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Voorwoord 
Beste Joellezers 

Wat een jaar is dit al geweest! Een rollercoaster van Chiro zonder mondmaskers, bubbels, liters 

alcoholgel en zelfs een coronaproof editie van de Mariakerkse Feesten tot online Chiro geven en 

spelen in bubbels van tien. Maar zoals jullie ondertussen al weten houdt dit Chiro OLV en SJB niet 

tegen! Ondanks de vele (wisselende) coronamaatregelen, blijven wij uitkijken naar de zondagen om 

Chiro te geven aan onze coolste leden!  

Ondertussen is het al paasvakantie. Wat gaat de tijd snel! Normaal zou nu het stukje tekst komen, 

over hoe spijtig we het vinden dat er geen Chiro is tijdens de paasvakantie, maar geen vrees want dit 

jaar doen we het een klein beetje anders. Whoop Whoop! We geven dit jaar enkel de zondag van het 

middelste weekend geen Chiro, wat betekent dat de eerste en laatste zondag van de vakantie coole 

Chirozondagen worden!  

Voor de rest willen we jullie allemaal een verdiende en goede vakantie toewensen! Eet zoveel 

chocoladepaaseieren als je maar kan, geniet van het hopelijk goede lenteweertje, van de buitenlucht, 

je familie en vrienden. Deze keer zullen we het zonder skivakanties en sleepovers moeten doen, 

maar als we kijken naar jullie creativiteit, gaan jullie je zeker en vast rot amuseren! 

Dan is het nu tijd om te genieten van deze Joel! Kies een gezellig plekje uit, ga rustig zitten en veel 

leesplezier! 

 

Groetjes 

Jullie Joelredactie  

 

Mathis, Samuel, Elinor, Suzanne en Marie  
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De  Chiro-agenda 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – 21 augustus: 

Chirokamp jongens 
 

1 – 11 augustus: 

Chirokamp meisjes 

 

 

Chiro meisjes in de 
paasvakantie: 

Enkel op zondag 11 april 
geen Chiro 

 

 

Chiro jongens in de 
paasvakantie: 

Enkel op zondag 11 april 
geen Chiro 
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Chironieuws 
Financiële actie – Meisjes 

Graag willen we iedereen bedanken voor de massale steun die we hebben ontvangen voor de 

pannenkoekenverkoop en alle andere acties van afgelopen maanden. Uiteraard waren deze acties en 

evenementen financieel gezien iets minder succesvol dan gewoonlijk, daarom blijven we ons verder 

inzetten om dat gat op te vullen. 

We doen mee aan niet één, niet twee, maar wel drie inzamelacties! Deze keer vragen we jullie dus 

niet om iets te komen drinken of om iets te kopen. Wel kunnen we jullie hulp gebruiken om een 

aantal dingen uit jullie dagelijkse leven in te zamelen.  

Je kan ons blij maken met: 

1. Barcodes van Soubry-pasta 

Knip deze uit de verpakking en bezorg ons deze tot en met 23 mei. Voor elke 10 
barcodes krijgen wij als Chiro een gratis pak pasta mee op kamp. 
 

2. Rode flapjes van Joyvalle melk 

Knip het flapje van uw brik melk en bezorg ons deze tot en met 27 juni. Per 10 flapjes 
krijgen wij als Chiro een gratis brik melk mee op kamp. 
 

3. Inktpatronen van HP en Canon 

Is het inktpatroon van uw printer leeg? Kijk eens of het type tussen onze inzamel-lijst 
staat voordat u het weggooit. Indien het inktpatroon onbeschadigd is en tussen de 
lijst staat, mag u het aan ons bezorgen. Er staat voorlopig geen einddatum op deze 
actie. Per 60 patronen ontvangen wij als Chiro 150 euro, dankzij een samenwerking 
met INK-BOX. 
 
Canon: CL-38, PG-545XL, PG-545, PG-540XL, PG-540, PG-512, PG-510, PG-210, PG-50, 
PG-40, PG-37, CL-546XL, CL-546, CL-541XL, CL-541, CL-513, CL-511, CL-52, CL-51, CL-
41  
 
HP: 901XL B, 901 Tricolor, 901 B, 304XL Tricolor, 304XL B, 304 Tricolor, 304 B, 303 
Tricolor, 303 B, 302XL Tricolor, 302XL B, 302 Tricolor, 302 B, 301XL Tricolor, 301XL B, 
301 Tricolor, 301 B, 300XL tricolor, 300XL B, 300 Tricolor, 300 B , 62XL, 62XL tricolor, 
62, 62 Tricolor, 303XL-black, 303XL-color, 305black, 305color, 305XL-color, 305XL-
black, 307XL-black 
Verspreid gerust dit bericht in uw omgeving, alle hulp is welkom! 
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Chironieuws 
Pannenkoekenverkoop 

WOW! Wat was onze jaarlijkse pannenkoekenverkoop weer een succes. Allemaal samen hebben we 

meer dan vierduizend pannenkoeken gegeten. We willen iedereen die ons daarbij heeft geholpen 

bedanken.  

Omdat we een jeugdbeweging blijven waar spelletjes spelen centraal staat, willen we eventjes de tijd 

nemen om de allerbeste verkopers extra in de bloemetjes te zetten. Bij deze een shout-out naar: 

- Inès van de Pinkeltjes 
- Speelclub Tille 
- Marta van de Kwiks 
- Noor van de Tippers 
- Tiptien Joni 
- Eva D’Haenens van de Aspi’s 

 
Vergeet zeker jullie cadeautje niet te vragen aan jullie leiding! 

Ook onder de leidsters was er ook een bikkelharde verkoopstrijd, deze heeft Queen B gewonnen, 

proficiat! 
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Kledij en uniform 
De lente is daar weer! Dit betekent dat het weer wat warmer wordt en dat we geen dikke jassen 

meer moeten aandoen! Maar, hierdoor zien we natuurlijk wel weer of iedereen zijn uniform goed 

aanheeft ;)). Daarom hebben we hier voor jullie nog eens een opsomming van wat onze regeltjes zijn 

rond het dragen van het uniform. 

Voor de meisjes is het uniform verplicht vanaf de Kwiks en bestaat uit: 

• Een Chirorok, broekrok of korte broek 
• Een blauw Chirohemd/trui 
• Een rode (Chiro) T-shirt 

 

Voor de jongens is het uniform verplicht vanaf de Rakkers en bestaat uit: 

• Een korte beige broek (vanaf de Kerels is een lange broek toegestaan) 
• Een blauw Chirohemd/trui 
• Een rode (Chiro) T-shirt 

 

Aan de ouders van de leden voor wie het uniform niet verplicht is, vragen wij uw zoon 

of dochter toch gelijkaardige kledij (beige broek, rode T-shirt) te laten aan trekken. Op 

die manier is het gemakkelijker voor de leiding om uw zoon of dochter op afstand te 

herkennen. Gelieve uw kinderen altijd kleren aan te doen die tegen een stootje kunnen 

en vuil mogen worden. Hou rekening met jassen en schoenen. Ook naamtekenen is 

handig om te weten van wie de verloren spullen zijn. 

Als je een nieuw uniform nodig hebt, kan je terecht in De Banier. 

Je kan ook gebruik maken van het tweedehandssysteem. Ben je opzoek naar een 

tweedehandsuniform of heb je thuis een uniform liggen dat niet meer gedragen 

wordt en nog in een degelijke staat is. Neem dan gerust contact op met leider Wout 

(0472/29.72.57) of leidster Sarah Lavaert (0474/17.38.01). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hallo iedereen! 

Wij weten allemaal dat er aan nieuwe Chirokleren een heus prijskaartje hangt. 

Daarom verzamelen en verkopen wij met onze Chiro tweedehandskledij! Hierbij 

dus een warme oproep aan iedereen om kledij die niet meer gedragen wordt/ 

te klein is, mee te nemen naar de Chiro en af te geven aan leidster Sarah, om zo 

een nieuw Chiroleven te krijgen. Je mag mij altijd contacteren via Messenger 

(Sarah Lavaert) of via gsm (0474173801)! Ook zal ik elke eerste zondag van de 

maand van 13u-13u50 buiten staan met alle tweedehandse kledij!  

Lieve Chirogroeten! 
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Trooper 
Corona of niet, jullie blijven denken aan ons door via Trooper centjes in te zamelen! Zowel 
de meisjes als jongens-Chiro hebben al een mooi bedrag in ontvangst kunnen nemen door 
jullie online aankopen. Hiervoor willen we jullie nog eens bedanken. Voor wie Trooper nog 
wat nieuw is, leggen we het graag nog eens uit hoe het in elkaar zit.  
 

Wat moet je er eigenlijk voor doen? Wel het is heel gemakkelijk! Je moet er niet veel voor 
doen én het is helemaal gratis! 
 
Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat?  

Wel, dat kan via de Trooperpagina van onze Chiro.  

https://trooper.be/chiromariakerkeolv 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosjb 
 

Maar voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe 
Trooper nu precies in elkaar zit. 
 

1. Elke vereniging heeft dus een unieke Trooperpagina (zie hierboven) 
2. Op deze unieke pagina staan links naar webshops 
3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, 

weet de shop welke vereniging jij wil steunen. 
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 

extra uit te geven. 
5. Van elke aankoop die jij dan doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. 

Iedereen blij! ☺ 
 

Vergeet zeker niet je Trooperbotje te activeren. Deze helpt je eraan herinneren dat je de 
Chiro kan steunen wanneer je op een Trooperwebsite surft!  
 

 

  

https://trooper.be/chiromariakerkeolv
http://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosjb


 
 

11 
 

 

Dag lieve Pinkels,  

 

Nu we al aan de helft van het Chirojaar zitten, vroegen wij ons af hoe het met jullie Pinkelleidsters 

gaat. Daarom hebben we hen uitgenodigd voor een mega-exclusief interview! Hieronder lezen jullie 

wat jullie coole leidsters hebben geantwoord op een aantal vragen: 

Wat was voor jou het leukste spel/moment tot nu toe?  

Mel: Ik vond het GO IV spel fantastisch, zeker de vlaggenroof op het einde.  

Jits: Voor mij staat het geblinddoekte spel, een hapje voor de uil, toch wel op nummer 1.  

Mona: Ik ben helemaal te vinden voor de pinkeldoop in het begin van het jaar.  

Koré: Ik vond het moment dat we de hoed van de heks in het park terugvonden echt magisch! 

Wat neem jij altijd als 4-uurtje?  

Jits: Een lekkere Fanta smaakt mij altijd!  

Mona: Ik ben het helemaal eens met Jits.  

Koré: Ik drink toch liever cola.  

Mel: Tegen een fruitsapje zeg ik nooit nee. 

Waar kijk jij het meest naar uit dit Chirojaar?  

Alle leidsters in koor: KAMP NATUURLIJK!!!! 

Wat is jouw favoriete Chirolied? 

Mona: Loelalilee brul ik altijd luidkeels mee!  

Koré: Ik hou wel van een goede klassieker: het bivaklied.  

Mel: Voor mij staat het avondlied op kamp bovenaan mijn lijstje. Samen een rustig liedje zingen en ik 

slaap als een roosje!  

Jits: Ik vind een grote dikke vlo altijd wel een topper. 

 

Als afsluiter hebben we van elke leidster een gekke foto getrokken…. maar nu zijn ze bijna 

onherkenbaar! Kunnen jullie raden wie op welke foto staat? 
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Elaaabaaa, dag ondeugende Speelclubjes van ons!  

Eerst en vooral willen wij jullie een fantastische paasvakantie (met vooral heeeel veeeel 

lekkere chocolade) toewensen. Hopelijk kunnen jullie ook al wat meer genieten van het 

zonnetje, want ondertussen weten wij al dat het koude weer helemaal niet jullie ding is, hé 

Polly ☺  

Jammer genoeg zitten we al aan de helft van het Chirojaar, maarrrr niet getreurd want we 

gaan nog een heel leuke periode tegemoet. Hopelijk kunnen we nog veel zondagen samen 

spelen, op weekend gaan en vooral vol spanning aftellen tot CHIROKAMP!!! In dit (tot nu toe 

al geweldige) halve Chirojaar hebben we al heel veel talenten van jullie ontdekt. Zo kan 

Marie dansen als de beste, is Clio een topdetective en laat Joke de luidste mammoetscheten 

ter wereld.  

Kort gezegd: we hebben al veel leuke en grappige momenten beleefd met jullie en er zullen 

er zeker nog volgen. Wij kijken er alvast heel erg naar uit! 

 

Vele kusjesss, Cato, Margo, Lien en Margot 

 

Hier nog een kruiswoordraadsel in thema. De woorden zijn verticaal, horizontaal en 

diagonaal te vinden. Veel plezier!  
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Dag Kwikies  

Het is paasvakantie en dat wil zeggen dat het nog maar een paar weken is en 

we vertrekken op kamp. Maar eerst gaan we nog super toffe activiteiten op 

zondag doen. 

Een tipje dat we jullie al kunnen meegeven, kom zeker naar de Chiro als het 

mooi weer is. Wij zouden dan wel eens een activiteit doen die zo wijs is, dat 

wij die zelfs nog nooit hebben gedaan.  

En zoals beloofd zullen we nog een kei leuke activiteit doen met de Rakkers.  

Maar geniet nu maar van jullie welverdiende vakantie en wij als paashaas!! 

We zien jullie snel terug.  

Veel lentegroetjes van Renée, Aster, Camille en Noor.  
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Dag Tippers!  

Hier zijn we weer met een mega-vet-coole-chill-superdeluxe en vooral origineel joelartikel voor jullie. Met dit 

kleine spelletje Cards Against Humanity hopen we jullie tijdens de paaspauze een beetje bezig te kunnen 

houden en zo kunnen jullie je creatieve geest nog eens laten gaan. 

Speluitleg 

De bedoeling van dit spel is dat jullie de ontbrekende delen uit de zinnetjes gaan aanvullen met onderstaande 

woorden. Hoe zotter hoe liever! Je mag naast de bestaande woorden natuurlijk ook zelfs iets verzinnen. 

Wanneer je dit hebt gedaan mag je altijd een foto sturen van je antwoorden in onze Whatsapp groep. Wij 

kijken dan wie de beste (of slechtste) moppen heeft gemaakt en wie weet ga jij volgende zondag naar huis met 

iets lekkers...Mmm.  

Zinnen 

_____? Daar bestaat een app voor. 

_____: getest op kinderen, goedgekeurd door moeders. 

Sorry iedereen, ik moet gewoon _____. 

Op de derde plek komt mijn werk, op de tweede mijn familie en op de eerste _____.  

De droom:_____, de werkelijkheid:_____. 

Als onderwerp van mijn eindwerk had ik _____ gekozen, gek genoeg was mijn begeleider het er niet mee eens. 

Een biertje zonder borrelnootjes? Dat is net zoals _____ zonder _____. 

Drie dingen waar je echt van opvrolijkt: chocolade, zon en _____. 

Iedere ochtend voordat ik  naar school ga heb ik nog net even tijd voor _____. 

Zonder _____ is een feest geen feest. 

Antwoorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het strikte minimum aan 
lichaamshygiëne. 

Knipogen naar oude mensen. 

Knuffelen. 

Een Onze-Vader en tien Heilige-
Maria’s. 

Natuurlijke selectie. 

Vrienden die al je snacks opeten. 

Teambuilding oefeningen. 

Puberteit. 

 

Een serie bingewatchen. 

Een teleurstellend 
verjaardagsfeest. 

Coronakilo’s. 

Paaspauze. 

Geen toiletpapier om je kont mee 
af te vegen. 

De vleesballetjes van de IKEA. 

Anti-vaxxers op facebook. 

Dikke billen. 

 

Bananen met pyjama’s aan. 

Een chirobeurt. 

De rap-versie van let it go uit 
Frozen. 

Oompa Loompas. 

Een man van middelbare leeftijd 
op rollerskates. 

dOkTeRs in tandpasta-reclames. 

Een klein beetje pipi doen.  

Valsspelen in de Paralympics. 

 

Veel speelplezier! We horen graag van 

jullie!  

Dikke kussen xxx SESAM 
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Tiptiens zien op 

zondagmiddag X wandelen 

met geheime boyfriend? 

 

 X hoopt dat haar TikToks 

een hit worden in India 

#TikTokOfIndia 

 
X gebruikt graag 

heel veel olie in een 

bosbessencake, 

maar was lekkerrr! 
 

X vuurt elke zondag haar 

frustraties over school af. 

Dingen opzoeken op 

internet? Noooo way, het 

moet in de lesvideo staan! 
 

Voor de bake-off moest X 

een bosbessencake bakken 

maar eigenlijk lust X geen 

bosbessen 
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Dag liefste paaseitjes van ons 

Coronatime = weg sfeer, weg avontuur, weg motivatie en hello bergen schoolwerk en verveling! 

Joehoee!!!  

Gelukkig is er nog jullie heilige viervuldigheid die er week na week in slaagt om al jullie coronazorgen 

weg te toveren. We beloven dan ook plechtig dat jullie ook de komende weken kunnen blijven 

rekenen op jullie wekelijkse baseballsessie. Alle woede er eens goed uitslaan en vervolgens een 

homerunnetje lopen, blijkt namelijk de perfecte remedie tegen coronastress. (Bij sommige Aspi’s is 

er wel nog enorm veel werk aan de winkel, maar he, we’re getting there) 

Jammer genoeg zullen jullie het in de paasvakantie een zondag zonder ons moeten doen, MAAR ook 

in dat geval blijft jullie liefste leiding niet bij de pakken zitten! 

Na de ubersuccesvolle fotozoektocht (lees: lichte teleurstelling), schotelen wij jullie deze keer een 

overheerlijke schattenzoektocht voor! 

Hoe werkt het? 

1. Begeef je (vanaf wij op Instagram laten weten dat de voorbereidingen rond zijn) zo 

snel mogelijk naar een van de vier onderstaande plaatsen. 

2. Ga daar op zoek naar een van de lekkere verrassingen.  

3. Gevonden? Plaats het op Instagram zodat anderen hier niet hopeloos blijven zoeken. 

4. Smakelijk!  

  

<3 <3 <3 <3 

Sarah – Sien – Kaat – Leo 
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Beste Pinkels,  

We begonnen dit jaar wat moeilijk. Er mochten telkens maar 10 pinkels tegelijk 

naar de Chiro komen. Desondanks zijn jullie toch allemaal eens langs kunnen 

komen om jullie uit te leven.  

Zo bouwden jullie al een reuzengroot piratenschip voor kapitein Emiel en 

Valère. Hier zorgden jullie dat er eten op de plank kwam. De insectensoep was 

OVERHEERLIJK!! Het piratenschip kreeg een hoge mast met een prachtige 

zelfgemaakte vlag. Zo konden onze vijanden ons van ver zien aankomen. Tot 

slot zorgde de schatkaart ervoor dat we veilig terugkeerden naar de Chiro. Daar 

vonden we een heerlijke piratenmaaltijd.  

 

Daarnaast gingen we ook op reis naar een ander universum om de Jedi 

te ontmoeten. Zij leerden jullie de nieuwe gevechtstechnieken. Deze 

technieken lieten jullie vervolgens zien in de Star Warsstratego. De Jedi 

leerden jullie ook een raket bouwen die succesvol kon landen zonder dat 

de ei-astronaut stierf. 

Eenmaal terug op de aarde, begonnen we met de tovenaarsopleiding. 

We vlogen er direct in met een cursus bezemvliegen. Wat we daar 

leerden, pasten we direct toe in een potje zwerkbal. Jullie bewezen maar 

weer dat jullie snelle leerlingen zijn. Zo lang jullie de leiding maar niet in 

kikkers veranderen is het goed! ;)  

Een andere zondag leefden jullie zich in als smurfen. Van voetbalsmurf tot bouwsmurf, alle soorten 

smurfen waren aanwezig. Door jullie was het smurfendorp veilig en beschermd tegen de aanvallen van 

de vreselijke Gargamel. De smurfen zijn jullie dankbaar! 

Tot slot werden jullie opgeleid als een ware soldaat. De generaals maakten het jullie lastig, maar na 

veel sluipen, schieten en overleven in de jungle, waren jullie echte strijders. We kunnen op jullie 

rekenen om Chiro SJB te verdedigen!  

 

Wij kijken uit naar de volgende Chirodagen en hopen dat jullie massaal aanwezig zullen zijn!  

Tot zondag en een fijne paasvakantie toegewenst! 

 

Jullie lievelingsleiding,  

Emiel, Valère en Thijs  
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Beste Speelclubs 

Het is alweer bijna Pasen, wat vliegt de tijd toch! Maar ja, zo gaat dat als je je amuseert, hé! We 

konden dan misschien niet altijd met alle speelclubs tegelijk naar de Chiro komen, maar dat maakte 

het plezier niet minder. Voor degenen die er helaas niet konden bij zijn, overlopen we kort eens de 

hoogtepunten.  

Na een lange tijd geen Chiro, waren we al bijna vergeten hoe sterk en slim jullie zijn. Gelukkig was er 

voor ons dan ook een ware concurrentiestrijd tussen de speelclubs op zoek naar de beste. Ook 

hadden we na het aanbidden van de sneeuwgoden super veel pret in de sneeuw met een 

geïmproviseerde slee. Twee halve sneeuwmannen werden vurig verdedigd, al kwamen die ijsballen 

met een dun laagje sneeuw rond soms hard aan. Een andere keer maakten we een mega vet kamp in 

de bijna ondoordringbare bossen van de groene velden. Ook het conquistadoresspel en het 

emojispel waren de max! Ah ja, we waren die ene keer bijna vergeten dat jullie als ware archeologen 

de 2000 jaar oude geheime boodschappen van de Griekse geleerden ontcijferden. Kortom, er was 

elke zondag wel iets te beleven. Zij die erbij waren, kunnen dat zeker beamen. 

Als we dan weer even vooruit kijken zien we dat het jaar er bijna op zit. De laatste sprint richting het 

moment van het jaar, het BIVAK. Maar vooreerst nog een paar maanden vol vertier. Hopelijk kunnen 

we na de paasvakantie terug allemaal naar de Chiro komen, zodat we met z’n allen nog eens kunnen 

ravotten en lachen.  

Geniet nog van jullie paasvakantie!!! En raap maar lekker veel paaseieren!! P.S.: Jullie kunnen alvast 

oefenen door de weg naar de paaseieren te vinden op de puzzel. 

Wij kijken al uit naar de volgende Chirozondag!!!! 

Waldo en Samuel 
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Beste Rakkerzz 

We hebben goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat we alweer ver over de helft zijn van het 

Chirojaar. Het goede nieuws is natuurlijk dat we nog veel Chirozondagen te gaan hebben en kamp 

steeds dichterbij komt!  

 

Over kamp gaan we nog niet teveel verklappen, maar wat de Chirozondagen 

betreffen, hebben we nog heel veel in petto. Er staan nog heel veel leuke 

activiteiten op het programma die jullie zeker niet willen missen. Jammer 

genoeg heeft het coronavirus er voor gezorgd dat we sommige een tijdje niet 

gezien hebben. We hopen dat dit snel verbeterd en we jullie weer voltallig 

kunnen verwelkomen.  

 

Ondanks alle tegenslagen die corona al met zich mee heeft gebracht hebben 

we ons toch al goed geamuseerd zoals de waanzinnige sneeuwpret, de 

zoektocht naar leider Casper, het coronaproof spel met de meisjes,… . Helaas 

zit voorlopig ook nog geen rakkerweekend in.      Maar we houden de moed 

erin dat dit alsnog zou kunnen doorgaan.  

 

We hopen jullie allemaal de resterende zondagen te zien in aanleiding naar een spetterend kamp! 

 

Groetjesss 

 

Jullie lievelingsleiders 

Casper en Mathis 
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Beste Toppers 

 

We zouden hier met plezier een artikel volschrijven met alle leuke activiteiten die we al gedaan 

hebben, maar jammer genoeg zijn dit er nog niet zoveel. Sinds begin februari is het voor ons eindelijk 

terug Chiro en ondanks de beperkte opkomst hebben wij ons wel al ontzettend geamuseerd. SO naar 

die ene strijder die elke week bleef komen, zelf toen de vrieskou bijna alle toppers thuishield was hij 

toch weer van de partij‼  Ook een SO naar zijn (bijna) naamgenoot die niets (ook geen 

doornstruiken) tussen hem en zijn prooi liet komen tijdens jachtseizoen‼ Omdat jullie toch veel te 

veel vrije tijd hebben, voorzien we hieronder een kleine woordzoeker. Wie het ingevulde rooster 

naar ons doorstuurt, krijgt een verrassing op bivak! 

Tot binnenkort! 

 

Dan en Milan 

 



 
 

21 
 

 

 

Hola amigos  

We zijn blij dat we na lang wachten weer voltallig aanwezig kunnen zijn op de Chiro. Hier gaan we 

zolang het nog kan eens goed van profiteren. Na jullie fantastische examens zullen we onze basis 

eens verlaten, we gaan of the grid. Samen met jullie hopen we ondertussen verder dat midweek en 

weekend toch nog kunnen doorgaan dit jaar. Jullie mogen Lars ook nog eens bedanken voor de 

herinnering aan de ludieke, speelse, pedagogische doop die jullie nog te goed hebben. 

De leiding is zijn culinaire zelf naar boven aan het halen om jullie een ongelofelijke, gastronomische 

zondag te bezorgen. Jammer genoeg zal er tijdens de paasvakantie geen Chiro zijn aangezien jullie 

fantastische leider Wout ook fantastische examens wil maken. Voor een extraatje op kamp zullen we 

binnenkort ook eens bespreken hoe we veel floes kunnen binnenhalen. We hopen dat jullie een wijze 

paasvakantie tegemoet gaan en stiekem ook eens aan ons denken. Succes nog boys en maak de 

leiding trots. 
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Beste Aspi’s 

Eindelijk mogen we weer leiding geven aan jullie en wat hebben we jullie gemist. Helaas maar met 10 

en daardoor hebben wij jammer genoeg Kentaro, Kasper en Wolf nog niet gezien. Hopelijk worden 

jullie topatleten in jullie sport <3. Maar over de andere gasten hebben wij wel een paar dingen te 

zeggen. We zijn teleurgesteld in de inspanning diejullie geleverd hebben in het zoeken van jullie 

‘ware’ Aspichick. Allemaal zeer mooie dames en jullie zijn niet geïnteresseerd?! Ons hartje brak 

ervan. We zijn wel blij dat jullie niet meer met een trainingsbroek komen naar de Chiro. Pieter en 

Karsten, hebben de gevolgen letterlijk gevoeld met hun pinkelbroekjes. 

Jammer genoeg hebben wij nog geen groepsfoto kunnen trekken en hebben jullie daarmee nog niet 

kunnen stoefen bij jullie vrienden met wat voor wijze bende jullie zijn. Daarom zijn wij eens een kijkje 

gaan nemen naar jullie sociale media en dit is het resultaat ervan. Maar pak toch wel meer een 

voorbeeld aan jullie leiders met betrekking van het nemen van een mooie foto. xxx 

 

Voeg ons ook maar eens toe op Instagram: Matthieu Derumeaux en Kyelldemaegd en NATUURLIJK 

ook onze Chiro_sjb!!! 

En tot slot ... 

Vergeet zeker niet jullie onvergetelijke momenten op de Chiro vast te leggen, het zijn prachtige 

herinneringen voor later.  

 

Vele kusjes  

Uniformman en Matty-D 
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Teenpage 
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Mariakerke leeft 
 

 

 

  

Dist je wat: 

 

• Quenta van plan is om met 300 kg pasta op de bus naar 
kamp te vertrekken  

• De weerwolven echte winnaars zijn  

• We allemaal samen vierduizendhonderdveertig 
pannenkoeken hebben opgesmikkeld 

• De boys denken dat ze in fast & furious meespelen  

• Een stadsspel wel degelijk in de stad wordt gespeeld 

• De cirkels op Sint-Pietersplein nu niet meer enkel handig, 
maar ook mooi zijn? #visuelefunctie #merciaspi’s 

• We nog steeds joyval flapjes, soubri codes en inktpatronen 
inzamelen 

• We de zoom LK’s graag skippen voor een potje baseball 

• Samuel zijn sleutel in zijn haar verloren is 

Ronaldinho  

Leider Mathis Leidster Sien 

Lily Iglehart 
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Mariakerke leeft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rick van ROX Leider Emiel  

Kwaak 

kwaak!!!* 

*Vrolijk Pasen!!! 

Dist je wat: 

• Sommigen te vroeg Victoria kraaien 

• Casper zijn avondklok al om 10 uur ingaat 

• De plomb wel eens kan uitvallen 

• We normaal op 30 februari geen chiro geven 

• Éééé, marginaleuuu!!! 

• Sommige mensen hun achteruitkijkspiegel gebruiken om vooruit te 
kijken 

• De strijd om de titel van “sportiefste pookje” volop bezig is 

• Tikkertje met de leiding next level is 

• Kerstavond toch niet hetzelfde was als anders 

• We een nieuw model in de chiro hebben 

• Het klusjesteam binnenkort weer actief is 

• 40 Frank een standaardtarief voor tol is 

• Klinken onhygiënisch zijn 

• Klinken nog steeds een hype is; Op de … ! 

• Er een blaffende hond op de chiro loopt 

• Blaffende honden gelukkig niet bijten, echt ne lieven hond 

• SWR nog steeds ongeslagen op de tweede plaats staat 

• Sommige look-a-likes de joel helaas niet halen 

• Binnenkort het kampthema beslist wordt, spannend… 

• Dit jaar extra op de elektriciteit zal gelet worden op kamp 

• De vlaggenman (*) dit semester toch al één keer zijn taak zelf heeft 
gedaan 

• De kwartetregel insane is 

• Er een derde militair in de chiro zit 

• Iedereen uitkeek naar het kinderfeestje 

• 11 uur ’s ochtends LK doen te vroeg is 

• Je beter geen aspi de deur laat herstellen 
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Gegevens leidsters 
Naam Telefoonnummer Mailadres 

 

Pinkels 

Melanie Van Wassenhove +32 479 20 08 82  vanwassenhovemelanie@gmail.com 

Mona Ghyoot  +32 471 50 72 85  mona.ghyoot@gmail.com  

Jits Schoonacker  +32 498 56 78 08  schoonackerjits@gmail.com  

Koré Dutry  +32 496 21 62 20  koredutry@gmail.com  
 

Speelclubs 

Lien De Maegd  +32 470 90 20 91  lien.de.maegd@telenet.be  

Cato Fiers  +32 470 13 79 89  catofiers1@hotmail.com  

Margot Van Opstal  +32 473 26 70 33  margot.vanopstal.04@gmail.com  

Margo Tuerlinckx  +32 498 67 02 60  margo.tuerlinckx@gmail.com  
 

Kwiks 

Noor De Bruyne  +32 474 62 95 81  debruynenoor@gmail.com  

Camille Peeters  +32 468 14 63 90  camille.ppts@gmail.com  

Aster Tavernier  +32 471 50 57 86  aster@tavernier.be  

Renée Ghyoot  +32 496 40 05 02  ghyootrenee@gmail.com  
 

Tippers 

Elinor Duhamel  +32 485 40 56 04  elinorduhamel@gmail.com  

Suzanne Van Hoorde  +32 471 31 14 39  vanhoorde.s@gmail.com  

Marie Geerts  +32 495 92 32 19  marie.geerts23@gmail.com  

Sara Boumkwo +32 498 71 58 58  sara.boumkwo@hotmail.com  

Astrid Van Wassenhove  +32 471 71 79 21  astridvanwassenhove@hotmail.com  
 

Tiptiens 

Quentalina De Maegd  +32 489 61 95 52  quintalina.de.maegd@telenet.be  

Ine Vroman  +32 470 63 83 18  inevroman@hotmail.com  

Jade Leen  +32 468 25 08 00  jade.leen01@gmail.com  

Eline Beke  +32 496 82 51 40  elinebeke@hotmail.com  

Mona Schoonacker  +32 498 56 78 09  monaschoonacker30@gmail.com  
 

Aspi’s 

Leontien Van Vlaenderen  +32 470 25 89 51  leontienvanvlaenderen@hotmail.com  

Sien Gobeyn  +32 488 89 67 77  sien.gobeyn@gmail.com  

Kaat De Vylder  +32 468 13 00 92  kaat.de.vylder@telenet.be  
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Gegevens leiders 
Naam Telefoonnummer mailadres 

   

Pinkels 

Thijs Schoonacker +32 491 25 98 73 thys.schoonacker@gmail.com 

Emiel Van Vlaenderen +32 475 80 56 08 emielvvlaenderen@gmail.com 

Valère Van Hoorde +32 471 02 25 69 valere.vanhoorde@hotmail.com 

 

Speelclubs 

Waldo Capeau +32 489 96 34 60 waldocapeau@gmail.com 

Samuel Van Wambeke +32 474 09 56 02 samuel.vanw@gmail.com 

 

Rakkers 

Casper Verdegem +32 471 39 04 89 casperverdegem@gmail.com 

Mathis Bijl +32472 79 43 05 mathis.bijl@gmail.com 

 

Toppers 

Milan Velghe +32 473 27 69 59 milan.velghe@gmail.com 

Dan Tavernier +32 471 50 57 85 dan@tavernier.be 

 

Kerels 

Lars Van de Meirssche +32 483 47 97 19 lars.van.de.meirssche@live.be 

Wout Vander Beke +32 472 29 72 57 wout.vanderbeke1@gmail.com 

 

Aspi’s 

Kyell De Maegd +32 484 74 80 30 kyell.demaegd1@gmail.com 

Matthieu Duremeaux +32 496 81 71 69 matthieu.derumeaux@gmail.com 
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Spelletjespagina 
Opdracht 1: woordzoeker 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLOSSING: 

 

 

 
Opdracht 2: Wijs de vrouwen naar het graf van Jezus. 

 

 

 

Opdracht 3: Wat staat hier? 
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Spelletjespagina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help leidster Astrid de weg te vinden naar de 

lekkere paaseitjes!! 

Leider Emiel zit wat in de knoei met zijn tekening, 

help jij hem de 7 verschillen te zoeken?  

1. Netheid?  
2. Nieuwsgierigheid?  
3. Geduld?  
4. Snelheid  
5. Beleefdheid?  
6. Luiheid?  

→ draai de pagina om kijk aan de onderkant 

voor de antwoorden  

 

 

Antwoorden toppunt van (draai de 

pagina om):  

1.Met mes en vork uit je neus 
eten  

2.Door het sleutelgat van een 
glazen deur kijken  

3.Op je hoofd gaan staan en 
wachten tot je sokken 
afvallen  

4.Om de tafel rondjes rennen 
en iets op je rug schrijven  

5.Op je eigen tenen trappen en 
pardon zeggen  

6.Vroeger opstaan om langer te 
kunnen rusten   

In de joel zijn er verschillende van 

onderstaande paaseieren verstopt, in totaal 

zijn het er 10. Weet jij ze te vinden? 


