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Inleiding
Chiro is spelen om het spel.
Chiro is verbondenheid.
Chiro is een deel van jezelf.
Chiro is voor iedereen.
Chiro is voor altijd.
Chiro is stil en luid, in vreugde en verdriet, anders en gelijk.
Chiro is vriendschap en vertrouwen, Chiro zit vanbinnen.
Als je 't mij vraagt: ik wil bij de Chiro zijn!
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Voorwoord
Beste leden,
Beste ouders,
Het eerste deel van het Chirojaar is alweer achter de rug! Als leiding
kunnen we jullie meedelen, dat we elke zondag opnieuw trots zijn
om jullie, leden, te mogen verwelkomen.
Via deze weg willen wij jullie informeren over de avonturen die jullie
zoon of dochter op de Chiro beleven. Bovendien zullen er enkele
belangrijke data in vermeld staan, die jullie zeker niet mogen
vergeten te noteren!
Alvast veel leesplezier!
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Verslagen
Sloebers
❖ Zondag 21 februari
21 februari stond er een hele leidersploeg te wachten tot de sloebers
arriveerden. Want ja proefbivak stond voor de deur. Een weekend
door brengen met de sloebers alsof het bivak zou zijn. Na het
opzetten van de bedden speelden we nog een laatste spel voor de
jongens onder de lakens kropen. Want morgen stond er een volledige
dag van activiteiten en spelen. ‘s Ochtends stond de tafel gedekt
dankzij onze kookploeg met een stevig ontbijt om de dag stevig te
beginnen. Ook s ’middags stond er weer een uitgebreide maaltijd.
Een namiddag in het bos stond ook op het programma waar we
kwartet hebben gespeeld en kampen hebben gebouwd. S’ avonds
stond er nog een helse
kinderfuif klaar waar de
sloebers zich volledig
konden uitleven. Maar
natuurlijk niet tot in de
vroege uurtjes want de
volgende ochtend was het
terug een vroege morgen
om ons klaar te maken voor
het carnaval in Helchteren.
Met de zakken gevuld met
snoep wandelde we terug
naar die Chiro om de mama’s en de papa’s in de armen te vliegen.
Helaas het proefbivak zat er weer voor dit jaar op.
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Speelclub meisjes
❖ Zondag 1 maart
De namiddag begon met een potje honkbal. Daarna speelden we
brandende ton, iedereen vond het super leuk! Hierna oefenden we
ons dansje voor Chirofeest. Uiteindelijk hadden we 4-uurtje. Iedereen
mocht gaan spelen en ravotten. Toen het 4-uurtje voorbij was gingen
we weer dansen. Na het oefenen van ons eigen dansje mochten we
ook naar de andere groepen hun acts kijken. Het was een super leuke
zondag!!
❖ Zondag 23 februari
Het begon op een zondag met leidster Floor. Ze kwam aan met een
zak vol verkleedkleren. Floor verstopte de kleren op de Chiro. Het
eerste wat we vonden was een voetbaltruitje, we gingen dus voetbal
spelen op het veld. Daarna vonden we een bloemenketting, dit
betekende zolang mogelijk op één been staan zoals een flamingo.
Ook speelden we levend schaken. Na dit spel was het 4-uurtje. Na 4uurtje oefenden we ons dansje voor Chirofeest. het was heel leuk!!!

Liefs de speelclub meisjes xoxo

Kwiks
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❖ Zondag 9 februari
Op zondag 9 februari hebben we voor Chirofeest gewerkt. Het thema
van dit jaar is: “Reis rond de wereld”. Wij kozen voor Azië: China. We
maakten voor onze act een Chinese draak. De kop werd gemaakt
door Bowie, Jessie, Linde en Lies. Dat werd gemaakt uit een grote
kartonnen doos waarbij de neus gemaakt werd uit een kleinere doos.
Daarnaast werd het lijf gemaakt door Lot, Loes, Mara en Geike. We
bestempelden het lijf met handen en voeten en tekenden daarna
Chinese tekens op het laken van Linde. Vervolgens werkten we
verder aan ons einddansje en speelden we nog snel een spel. Toen
was het weer 6 uur. Tijd om naar huis te gaan. Het was weer een fijne
chirozondag !!!
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Rakkers
❖ Zondag 23 februari
Na de opening zijn we begonnen met dansen voor Chirofeest. We
hadden de liedjes vuur en diep van Get Ready gekozen. Na dat we de
dansmoves hadden gekozen, konden we eindelijk beginnen met
oefenen. We waren echte dansmeesters. Helaas hebben we deze
moves nooit kunnen laten zien. Nadat we hadden geoefend voor
Chiro feest, hebben we muurtje schot gespeelt totdat het 4 uurtje
was. Onze compitiviteit kwam snel naar boven we wilden allemaal de
beste zijn hierin. Helaas konden we niet allemaal winnen. Het was al
snel 4 uurtje. Na de wel verdiende rust begonnen we weer volop te
spelen. We zijn met leven of dood begonnen, hiervoor hadden we
een 5 kg bal genomen om het een echte uitdaging van te maken.
Soms lukte had niet om de bal over de goalpaal te gooien. Hiervoor
hadden we teamwerk nodig zodat ook de kleinste samen de bal er
over konden gooien. Na zwaar geschouwd hebben we toch maar een
lichtere bal gekozen. We zijn hier heel lang mee bezig geweest omdat
het zo plezant was. Als laatste spel hadden we potteke stamp
gespeelt, ons favoriete spel. Het was zeer moeilijk om elkaar te
vinden in het donker, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Dit was
helaas het einde van onze leuke Chiro zondag.
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❖ Zondag 2 februari
We begonnen onze Chiro zondag met een groepsspel op de pleinen.
We hebben samen dikke Berta gespeeld.
Hierna hebben wij bal tikkertje gespeeld. We spelen dit in een vak en
proberen iedereen aan te tikken met een bal. Als je de bal vast hebt
mag je niet bewegen. Nadat we dit tot 4 uurtje hadden gespeelt was
het tijd voor een wel verdiende pauze.

Hierna hebben we met zijn alle 9 maanden gespeeld. Joppe het hier
veel pech in. Hij moest altijd de goal in omdat hij de goal misten.
Waardoor hij in de goal moest gaan staan.
Toen het spel gedaan was hebben we wat frisbee gedaan met zijn
alle. Wanneer we dit beu waren was het er nog net genoeg tijd over
om 1 spelletje potteke stamp te spelen en toen was de zondag helaas
over.

Tippers
❖ 1 maart 2020
Binnen twee weken is het zo ver, CHIROFEEST! Daarom dat de
Tippers vandaag hard geoefend hebben aan hun act. Het was een
supertoffe, maar ook een vermoeiende dag. Om half 6 kwamen we
allemaal bij elkaar om de verschillende acts van de groepen te zien.
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Hierdoor kregen wij alvast een voorproefje van alle acts. Wij, de
leidsters, geloven dat ze het gaan knallen!

Toppers
❖ Zondag 23 februari
Op zondag 23 februari was het weer niet zo fantastisch. Dus hadden
we gekozen om ons lokaal nog even te verven tot het 4 uurtje. De
jongens schoten aardig op met het werk maar hadden af en toe toch
wat hulp nodig van de leiders. Dit kan zeer saai klinken maar omdat
we de hele tijd muziek opzetten en aan het meedansen waren
konden de jongens zich nog heel goed amuseren. Dit resulteerde
uiteindelijk ook in elkaar besmeuren met verf waarbij iedereen wel
kon lachen. Rens was zeer zeker een grote aanwinst in ons team
wegens het opvullen van de muren met plamuursel. Maar de
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anderen leverden zeker ook geen half werk. Na het zwaar zwoegen
en het 4 uurtje kon de fun pas echt beginnen. De jongens
prefereerden om gijzelaars te spelen dus dat hebben we de rest van
de dag gespeeld. Maar zo 1 potje kon best lang duren omdat de
gijzelaars de renners moeten
tikken terwijl de ruimte waar
iedereen mag lopen zo groot als
een voetbalveld kan zijn. Als de
gijzelaars uiteindelijk iemand
getikt hebben moeten ze hem
naar een soort gevangenis
escorteren waar de andere
renners de gevangenen op elk
moment mogen bevrijden. Alleen moeten ze opletten dat ze zelf niet
getikt worden.
Helaas komt 18u sneller dan je denkt dus moeten de jongens weer
naar huis. Dan maar weer uitkijken naar de volgende zondag.

Tiptiens
❖ Zondag 23 februari
We zijn de dag gestart met het openingsspel “de leidster zegt”.
Daarna moesten we naar ons lokaal gaan. Wegens het slechte weer
moesten we binnen blijven dus hadden we onze dans geoefend voor
het Chirofeest. Doordat onze tijden niet klopte was de dans een
beetje een chaos , maar het is uiteindelijk toch gelukt. Vervolgens
hebben we weerwolven gespeeld tot 4 uurtje. Na 4 uur moesten we
naar de grote zaal gaan en heeft Yente heel de Chiro ( een soort van)
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zumba geleerd. Daarna moest iedere groep zijn dans voor Chirofeest
voordoen. We hadden nog een beetje tijd over dus speelden we nog
even black box. Toen het 6 uur was bleven wij en Aspi’s op de Chiro
voor de Carnavalfuif. We hadden eten besteld bij pasta Juliana. We
aten gezellig samen in ons lokaal en daarna maakten we ons klaar
voor de fuif. Laten we voor de rest maar zeggen dat het een zeer
geslaagde avond was.

❖ Zondag 1 maart
Deze zondag waren er weer 9 tiptiens aanwezig. Samen met de Aspi's
moest er hard gewerkt worden voor onze fuif, Plekkerkes. Die de
week erop plaatsvindt, kom zeker dus eens kijken! We doen dit
allemaal voor geld in te zamelen voor ons buitenlands bivak naar
Tsjechië, joepiiiii!!! Er werden massaal stickers geschreven die
vervolgens allemaal geknipt moesten worden. De Aspi's tekenden
flessen en champagne glazen die ze goud spoten, maar wat eerder
leek op zilver ): . Na 4uur deden we nog wat voor Plekkerkes en om
half 6 was het tijd om onze dansjes voor Chirofeest op te voeren. 14
maart is iedereen welkom!! Na deze optredens was het weer tijd om
naar huis te gaan, wat was het een drukke maar leuke zondag!

Kerels
❖ 21-21 februari
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De kerels gingen met volle enthousiasme op naar kerelsweekend. Na
wat goed klossen met de tent op te zetten, wisten de kerels toch in
weer en wind de tent op te zetten. De dag erna ging de groep
zwemmen in Molenheide, na wat zot doen op de glijbanen deden e
het even rustig in het zwembad. Toen we terug kwamen hebben de
kerels het toch voor elkaar gekregen om in
de regen te kunnen grillen, en ja het was
echt genieten. De dag erna moesten we
helaas de tent weer afbreken en met de
fiets terug naar ons vertrouwde Chiro
gebouw fietsen. De kerels hebben echt
zwaar genoten van het weekend!

Aspi’s
❖ Zondag 23 februari
De vakantie ging van start met weer een leuke Chirozondag. We
begonnen met een potje bingo. Vanaf 4u hebben we nog andere
leuke spelletjes gedaan zoals uno en leven of dood. Toen het begon
te schemeren hebben we omgekeerd verstoppertje gespeeld, waar
de groep Britt en Yanouck in het donker moesten zoeken. Die avond
was het Carnaval!!! We verkleedden ons als een echte reggae en
gingen een topavond tegenmoet...
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❖ Zondag 1 maart
Vandaag was het een drukke zondag aangezien we de komende
weken heel wat leuke evenementen op het programma hebben
staan. Voor 4 uur gingen we samen met de Tiptiens voorbereiden
voor onze fuif die 7 maart plaatsvindt. We gingen decoratie maken
en stickers schrijven. Tijdens 4 uurtje zijn we ook bezig geweest voor
onze act voor het Chirofeest. Daarna hebben we een spel gespeeld
namelijk levend stratego bedacht door onze topleidster Emilie. Om
5u was het tijd om alle acts te bekijken. Om af te sluiten hebben we
nog wat gedanst en gekletst tot het tijd was om naar huis te gaan!

Aspiranten
❖ Zondag 7 maart
De week voor Chirofeest. Al die mooie acts komen natuurlijk niet
vanzelf, hiervoor moet gerepeteerd worden. Dit gebeurde toen, om
half 2 werd er verzameld aan de Chirolokalen. Alles werd klaargezet
en de repetitie kon beginnen. Iedereen moest zelf de tekst van zijn
liedje thuis al eens bekijken en dat was uiteraard gebeurt na een half
uurtje repeteren waren we klaar en kende iedereen zijn tekst tot in
de puntjes. Na een nachtje slapen stonden we om 2 uur dan weer
klaar, aan de Chirolokalen. Klaar om weer in een leuke Chirozondag
te vliegen. Voor 4-uurtje hadden we tijd om wat te ontspannen en
speelde we enkele leuke buiten spelen. Tijdens vier-uur aten we een
lekkere versnapering en na vier-uur moest het lokaal gepoetst
worden. Toen was het jammer genoeg weer tijd om naar huis te gaan
maar we keken al weer uit naar de volgende zondag.
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❖ Zondag 14 maart
We begonnen de zondag met 7 enthousiaste aspiranten om 2 uur bij
de opening waar de sfeer er al dik inzat. Na de opening zijn we
rechtstreeks gaan omkleden en naar buiten gegaan.
Eenmaal buiten zijn we gaan kubben en wat met de frisbee gaan
gooien. Toen was het al snel 4uurtje en hebben we lekker
frituursnacks gegeten. Na het 4uurtje hebben wat over de afgelopen
week gepraat en wat verhalen verteld. Daarna hebben de toppers
uitgedaagd om een potje te voetballen tegen ons. Zo was ook al snel
6 uur en waren we weer moe en dus waren tot 7 uur een beetje aan
het rusten en wat aan het praten.
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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)
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- Stevige schoenen
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Agendapunten
❖ Door de Corona crisis even geen
evenementjes ☹
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Contactgegevens leiding
Meisjes:
Speelclub
Nele Lemmens

0470/676786 Ambachtstraat 48 3530

nelemmens1@hotmail.com

Helchteren
Floor Peeters

0484/111704 Zandstraat 1

floor.peeters@gmail.com

3530 Helchteren
Maud Donné

0495/803062 Technische Schoolstraat mauddonne@hotmail.be
6
3530 Helchteren

Kwiks
Sien Paredis
(Hoofdleidster)
Lotte Broeders

0470/692513 Het Smolder 16

sienparedis@hotmail.com

3530 Helchteren
0495/170075 Cardijnstraat 30 3530

lottebroeders@hotmail.be

Helchteren
Siel Paesen

0495/474033 Eikelbosstraat 204 3530

sielpaesen2001@gmail.com

Helchteren
Michelle
Bongaerts

0492/704264 Eikelbosstraat 221

bongaertsmichelle@gmail.com

3530 Helchteren

Tippers
Sofie Swinnen

0498/602870 Cardijnstraat 32

sofie610@hotmail.com

3530 Helchteren
Nathalie
Van
Baelen
(Hoofdleidster)

0470/220616 Nathalie
Vanbaelen

nathalievanbaelen@hotmail.co
m

Kazernelaan 4
3530 Helchteren
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Julie Ghysens

0499/100505 Grote Baan 475

ghysensjulie@hotmail.com

3530 Helchteren
Machteld

0475/542084 Alfons Leroystraat 11

Deckers

machteld.deckers@outlook.com

3530 Helchteren

Tiptiens
Yente
Eerdekens

0495/133887

Stakeberg 1

yente_eerdekens@hotmail.com

3530 Houthalen

(Hoofdleidster)
Febe Lemmens

0472/964684

Ambachtstraat 48

febe.l@hotmail.com

3530 Helchteren
Hanne Broeders 0494/130954

Cardijnstraat 30

hanne.broeders@hotmail.be

3530 Helchteren
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Aspi’s
Emilie Vanhove

0484/155884

Steenstraat 22

emilie.vanhove@hotmail.com

3530 Houthalen
Britt Awouters

0498/220059

(Hoofdleidster)

Cardijnstraat 4

awoutersbritt@hotmail.be

3530
Houthalen-Helchteren

Jongens:
Sloebers
Rakkers
Naam
Gsm
Brent Maes
0498/352728
Zander Fransen 0495/831515

Adres
Verbindingsstraat 7
Sonnisstraat
90
3530 Helchteren

3530 Helchteren
(Hoofdleider)
Darren Zoons
0471/556317 Hooiweg 17
Seppe Bosmans 0471/494697 Kolderstraat
40
3530 Helchteren
3550 Heusden

email
Maes_brent@outlook.com
Zanderfransen@gmail.com
darrenzoons@hotmail.com
Seppebosmans1@gmail.com

Toppers
Robin Schroyen

0471/320269 Grote Baan 431

schroyenrobin@hotmail.com

3530 Helchteren
Jonas Fransen

0496/318851 Sonnisstraat 90
3530 Helchteren

Jonas.fransen.icloud@gmail.co
m

Kerels
Thomas Pil

0498/352728 Kievitwijk 10

Pil.thomas@telenet.be

3530 Helchteren
Mathias Belien

0489/441677 Eikelbosstraat 20

belienmathias@gmail.com

3530 Helchteren
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Spelletje

Aspiranten
Lennard
Awouters
Brecht De
Roeve

0495/167227 Toekomststraat 23a

Lennardawouters@hotmail.com

3530 Helchteren
0488/355540 Sportstraat 8

Bdr.de.roeve@gmail.com

3530 Helchteren
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