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Beste ouders en leden van Chiro Appelterre 

Het is opnieuw zover, het nieuwe chirojaar staat alweer voor de deur. De leiding kijkt 
met enorm veel enthousiasme uit naar het komend Chirojaar. Hopelijk zijn jullie er 
net zo klaar voor als wij! 

Het jaarthema van dit jaar is “Grenzeloos Chiro”. Meer info hierover vind je op een 
van de volgende pagina’s. 

Op kamp namen we jammer genoeg afscheid van Brent, Stella, Fien, Lien, Ides, Yoshi 
en Jens. We willen hun ongelofelijk hard bedanken voor hun inzet van de afgelopen 
Chirojaren. Merci, merci, merci!!!!! 

Dit jaar zijn er ook twee leiders bijgekomen. Namelijk Amber en Jelle. Wij zijn er van 
overtuigd dat ze dit ongelofelijk goed gaan doen!  

Ook gaan de Aspi’s dit jaar enkele keren leiding mogen zijn, weliswaar van de twee 
jongste groepen. Zij zullen stap voor stap klaargestoomd worden voor volgend jaar. 

We hebben op kamp ook afscheid genomen van hoofdleidster Stella. Ook bedanken 
we haar voor al haar inzet die ze de afgelopen vier jaar heeft geleverd. Zij geeft dit 
jaar de fakkel door aan Robbe en Silke. Wout, “onzen ancien” blijft ook hoofdleiding.  

Zoals elk jaar verwelkomen we jullie sloebers elke zondag tussen 14u en 17u ( tenzij 
anders vermeldt) voor een spetterende Chiro namiddag! Mogen we alvast vragen om 
steeds paraat te staan met jullie uniform? Dit geldt zeker voor de groepen vanaf de 
tito’s. Ook verwachten we vanaf dit jaar dat iedereen vanaf de Tito’s 50% van de 
activiteiten aanwezig is. Zo niet? Kan de leiding beslissen om de deelname van het 
kamp te weigeren. Dit is nodig voor een positief groepsgevoel op kamp.  

Bij de kleinere groepen vragen we toch een T-shirt en/of pull te dragen; dit versterkt 
het ook groepsgevoel en het is leuk als we eens op stap gaan! 

Breng ook zeker elke zondag 50 cent mee voor een drankje! Want van zo een hele 
namiddag spelen kan je wel eens dorst krijgen... 

Verder in dit boekje zijn de kalenders te vinden voor het eerste semester, hou dit 
goed in de gaten om te weten wat jullie gaan doen! Ook op onze Facebookpagina en 
in jullie mailbox zal er geregeld Chironieuws te vinden zijn. 

In het zakje vinden jullie ook de kaarten van het spaghettiweekend. Gelieve deze af te 
rekenen ten laatste zondag 20 oktober 2019. 

Nog veel plezier met lezen! En tot zondag eh ;) 

De Appelterse leidingsploeg 

Ellen, Seppe, Yana, Stijn, Margo, Jelle, Amber, Daan, Wout, Robbe en Silke 
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We eten taco’s, onze kleren zijn ‘made in China’, we slapen in Zweedse bedden en we 
chatten met mensen aan de andere kant van de wereld. Ja, we zijn wereldburgers. We 
horen of lezen verhalen over mensen aan de andere kant van de wereld. Maar we weten 
niet altijd wie ze echt zijn. Met 'Grenzeloos Chiro' willen we buiten onze eigen 
Chirogrenzen gaan en andere jeugdbewegingen ontmoeten over de landsgrenzen heen! 

Waarom Grenzeloos Chiro? 
In spel kunnen we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn er jeugdbewegingen met 
dezelfde doelen bezig: kinderen en jongeren laten organiseren, leren, ervaren, spelen. 
Door te focussen op ‘internationaal’ willen we Chiroleden en -leiding motiveren om hun 
blik te verruimen en uit hun comfortzone te treden. We willen hen in ontmoeting laten 
gaan met  jongeren van over heel de wereld. Met de Chiro maken we ten slotte als 
stichtend lid bovendien deel uit van een internationaal netwerk van jeugdbewegingen, 
de Fimcap. 

In dit jaarthema willen we focussen op drie pijlers.  

1. Goeiedag, Bonjour, Buenas Dias   
Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren! Zo kunnen wij vanuit Chirojeugd 
Vlaanderen ook veel leren van leiding, leden en organisaties in het buitenland. Door 
ontmoetingen te organiseren en uit te wisselen over de grenzen heen willen we 
verwondering opwekken. Internationale ontmoetingen staan centraal. En daarvoor hoef 
je niet altijd letterlijk over de grens te gaan!   

2. Samen sterk!   
 Als Chirojeugd Vlaanderen leven we niet op een eiland. We vinden niet alleen onze 
eigen groep belangrijk, maar we hebben ook aandacht voor de gemeenschap om ons 
heen. We wonen allemaal op dezelfde wereldbol. Onze stem klinkt luider als we die met 
velen tegelijk laten horen. We laten de stem van kinderen en jongeren horen. Dat willen 
we niet alleen doen voor de kinderen en jongeren die in ons land wonen, maar voor alle 
kinderen wereldwijd. Dat doen we ook vanuit ons gevoel voor rechtvaardigheid.  

3. Chiro, dat is wat ons bindt!  
Spanjaarden luisteren naar hiphop, net zoals wij. In Marokko besteden ze veel aandacht 
aan hun vrienden, net zoals wij. We lijken meer op elkaar dan we zelf soms denken. 
Natuurlijk hebben jongeren aan de andere kant van de wereld hun eigen culturele 
eigenheden en verschillen ze zo van ons. Door kennis te maken met leden en leiding van 
alle jeugdbewegingen in de wereld willen we ook focussen op de gelijkenissen. Van 
noord naar oost en van zuid naar west: we zijn jong, zitten in de jeugdbeweging, spelen 
als gekken, gaan op kamp en bouwen aan kampvuren die overal evenveel warmte 
verspreiden. Via die gelijkenissen willen we werken aan verbondenheid.  
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Speelclubs – 1e, 2e en 3e leerjaar 

Ze dollen en rennen door het bos, verkleden zich en kruipen allemaal samen voor of 
zelfs in de poppenkast. Of ze trekken eropuit voor een tocht vol spelletjes, plezante 
liedjes en gekke opdrachten. Bij de speelclubs leren kinderen al meer samen spelen. 
Vriendschappen (en kliekjes!) ontstaan, banden worden gesmeed. 

 

Rakwi’s – 4e, 5e en 6e leerjaar 

De rakwi’s ravotten zich te pletter en lopen zich de ziel uit het lijf bij een supergroot 
bosspel. Soms maken ze de gekste creaties in klei en verkleden ze zich in monsters 
en draken.  

 

Tito’s – 1e en 2e middelbaar 

De tito’s trekken erop uit met de fiets of trein om in een of andere stad een zoekspel 
te doen. Keihard ertegenaan gaan in een pleinspel en graag winnen, door tactiek of 
door snelheid, of stilvallen om te zwijmelen over een superster of om de laatste stand 
van zaken in voetballand te bespreken, hoort erbij. 

 

Keti’s – 3e en 4e middelbaar 

De keti’s trekken op avontuur, doen een tweedaagse tocht in de natuur met rugzak 
en kompas of bouwen zelf een vlot om de rivier over te steken. Het zijn rasacteurs en 
het duurt vast niet lang voor hun eerste fotoroman verschijnt in een zelfuitgeven 
ketiblad.  

 

Aspi’s – 5e en 6e middelbaar 

De aspi’s zijn de oudste van de hoop en maken zich klaar om leiding te worden. Toch 
leven ze zich heel graag uit in een leuke tocht, boeiende quiz of een levensgroot 
gezelschapsspel.  
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De activiteiten gaan meestal door op zondag van 14u tot 17u in ons lokaal ’t 
Chiropaksken, tenzij anders wordt vermeld.  

Achteraan in het boekje vind je de kalender per afdeling, vergeet die zeker niet te 
raadplegen. Wijzigingen van de kalender zullen tijdig gemeld worden via sms, mail of 
sociale media of via de maandelijkse nieuwsbrief. De kalender en meer info kunt u 
ook terug vinden op onze website www.chiroappelterre.be.  

Iedereen brengt wekelijks 50 cent mee, voor een drankje. 

Wat de kledij betreft, dragen de kinderen best kleren die vuil mogen worden en 
tegen een stootje kunnen. Vanaf de tito’s in het Chiro-uniform verplicht. 

Dit jaar voeren we de 50% regel in. Deze regel houdt in dat leden vanaf de Tito’s 
minstens aan de helft van de activiteiten moeten deelnemen. GEEN 50% VAN DE 
ACTIVITEITEN AANWEZIG = GEEN KAMP.  

Bij vragen kun je altijd terecht bij de leiding. Je kunt ons ook altijd een mailtje sturen: 
chiroappelterreeichem@gmail.com. 

 

 

 chiroappelterreeichem@gmail.com 

 

                  https://www.facebook.com/chiroappelterre/ 

 

                               http://www.chiroappelterre.be/ 

 

                            https://www.instagram.com/chiroappelterre/ 

 

 

  

  

http://www.chiroappelterre.be/
mailto:chiroappelterreeichem@gmail.com
https://www.facebook.com/chiroappelterre/
http://www.chiroappelterre.be/
https://www.instagram.com/chiroappelterre/
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Balpennen 
Kan jij gratis balpennen verkrijgen op je werk, bij familie, vrienden, organisaties,... dan 
genieten wij hier ook graag van. Laat maar weten aan de leiding! 

Ballonnen 
Deze heb je nooit teveel op de Chiro. Dus weet jij waar we massa’s kunnen vinden? 
Dan horen wij dit graag. 

Papier 
Niet alleen op school maar ook op de Chiro wordt er veel papier gebruikt. WC-
papier, kaftpapier, behangpapier,... alle vormen zijn bruikbaar! Wanneer jij of iemand 
die je kent papier teveel heeft is dit ook altijd welkom op de Chiro. 

Knutselgerief 
Op de chiro knutselen we wel eens graag, maar daarvoor hebben we materiaal nodig. 
Heb jij of iemand die je kent nog een overschot liggen thuis? Dit ontvangen wij graag 
met open armen. 

Trooper 
Boodschappen online doen is niet enkel snel en simpel maar ook positief voor onze 
Chirokas. Met Trooper gaat een deeltje van het geld van je aankoop naar onze kas, 
zonder dat je een cent meer hoeft te betalen! Makkelijk toch? 

Verkleedkledij en doeken 
Oude verkleedkledij of doeken waar je niets meer mee kunt doen? Breng ze mee op 
zondag. De leiding ontvangt het materiaal met open armen. 

Tombolaprijzen 
Ken je een bedrijf dat instaat voor tombolaprijzen of heb jij thuis nog wat spulletjes 
liggen? Laat het ons weten en breng het mee naar de Chiro! 
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Stardag 
Zondag 29 september 2019 
 
Druppelkot 
Zondag 6 oktober 2019 
 
Spaghettiweekend 
Zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019 
 
Wafelenbak 
Zaterdag 23 en zondag 24 november 2019 
 
Schaatsen 
Zondag 2 februari 2020 
 
Weekend kleintjes – Tollenbeek  
Vrijdag 21 tot en met zondag 23 februari 2020 
 
Weekend groten  
Vrijdag 3 april tot en met zondag 5 april 2020 
 
Barbekoe 
Zaterdag 23 en zondag 24 mei 2020 
 
Kamp te Opoeteren 
Van 11 tot en met 21 juli 2020 
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Wij zijn van de chiro en dat laten we graag zien ook! Daarom is het tof als je in 
bewegingskledij (ook wel bekend als chiro-uniform) naar de activiteiten komt. Zo’n 
uniform is ook handig voor de iets vuilere spelletjes. Ook bij uitstapjes is een uniform 
zeer gemakkelijk. Een standaarduniform bestaat uit een rok of short, een T-shirt en 
een chiropull. 

Onze leden hebben de mogelijkheid om het uniform van Chiro Appelterre aan te 
kopen: een groene pull met blauw logo en een blauwe T-shirt met groen logo. Er zijn 
van beide nog verschillende maten in voorraad: vraag ernaar bij de leiding! 

• Pull kost 20 euro 
• T-shirt kost 10 euro 

Daarnaast kan je rok, short en/of andere chirokledij van Chiro Nationaal altijd kopen 
in één van de chirowinkels. Het is bovendien verplicht om vanaf de tito’s een volledig 
uniform te hebben! 

Chirowinkel “De Banier”: 

● Aalst: Molenstraat 65, 9300 Aalst 

● Brussel: Kolenmarkt 85, 1000 Brussel 

● Gent: Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent 

Chirokledij te vinden: bermudabroek, korte broek, rok, lange broek, topje, t-shirt, 
hemd, sweater, zonnebril, sokken, petje, ondergoed,... 

Naast chirokledij kan je er tal van andere zaken vinden zoals kuntselgerief, 
gezelschapspellen, ander chiromateriaal, verkleedkledij, ... 

Zou je graag iets willen van De Banier maar geraak je er zelf niet? Laat iets weten aan 
de leiding! Wij passeren er soms en kunnen gerust iets meebrengen! Of bestel het via 
de website van De Banier: https://www.debanier.be/ 

 

 

 

 

 

  

https://www.debanier.be/
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… er dit jaar geen Pinkeltjes zijn? 

… we op kamp afscheid hebben genomen van Stella, Brent, Ides, Yoshi, Jens, Fien, 
Lien en Ides?  

… we Amber en Jelle mogen verwelkomen in onze leidingsploeg? 

… Jolien nog steeds onze VB (Volwassen Begeleider) is? 

… naast Wout ook Silke en Robbe hoofdleiding zijn? 

… we de hittegolf met temperaturen tot 40°C op kamp hebben overleefd? 

… we echte kwallen mochten aanraken op kamp? 

… de daguitstap naar De Panne een groot succes was? 

… de kookploeg op kamp opnieuw overheerlijk heeft gekookt voor ons? 

… de foto’s van de casino-avond ultra professioneel zijn #mercibrent? 

… we dit jaar op kamp gaan naar Opoeteren van 11 tot 21 juli?  

… leider Robbe de dubbelganger is van Vince #likeme? 

… de wafelenbak dit jaar in November valt? 

… alle inschrijvingen nu online gebeuren? 

… we ondertussen al 236 volgers hebben op Instagram? @chiroappelterre 

… het nieuwe Chirothema “Grenzeloos Chiro is”? 

… Alle mensen die instaan voor onze Chiro (VZW, ouders, kokkies, VB’s, chauffeurs,...) 
een dikke pluim verdienen? 

… de fietstocht naar de kampplaats iets moeizamer ging dan gedacht? 

… De Donderdagen een groot succes waren? 

… Dag Van De Jeugdbeweging dit jaar op 18 oktober valt? 

… Ninove Speelstad een groot succes was? 

… we ongelofelijk hard uitkijken naar het nieuwe Chirojaar? 

… de leiding enorm blij is met hun nieuwe groepen? 

… de wist-je-datje’s nu gedaan zijn? 
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GROEPSLEIDING 

Silke Fonteyn 
Rietstraat 26 a  

9400 Appelterre-Eichem 
0495/27.41.86 

Wout Reygaerts 
Papestichel 30 

9400 Appelterre-Eichem 
0493/10.61.32 

Robbe Nyssens 
Gezellestraat 9 

9400 Appelterre-Eichem 
0479/17.49.01 

 
 

SPEELCLUBLEIDING 

Margo Uyttersprot 
Neerstraat 58 

9400 Appelterre – Eichem 
0474/32.32.55 

Yana Coeckerberghs 
Aardeweg 33 
9406 Outer 

0476/37.01.85 

Jelle De Bisschop 
Diefhoek 10 

9506 Nieuwenhove 
0490/43.22.10 

 

RAKWILEIDING 

Silke Fonteyn 
Rietstraat 26 a  

9400 Appelterre-Eichem 
0495/27.41.86 

Amber Van Crombrugghe 
Peperstraat 32a/2 
9506 Zandbergen 

0470/85.83.66 
 

TITOLEIDING 

Daan Bellemans 
Eichemstraat 78 

9400 Appelterre-Eichem 
0476/89.66.47 

Seppe Neyrinck 
Driehoekstraat 25 

9450 Kerksken 
0476/49.43.66 

 
KETILEIDING 

Ellen Asselman 
Wilderstraat 105 

9400 Appelterre-Eichem 
0472/80.59.26 

Stijn Cousin 
Aalstsesteenweg 229 

9506 Idegem 
0491/33.63.34 

 

ASPILEIDING 

Wout Reygaerts 
Papestichel 30 

9400 Appelterre-Eichem 
0493/10.61.32 

Robbe Nyssens 
Gezellestraat 9 

9400 Appelterre-Eichem 
0479/17.49.01 
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SPEELCLUBLEIDING 

 

Naam: Jelle De Bisschop 
Geboortedatum en plaats: 4 maart 2001, Aalst 
Lievelingskleur: Groen 
Lievelingsliedje: Believe - Cher 
Favoriete spel: De slimste mens ter wereld 
Ik ben fan van: Duits 
Vieste geurtje: Een vuilkar die voor je rijdt 
Leukste Chiromoment: Buitenlands kamp Slovenië 
De Chiro vind ik: De ideale plek om nieuwe vrienden te maken en waar je eens goed 
zot mag doen!! 

 

 

Naam: Margo Uyttersprot  
Geboortedatum en plaats: 5 februari 2000, Aalst 
Lievelingskleur: Groen 
Lievelingsliedje: Wachten op Margo, Wim Soutaer 
Favoriete spel: Omgekeerd verstoppertje 
Ik ben fan van: Dansjes placeren 
Vieste geurtje: Wout zijn protjes 
Leukste Chiromoment: Slovenië 
De Chiro vind ik: De ideale plek om je grenzen te verleggen  
en een hoop nieuwe vrienden te maken. 
 

 

Naam: Yana Coeckelberghs 
Geboortedatum en plaats: 31 mei 2000, Aalst  
Lievelingskleur: Blauw 
Lievelingsliedje: Waiting for superman 
Favoriete spel: Ruige spelen 
Ik ben fan van: Glee 
Vieste geurtje: Kots 
Leukste Chiromoment: Wanneer we plat liggen van het lachen! 
De Chiro vind ik: Een tweede thuis 
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Naam: Amber Van Crombrugghe 
Geboortedatum en plaats: 27 april 2001, Zottegem 
Lievelingskleur: Rood 
Lievelingsliedje: A Forest – The Cure 
Favoriete spel: Billenklets 
Ik ben fan van: Koeken! 
Vieste geurtje: Wout 
Leukste Chiromoment: Tweedaagse in Oostende 
De Chiro vind ik: Tof aa’aa 
 
 

 

Naam: Silke Fonteyn 
Geboortedatum en plaats: 24 januari 2000, Aalst 
Lievelingskleur: Groen, duuuh! 
Lievelingsliedje: Now let us sing 
Favoriete spel: Stratego EXTREME 
Ik ben fan van: Mijn rakwietjes  
Vieste geurtje: Fishsticks  
Leukste Chiromoment: Vlottentocht 
De Chiro vind ik: De beste en leukste uitvinding ooit! 

 

 
TITOLEIDING 

 

Naam: Seppe Neyrinck 
Geboortedatum en plaats: 23 november 2000, Aalst 
Lievelingskleur: Elke kleur 
Lievelingsliedje: Da boy Tommy - Halloween 
Favoriete spel: Speeltijd 
Ik ben fan van: Pewdiepie 
Vieste geurtje: Robbe zijn voeten 
Leukste Chiromoment: Allemaal behalve de slechte 
De Chiro vind ik: Bezigheidstherapie 
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Naam: Daan Bellemans 
Geboortedatum en plaats: 19 mei 2000, Aalst 
Lievelingskleur: De kleur van de liefde 
Lievelingsliedje: Current joys - Kids 
Favoriete spel: ‘Verstand gebruiken’ spelletjes 
Ik ben fan van: Komkommer 
Vieste geurtje: Voeten!!! 
Leukste Chiromoment: Samen zitten aan het kampvuur 
De Chiro vind ik: KEI WIJS 

 

 

KETILEIDING 

 

Naam: Stijn ‘kozzen’ Cousin 
Geboortedatum en plaats: 14 februari 2000, Geraardsbergen 
Lievelingskleur: Groen 
Lievelingsliedje: Hollow - Pantera 
Favoriete spel: Sjorren 
Ik ben fan van: Gesnoeide struiken 
Vieste geurtje: De beek op de Chiro 
Leukste Chiromoment: Zwemmen en verbranden aant  
zeetje op kamp 
De Chiro vind ik: Mijn favoriete hobby 

 

 

 

Naam: Ellen Asselman 
Geboortedatum en plaats: 10 juni 2000, Ukkel 
Lievelingskleur: Groen 
Lievelingsliedje: Ik blijf in Chiro geloven hardstyle  
remix / ballen (chirolied) 
Favoriete spel: Dikke Bertha 
Ik ben fan van: Robin Rugzak 
Vieste geurtje: Jelle zijn scheetjes, Wout zijn voetjes,  
putjen op de Chiro 
Leukste Chiromoment: Het kamp natuurlijk!! 
De Chiro vind ik: super, mega, cool, leuk, tof, plezant, beire,  
wijs, nice… ☺   
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ASPILEIDING 

 

Naam: Wobbe Wyssens 
Geboortedatum en plaats: 11 november 2000, Aalst 
Lievelingskleur: Donkerzalm 
Lievelingsliedje: Fall Back Down - Rancid 
Favoriete spel: Elk spel waarbij ik win 
Ik ben fan van: SONS 
Vieste geurtje: kaka 
Leukste Chiromoment: KRINKEL!!!! 
De Chiro vind ik: Beter dan de Scouts 

 

 

Naam: Wout Reygaerts 
Geboortedatum en plaats: 26 april 1999 in Aalst 
Lievelingskleur: Blauw  
Lievelingsliedje: The cave – Mumford and sons 
Favoriete spel: Omgekeerd verstoppertje 
Ik ben fan van: Eten (zie je aan mijn buik) 
Vieste geurtje: Mijn voeten 
Leukste Chiromoment: Van de berg rollen terwijl ik appeltjes eet 
De Chiro vind ik: Een plaats om te ontspannen en in te spannen 
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WAT.EEN.KAMP! Jullie leiding is nog steeds aan het recupereren! En wat een mooi 
afscheid hebben jullie ons gegeven, we konden ons geen betere (b)engeltjes wensen 
om onze chirocarrière mee af te sluiten. Het kamp ligt al even achter ons, daarom 
frissen we jullie hoofdjes even op        

▪ Daguitstap naar de zee, waar sommigen onder jullie een kwal mochten 
aanraken van de redders op het strand. En dit zonder gestoken te worden, 
fjoew! 

▪ Batikken (tie-dye) van jullie t-shirt, wat bij iedereen goed gelukt was. 
▪ 1 tegen allen spel, waar jullie 1 ding geleerd hebben… WAT MAAKT ONS 

STERK? TEAAAMWERK!  
▪ Expeditie Pinkelson waar jullie toonden dat jullie echte avonturiers zijn! 
▪ Ook op de casinoavond deden jullie allemaal goed jullie best om zo veel 

mogelijk geld te winnen. Dikke pluim! 
▪ Het slapen gaan ging niet altijd even makkelijk, maar naarmate het kamp 

vorderde ging dit steeds makkelijker en makkelijker… Vermoeidheid 
misschien?       

▪ Cupcakes versieren voor de verjaardag van Laure, nogmaals een dikke merci!  

We kunnen niet genoeg benadrukken hoeveel plezier we met jullie beleefd hebben, 
D A N K U W E L! We wensen jullie dan ook een goeie start van het nieuwe chirojaar 
en veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes! 

Jullie zullen ons zeker en vast nog héél veel tegenkomen op chiro evenementen!  

Dikke zoen, 

Stella, Fien en Lien 
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Speelclubs der Speelclubbers 

Het kamp zit er ondertussen weer al twee maand op, en wat voor één! Alle leuke 
momenten zijn er te veel om op te sommen, maar we zetten de leukste op een rijtje!  
Het kamp begon in de o zo wijze kamer, met stapelbedden van wel drie verdiepen. 
HOE COOL WAS DA??!  
We speelden ook heel wat zotte spelletjes, herinneren jullie zich het spel waarbij Ines 
omgetoverd werd tot een jongen en Taro tot een meisje? Een foto hiervan vinden 
jullie onderaan de pagina. En de pis-quiz? Waarbij sommigen van jullie wel heel erg 
dringend moesten plassen ;-). Jullie herinneren zich vast en zeker het spel van de 
kookploeg, waar jullie overheerlijke pannenkoeken mochten smullen. 
De make-over van jullie leiding was ook een topper van formaat, ook hier vinden 
jullie een foto van onderaan de pagina. 
En douchen onder een douche? Zo saai!  Geef ons maar een tuinslang met ijskoud 
water na een dag vol waterspelletjes in 35°C! 
Het neusje van de zalm was de daguitstap naar de zee, waar we zelf echte kwallen 
mochten aaien! 
Tot slot dansten jullie zoals de besten op het liedje Skibbedy met jullie zelfgemaakte 
maskers voor het afscheid van Yoshi. 

Met andere woorden, het was onvergetelijk kamp met heel wat mooie momenten en 
waar mooie vriendschappen zijn ontstaan (hé Ines en Ebe? ;-) ).  
WIJ GAAN JULLIE MISSEN!!!!  

Dikke knuffel 
 
De enige echte Speelclubleiding 
Yoshi, Stijn en Silke  

 

 

 

  

  

  

                                              WE               SPEELCLUBS 

  



Jaargang 25 September 2019 – Januari 2020 

 
Dag Rakwi’s van het afgelopen chirojaar. 

Leiding geven met drie beren van jongens aan een groep die grotendeels bestaat uit 
meisjes was zeker een avontuur. Shout out naar de meisjes die het vol hebben 
gehouden met ons. Maar ook een shout out naar de jongens die het hebben vol 
gehouden met de meisjes. :p 

Nu de ingrediëntenlijst voor het kamp in Leisele: 

▪ 3 leiders, kuisen en pellen 
▪ Veel meisjes 
▪ Een hoop zon, op 180°C 
▪ Verschillende accidenten 
▪ Weerwolfje, casino avond, fuif 
▪ L O E S J E 
▪ Speeltijd! Maar enkel voor de leiding 
▪ Jarne die overloopt naar de speelclubs 

Alles mixen en voor een halfuurtje in de oven. Oke nee, het was een plezant kamp dat 
kunnen we allemaal wel zeggen. Dus veel plezier in het nieuwe chirojaar! En 
misschien zien we jullie in de toekomst weer als leiding (behalve Jens die stopt). 
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Liefste titito’s 

Het jaar is weer voorbij gevlogen!  
Maar niet getreurd… Als jullie dit tekstje lezen, dan is het nieuwe chirojaar 
alweer begonnen! Voor sommigen zelfs al als keti (jullie worden toch zo snel 
groot)! 
Terwijl jullie nu van jullie chocomelksken en uw koffiekoeksken aan’t genieten 
zijn, halen wij de mooie kampherinneringen nog eens boven: 

Het kamp was natuurlijk weer een hele mooie afsluiter van het jaar! Jullie 
leukvermoeiende zieltjes wisten ons elke avond weer vermoeid en pompaf ons bedje 
in te laten kruipen. 
Maar moe of niet, ons Ellen liet voor geen geld van de wereld haar glaasje alcohol 
staan #Zie_ik_ons_Ellen_aan_de_Schelde. 

Alhoewel de doop door de hitte niet zo een groot succes was, was ons nachtspel dat 
zeker wel! Zo een goeie medewerking van jullie hadden we om 1 uur ’s nachts echt 
niet verwacht! 
Gaan shoppen in de Carrefour en door de fonteintjes lopen in Ieper, dat deden we 
allemaal :p 
Enkel de zware (en saaie) fietstocht naar en van Ieper verliep iets vermoeiender dan 
gedacht. 
Van een horrorfilm kijken op klaarlichte dag, een fuifje bouwen of spelen met de 
Spellen van Ellen, onze planning zat goed vol om jullie 10 dagen lang te amuseren. 
Hopelijk is het ons gelukt om jullie een onvergetelijk kamp te bezorgen… 

 
Evaluatie kamp (kleur de sterretjes): 

       Slecht Baja cv goe eja Heel leuk       Ultra 
fantastisch 
Algemene tevredenheid over het kamp    ☆     ☆     ☆          ☆                   ☆ 

Samenstelling titoleiding      ☆     ☆     ☆          ☆                   ☆ 

Kampactiviteiten       ☆     ☆     ☆          ☆                   ☆ 

De eerste keer in een tent slapen      ☆     ☆     ☆          ☆                   ☆ 

Kennis maken met de andere chiro      ☆     ☆     ☆          ☆                   ☆ 

Ellen haar grote spellen      ☆     ☆     ☆          ☆                   ☆ 
 
Jullie krijgen alvast 5 dikke sterren van ons! Onze lieve titopatatjes xoxo 
 
Natuurlijk hebben we nog veel meer gedaan tijdens het kamp dan de paar dingen 
die we hierboven vermeld hebben, maar ons boekje is te klein om al onze mooie 
herinneringen neer te pennen.  
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Hiernaast nog enkele leuke plaatjes van het kamp! 

Bedankt om onze tito’s te zijn! 
Dikke kus, een goeie natte lek en een stevige handdruk 
Jullie favoriete leidingetjes 
Ellen, Daan en Brent 

Ps: Jullie liefste groepsleider Brent verlaat de leidingsboot, maar niet getreurd! Vanaf 
nu bereidt hij samen met de kokkies jullie lekkere maaltijdjes op kamp. 
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Dag Keti’s, dag zotte bende 

Het kamp ligt ondertussen alweer twee maanden achter ons, hoog tijd dus om wat 
herinneringen op te halen. Fris en monter en met veel enthousiasme trokken we met 
de fiets richting het verre (achteraf gezien iets te verre) Leisele. Ondanks alles kunnen 
we wel met zekerheid zeggen dat we elkaar op kamp beter hebben leren kennen, al 
dan niet met wat stribbelingen. Eén grote groep vrienden, stuk voor stuk echte 
karakterkoppen. Keti zijn betekende ook voor velen onder jullie een hoop 
nieuwigheden op chirovlak zoals de tweedaagse, waar we ook dit jaar samen iets 
legendarisch van wisten te maken. Alsook de dropping, waar jullie bewezen dat jullie 
zelfstandig kunnen handelen en bovenal jullie groepsgevoel altijd op de eerste plaats 
komt. Jullie zeer competitieve ingesteldheid bleek ook uit de verschillende spellen 
die we speelden, zoals expeditie Robinson (remember the fight tussen Silke en Jitse ;-
) ). We namen dit kamp ook samen afscheid van Ides. Dat hebben jullie op een 
fantastisch mooie manier gedaan, waarvoor nogmaals bedankt. Kortom het was een 
kamp met bloed, zweet en tranen. Wij als leiding willen jullie graag bedanken voor 
het mooie jaar, de vele fratsen en de vriendschap. Het gaat jullie goed volgend jaar 
als Keti/Aspi. 

Dag vrienden, 

Dikke zoen en hartelijke groetjes,  

Jullie leiding, Ides en Margo 

♥ 
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Liefste Aspi’s 

Onze tijd met jullie zit er helaas op! Cry Cry! Het was een 
geweldig jaar en dat kon natuurlijk niet zonder jullie. We 
maakten veel gekke momenten mee zoals de tweedaagse, het 
kamp algemeen en natuurlijk de zondagnamiddagen en het 
meest originele afscheid ooit!  
Sommigen van jullie worden nu leiding, veel succes! De andere 
geniet met volle teugen van jullie laatste jaar. 
Jullie zijn een top groep. Eentje om nooit te vergeten. 
We hopen dat jullie ook een onvergetelijk jaar hadden! 

Veel liefs  

Patrick die nog niet op de brandstapel eindigde 

En jullie aspileiding 

Wout en Yana 
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Hey Speelclubbers, 

Een nieuw chirojaar is alweer aangebroken en dat wil zeggen dat er weer een 
heleboel activiteiten en spelletjes voor jullie staan te wachten. Binnen het thema 
“Grenzeloos” gaan we ook dit jaar weer samen uit ons dak en zoeken we de grenzen 
binnen de Chiro op, benieuwd wat dat zal brengen. Wij hebben er alvast 
onwaarschijnlijk veel zin in!  

Lieve groetjes,  

Jullie nieuwe leiding,  

Jelle, Yana en Margo 

Chiro-kalender Speelclubs 2019-2020 

29 sept.: Startdag 

6 okt.: Kermis! Dat betekent dat jullie ons terugvinden in het Druppelkot. 

13 okt.: Doop! Trek kledij aan die vuil mag worden!  

20 okt.: Vriendjesdag! Jullie mogen vandaag één of meerdere vriendjes of 
vriendinnetjes meenemen naar de Chiro. 

26-27 okt.: Spaghettiweekend, Mmmmm… 

3 nov.: Vlaggenspel 

10 nov.: Lolympische spelen! 

17 nov.: Vandaag geven de Aspi’s leiding aan de Speelclubs. 

23-24 nov.: Wafelenbak! 

1 dec.: Expeditie Speelclubson 

8 dec.: Koken!! De leiding heeft een recept gekregen van hun chirovrienden uit 
Oeganda.  

15  dec.: We spelen ‘Tijd geen tijd’! 

22 dec.: Vakantie, dus geen Chiro. 

29 dec.: Vakantie, dus geen Chiro. 

5 jan.: Driekoningen gaan zingen. 

12 jan.: Vandaag geven de Aspi’s leiding aan de Speelclubs. 

19 jan.: De kookploeg neemt de leiding voor een namiddag over. 
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26 jan.: Blok voor de leiding, dus geen chiro. 

2 feb.: We gaan Schaatsen. 

Verdere aanvulling of wijzigingen in de kalender zullen jullie meegedeeld worden via 
de Facebookpagina en de website. 
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Coolste Rakwi’s der Rakwi’s 

Het startschot voor een ongelofelijk wijs chirojaar is vandaag gegeven. Jullie 
tweekoppige leidsters genaamd Amber en Silke zullen (bijna) elke zondag paraat 
staan om de zotste, vuilste, leukste dingen met jullie uit te steken. Wij kijken er alvast 
ongelofelijk hard naar uit! 
Hieronder vinden jullie de eerste kalender van dit chirojaar. Hou zeker ook onze 
website en Facebookpagina in de gaten, moesten er wijzigingen in de kalender 
gebeuren! 
Nog vragen? Aarzel zeker niet om ons een mailtje te sturen 
(chiroappelterreeichem@gmail.com) of een belletje te doen naar Silke 
(0495/27.41.86) of Amber (0470/85.83.66). 

TOT ZONDAG! 

Groene knuffel 

Jullie spiksplinternieuwe rakwileiding 

Amber & Silke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 29 september – Stardag 
Hoera! Het nieuwe Chirojaar is van start gegaan.  

Zondag 6 oktober – Druppelkot 
Jullie ouders kunnen een druppeltje komen drinken terwijl jullie keer na keer de flosj vangen in de Rups! 

Zondag 13 oktober – Doop 
Vandaag worden jullie ontgroend tot Rakwi. Trek vuile kleren aan en voorzie een grote plastic zak als je met de 
auto komt. 

Vrijdag 18 oktober – Dag van de jeugdbeweging 
Trek allemaal jullie blauw-groen-beige uniform aan en ga ermee naar school! Stuur een foto door naar ons en win 
een prijs! 

mailto:chiroappelterreeichem@gmail.com
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Zondag 20 oktober – Vriendjesdag 
Toon aan de rest van de Rakwi’s dat jij de beste en coolste vriend(in) hebt. Misschien is Chiro wel iets voor 
hem/haar?  

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober – Spaghettiweekend 
Kom onze overheerlijke spaghetti en croques proeven dit weekend! Kaarten afrekenen ten laatste zondag 20 
oktober! 

Zondag 3 november – Aspi’s geven leiding 
Jullie krijgen voor één dag nieuwe leiding, welk spel jullie gaan spelen blijft nog een groot geheim! 

Zondag 10 november – THE RESCUE RAKWI’S 
Er is een groot schip gezonken en honderden mensen zijn op dit moment aan het verdrinken…   

Zondag 17 november – Het Vanish vlekkenspel 
Huh wa is da voor een spel? Kom en je zult het zien! 

Zaterdag 23 en zondag 24 november – Wafelenbak 
We hebben jouw hulp nodig om onze overheerlijke ambachtelijke wafeltjes te verkopen! Info volgt. 

Zondag 1 december – Miss en mister Rakwi 
Wie is de sterkste, gekste, creatiefste, vuilste, grappigste Rakwi? Kom het hier te weten! 

Zondag 8 december – Zeeslag 
Word jij vandaag kapitein of kapiteinina van ons rakwischip? 

Zondag 15 december – Helpende (rakwi)handen 
Vandaag doen we iets voor het goede doel. Wat? Ligt in jullie handen! 

Zaterdag 21 of zondag 22 december – Kerstfeestje 
Meer info volgt! 

Zondag 29 december – GEEN CHIRO 
Jammer genoeg geen Chiro vandaag want jullie leidstertjes zitten met hun neusjes in de boekjes! 

Zondag 5 januari  – Driekoningen 
Trek allemaal jullie mooiste kostuum aan want we gaan driekoningen zingen in de straten van Appelterre! 

Zondag 12 januari  – GEEN CHIRO 
Helaas pindakaas, jullie leiding heeft grote toetsen of met een moeilijk woord examens. 

Zondag 19 januari – Spel van de kokkies 
Het énige echte wonderbaarlijke spel van de kkkkkkkkkkkkkokkkkkies! 

Zondag 26 januari – Aspi’s geven leiding 
Jullie krijgen voor één dag nieuwe leiding, welk spel jullie gaan spelen blijft nog een groot geheim! 

Zondag 2 februari – Schaatsen 
SCHAAATSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN!!! Meer info volgt. 

  
Jullie 
leidsters als 
Rakwi 
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De kalender is niet al te informatief, weten we. De details zullen we laten weten een 
paar dagen voor elke chiro zondag. Maar nu kan je toch zien wanneer er chiro is en 
wanneer er evenementen zijn. 
 
29 Sept: startdag 
Letterlijk startdag ahja, 
 
6 Okt: druppelkot 
Geen chiro! omdat we met ons kot op de kermis staan, kom eens langs! 
 
13 Okt: doop 
Vuil worden dus neem extra kleren mee 
 
20 Okt: vriendjesdag 
Jullie mogen een vriend(in) meenemen die niet in de chiro zit, tof e 
 
26 en 27 Okt: spaghetti weekend 
Vollenbak komen helpen!! 
 
3 Nov: eerste echte chirodag  
 
10 Nov: chiro op Robbe zijn verjaardag 
 
17 Nov: weer chiro! 
 
23 en 24 Nov: wafelenbak 
Vollenbak komen helpen en ge krijgt een wafelke!! 
 
1 Dec: tes chiro    
 
8 Dec: ook chiro 
 
15 Dec: chiro ofwa    
 
22 Dec: bijna kerst, ma chiro 
 
29 Dec: ja chiro    
 
5 Jan: jepla! chiro 
 
12 Jan: geen scouts, chiro 19 Jan: chiro voor u 
 
26 Jan: op (café) chiro 
 
2 Feb: schaatsen 
Kom gezellig mee schaatsen in Liedekerke! 
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Hey hey allemaal  

Er is weer al een Chirojaartje voorbij gevlogen met coole, leuke, mooie momenten 
om nooit meet te vergeten en we hopen dat jullie ook dit Chirojaar even leuke 
momenten mogen meemaken, maar daar zijn wij wel zeker van. 

Wij kijken er alvast heel hard naar uit om dit Chirojaar samen met jullie te mogen 
doorbrengen. Hopelijk zijn jullie even enthousiast als ons .  

 

Groetjes jullie nieuwe leiding  

Stijn en Ellen         

 

 

 

 

 

  

 

6 oktober → Druppelkot!! 
Het is weer kermis in Appelterre en dat wil zeggen dat wij weer paraat staan met het 
druppelkot. Jullie zijn allemaal welkom om een fruitsapke te komen drinken aan het 
druppelkot van Chiro Appelterre.        

13 oktober → Doop 
Vandaag worden jullie gedoopt tot echte keti’s we verwachten iedereen. Vergeet 
zeker geen reserve kledij want het gaat er vuil aan toe gaan.  

18 oktober → Dag van de jeugdbeweging 
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging dus vergeet allemaal jullie mooiste kleren 
niet aan te trekken, jullie chiro uniform natuurlijk.  

20 oktober → Vriendjes dag   
Jullie mogen een vriendje of vriendinnetje meenemen naar chiro want het is 
vriendjesdaaaaag jeeej.  

26/27 oktober → Spaghetti en croque monsieur festijn  
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Het is weer tijd voor ons jaarlijkse spaghetti festijn, we kunnen zeker alle hulp 
gebruiken dus we verwachten jullie allemaal om de handen eens uit de mouwen te 
halen.  

23/24 November → Wafelenbak  
We gaan weer wafeltjes verkopen meer info volgt nog  

21 december → kerstfeestje  
It’s party time. De leiding van chiro appelterre nodigt jullie allen uit voor het leukste 
kerstfeestje ooit. Meer info volgt nog  

Januari → Chiro? Geen Chiro?  
De Leiding heeft examens we laten jullie iets weten wanneer er wel of geen chiro zal 
zijn.  

2 Februari → Schaatsen 
We gaan tsjeeven over het gladde ijs. Vergeet zeker geen handschoentjes en een 
sjalleke mee te brengen, want tis dor mo friskes. 

Hier vinden jullie de data van de belangrijke evenementen. In principe is het alle 
weken van 14h – 17h Chiro tenzij anders vermeld op de FB-groep (die zullen we nog 
aanmaken) of op de kalender van de website. Vergeet zeker jullie 50 cent, compleet 
uniform en jullie goed humeur niet!!! Tot daaaaaaaan. 

Groetjes Stijn en Ellen  
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DEZE KALENDER MAG ENKEL AL SCHREEUWEND WORDEN GELEZEN AANGEZIEN HET IN 
HOOFDLETTERS STAAT EN ER ACHTER ELKE ZIN EEN UITROEPINGSTEKEN STAAT! 

29 sept. STARTDAG! 

6 okt. DRUPPELKOT! 

13 okt. DOOP! 

20 okt. VRIENDJESDAG! NEEM VANDAAG EEN VRIENDJE MEE NAAR DE CHIRO! 

26-27 okt. SPAGHETTIWEEKEND! 

3 nov. VANDAAG ZIJN JULLIE EENS LEIDING!!! TARGET: DE RAKWIEZZ 

10 nov. WE GEVEN VANDAAG EEN VERRASSINGSFEESTJE VOOR WOBBE ZIJN 
VERJAARDAG! SSHHHT NOG NIETS VERKLAPPEN AAN HEM! 

17 nov. VANDAAG ZIJN JULLIE NOG EENS LEIDING!!! TARGET: DE SPEELCLUBZZ 

23-24 nov. WAFELENBAK! 

1 dec. !MOOR EPACSE 

9 dec. IK BEDOEL 8 DECEMBER OEPS!!! WAAROM STAK DE KIP DE STRAAT OVER? KOM 
HET VANDAAG TE WETEN OP DE CHIRO! 

15 dec. HEBBEN JULLIE NU ONGEVEER EXAMENS? ANDERS GEVEN WE WEL NEKEER 
CHIRO OP EEN ZATERDAGAVOND OFZO HEE!!! 

21 dec. KERSTFEEST! HO HO HO!!! 

29 dec. BIJ FEESTDAGEN HOORT DRANK! BIJ VAKANTIE HOORT DRANK! BIJ SFEER 
HOORT DRANK! BIJ DRANKSPELLETJES HOORT DRAAANK!!! 

5 jan. IS APPELTERRE VERANDERD IN HET JAAR 2020? DAT ZOEKEN WE VANDAAG UIT 
TIJDENS EEN DORPSPEL! 

12 jan. DE SPEELCLUBZZ VONDEN JULLIE ZO LEUK ALS LEIDING DAT ZE SPECIAAL NOG 
EENS ACHTER JULLIE VROEGEN OM VANDAAG LEIDING TE GEVEN AAN HUN!!! 
#OMGZOCUTE 

19 jan. DE KOOKPLOEG GEEFT VANDAAG LEIDING! 

26 jan. DE RAKWIEZZ VONDEN JULLIE ZO LEUK ALS LEIDING DAT ZE SPECIAAL NOG 
EENS ACHTER JULLIE VROEGEN OM VANDAAG LEIDING TE GEVEN AAN HUN!!! 
#OMGZOCUTE 

2 feb. SCHAATSEN! 

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het cringegehalte dat jullie halen dankzij deze mooie opgestelde kalender. 
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Uit sympathie 

JAN HOOGHE 
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Uit sympathie 

Kinesist 
PETER VAN SNICK 

 

Uit sympathie 

iMaC bvba 

Willem Van den Berghe 
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Levi Verberckmoes 

Brandhout 

Botermelkstraat 51 

9400 Ninove 
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