers
er niet bij zijn door corona. Maar dat hield de rest niet tegen om zich
kei hard te amuseren. De dag begon al vroeg met de optocht naar de
mis en de mis zelf. Na het heerlijke middagmaal kon de dag dan
beginnen. Na een spelletje waarbij we ballonnen moesten zoeken om
te weten te komen welke spelletjes we gingen spelen kon het plezier
samen met de meisjes beginnen. We speelde die dag veel spelletjes
door aan een rad te draaien waar de verschillende spelletjes op
stonden. Na rugby-voetbal, olifantenknoop en al veel ravot plezier was
het tijd voor vieruurtje. De leiding zorge voor  een overheerlihjke
versnapering. Hierna konden we vol energie aan de de laatste 2
uurtjes van de dag beginnen. In het tweede deel van de dag speelde
spelletjes zoals omgekeerd verstoppertje en kruisvlaggen. Toen het
bijna tijd was werd er nog een spelletje gespeeld om te kijken of we de
dag wel echt leuk vonden. En dit was natuurlijk het geval. Toen het
dan eindelijk 6 uur was konden we met een tevrede gevoel naar huis
al uitkijkend naar de volgende zondag
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Tiptiens

❖5 tot 7 november
Dit weekend hadden we Tiptienweekend. Toen we aankwamen op de
Chiro was het er 1000 graden omdat de chauffage kapot was, Siel
was al helemaal in paniek! We kregen een lekkere mocktail en
speelden de slimste tiptien ter wereld. Nette, Flo, Jolien en Sam B
wonnen deze quiz. Daarna speelden we pijltje trek in het donker, dat
was heel spannend. We babbelden nog eventjes met een portie
partysnacks en gingen daarna ons bedje in. De volgende dag
begonnen we met rauwe croissant omdat de leidsters niet zo handig
zijn xd Na het ontbijt deden we een crimibox, we moesten een
moordzaak oplossen aan de hand van allemaal tips. Toen vertrokken
we naar JumpSquare, maar Siel had de verrassing al verklapt. Hierna
aten we lekkere hotdogs met frietjes en in de avond keken we nog een
film. Wat een leuk weekendje!!!

❖zondag 28 november
Toen we aankwamen op de Chiro en zagen dat we maar met 2 waren,
besloten onze geweldige leidsters om met ons een uitstapje te maken
naar de Noordkant. Met dit slechte weer leek het ons wel een leuk
idee om op te warmen met een warme chocomelk. Bij het bekijken
van de menukaart kregen we toch een beetje honger, dus zijn we
maar voor de tomatenroomsoep en een croque monsieur gegaan. Na
4-uurtje kwam de Sint op bezoek en we kregen een lekkere snoepzak.
Sommige van ons werden op het matje geroepen door de Sint: Sam B
omdat ze goed verhalen kan vertellen en Nette, Sam V en Mere
omdat ze elke week naar de Chiro komen.
Wat een leuke en gezellige zondag!

K
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Kerels
❖zondag 14 november

Zondag was het weer Chiro, dat was zeker super tof. De kerels waren
ook weer aanwezig op de Chiro en besloten met de meisjes een
dorpsspel te doen in Helchteren, jongens tegen meisjes. Spannend… en
moesten verschillende opdrachten uitvoeren, uiteindelijk wonnen de
meisjes dit. Enkele opdrachten waren een selfie maken met Petra van de
noordkant, een ruiltocht doen en nog unieke meerdere unieke
opdrachten…
Na 2 uur het dorpspel hebben gespeeld keerden de kerels en tiptiens
terug naar de Chiro. Tijd voor 4 uurtje. Toen deden ze nog enkele
spelletjes zoals baseball en vele andere. Maar daar liep ook iets mis, 2
Chiro leden liepen tegen elkaar op en kregen een harde klap. Daar
sloten we de Chiro zondag mee af. Het was 7 uur en tijd om naar huis te
gaan.
Openen

14

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100002394480023&attachment_id=444326364094853&message_id=mid.%24cAAAAAAMNsLiDnuDd5V9bZuT5ireB


Aspi’s

❖zondag 21 november
Zondagmorgen om half 11 stonden we weer klaar om er een
onvergetelijke zondag van te maken. Dit keer geen gewone zondag maar
Christus koning: samen spelen met de jongens.
Als eerst stond er de mis op de planning. Die was kort en krachtig en
daarna iets waar we allemaal naar uit keken: het eten. Tomatensoep met
balletjes, puree met worst en bruine saus en als dessert een lekkere
zebrakoek. Dat had de keuken weer goed gedaan! Na de afwas
begonnen we dan met het benen verfspel. Op ieder been een kleur
trokken we in groepjes Helchteren in. Bij 4-uurtje partysnacks en frietjes
gingen er ook nog vlot in. Daarna omgekeerd verstoppertje. Dat was ook
een succes! Als afsluitertje dan nog eens nooit heb ik ooit. Toen het om
half 7 gedaan was zijn we nog lekker gaan eten. Kortom een heel leuke
en geslaagde Christus koning
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Aspiranten

❖Zondag 21 november
Zondag 21 november, een van de mooiste dagen van het jaar
:CHRISTUS KONING!!! We stonden om half 11 aan de Chiro om dan te
voet samen met de meisjes naar de kerk te gaan. Na de mis zijn we
terug gewandeld naar de Chiro. Toen we daar aankwamen moesten
we de tafels dekken zodat we konden genieten van de puree ,worst
met appelmoes en bruine saus. Na het eten hebben de 2 oudste
groepen alles afwassen voordat we konden beginnen met er een
leuke namiddag van te maken. We kregen te horen dat we het
verfspel gingen spelen. We werden in groepen verdeeld en we kregen
twee verschillende kleuren op onze benen. Al snel kon het spel
beginnen. We moesten de kleurencombinaties van iedereen zien te
achterhalen terwijl we in Helchteren opdrachten moesten doen. Na
heel wat achtervolgingen en leuke opdrachten zijn we terug naar de
Chiro gewandeld waar de leidsters lekkere snacks hadden gemaakt.
Hierna hebben we omgekeerd verstoppertje gedaan. Eerst zijn de
leidsters zich gaan verstoppen en daarna de leiders. Op het einde van
deze dag hebben we nog “ Never have I Ever “gespeeld en toen was
het al weer veel te snel tijd om naar huis te gaan. We kunnen dus
terugkijken op een geslaagde Christus Koning.
Stan - Aspiranten
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Regels

¨ De Chiro start elke zondag om 14 uur en eindigt om 18 uur/18:30/19uur
voor de oudere groepen. Wij steken heel wat tijd in de voorbereidingen en
vinden het dan ook leuk om op tijd te kunnen starten met onze Chirozondag.

o Er zijn op de Chiro altijd leid(st)ers aanwezig vanaf 13u30.

o Als je dochter/zoon eens wat vroeger naar huis moet, gelieve
dan een briefje mee te geven of de leid(st)er te contacteren.

¨ We vinden het belangrijk dat  er veel kinderen in chirokledij komen.

o Voor ons is het belangrijk om als groep naar de buitenwereld
herkenbaar te zijn bij een uitstap, tocht,…

o We vragen dat kinderen een volledig uniform dragen

(rok/short, t-shirt/hemd, lange sokken, dichte schoenen)

¨ Er wordt niet gesnoept tijdens de Chiro alleen een koek tijdens 4 uur.

¨ Op de Chiro wordt veel geravot en gespeeld. Doe telkens kleren aan die vuil
mogen worden. De Chiro is namelijk geen modeshow. Laat onnodige  kleren,
juwelen,electronica… thuis.

¨ De kinderen kunnen tijdens het 4-uurtje altijd een drankje bestellen voor €1.

¨ Neem af en toe eens een kijkje op onze website of facebookpagina om op de
hoogte te blijven van onze evenementen en andere zaken:
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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
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Agendapunten

❖28 november: Sinterklaas op bezoek

❖5 december: afhalen merchandise meisjes

❖ 18 december: kerstwandeling meisjes (meer info volgt)

❖ 26 december, 2 januari en 9 januari: geen Chiro

❖ 19 februari: Chirofeest

❖ 21-31 juli: bivak
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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

Britt Awouters
(hoofdleidster)

0498/220059 awoutersbritt@hotmail.be

Tiptiens
Floor Peeters 0484/111704 floor.peeters@gmail.com

Siel Paesen 0495/474033 sielpaesen2001@gmail.com

Aspi’s
Nathalie Van Baelen
(hoofdleidster

0470/220616 nathalievanbaelen@hotmail.com

Minne Donné 0496/773140 donneminne02@gmail.com
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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

Speelclub
Zander Fransen
(hoofdleider)

0495/831515 Zanderfransen@gmail.com

Lionn Awouters 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
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Spelletje
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