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VOORWOORD 
 

Beste leden, ouders en chirosympathisanten 

Tijd voor BOEKSKEN 2!!!  

We naderen het einde van het jaar maar niet getreurd, er staan nog enkele toffe activiteiten op de 

planning voor 2023 van start gaat.  Ookal gaan de koudere wintermaanden van start, we hopen jullie 

nog steeds elke week terug te zien om de zondagen warmer en gezelliger te maken. 

Het einde van het jaar betekent natuurlijk ook het begin van de feestperiode.  Bij deze willen wij jullie 

als leidingsploeg alvast een fijne kerstperiode en een gelukkig nieuwjaar wensen.  

Spijtig genoeg staat er voor ons nog iets op de planning… examens ☹ Wij zullen rond midden 

december achter onze boeken kruipen en daar pas eind januari van achter kruipen. Maar ook tijdens 

de examens hebben we enkele verrassingen voor jullie. (We zullen jullie in deze periode online op de 

hoogte houden via onze website en onze Facebookgroep)  

 

 

 

 

 

 

 



WIST-JE-DATJES 
 

1. Wist je dat de gezichten die voorkomen in je dromen niet nieuw zijn? 

2. Wist je dat het langste woord dat je met de bovenste letters van je 

toetsenbord kunt maken ‘topprioriteit’ is? 

3. Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat? 

4. Wist je dat Coca-Cola eigenlijk een groen drankje is maar ze er bruine 

kleurstof aan toevoegen? 

5. Wist je dat mensen gemiddeld 14 000 keer per dag knipperen met hun 

ogen? 

6. Wist je dat aanstekers eerder uitgevonden zijn dan lucifers? 

7. Wist je dat vleermuizen altijd linksaf afslaan als ze uit een grot vliegen? 

8. Wist je dat een olifant het enige dier is dat niet kan springen? 

9. Wist je dat het stof in huis voornamelijk bestaat uit dode huidcellen? 

10. Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15 250 keer toeterd in heel zijn 

leven? 

11. Wist je dat de langste hartstilstand die iemand overleefde 4 uur duurde? 

12. Wist je dat de strepen van de zebra voor verkoeling zorgen? 

13. Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersenen? 

14. Wist je er meer kippen dan mensen zijn op de wereld? 

15. Wist je dat je met een zoen van 1 minuut 26 calorieën verbrandt? 

16. Wist je dat er geen enkel normaal Nederlands woord rijmt op ‘twaalf’? 

17. Wist je dat een slak 3 jaar kan slapen? 

18. Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is? 

19. Wist je vogels niet kunnenplassen? 

20. Wist je dat brandende rode ogen na een zwembadduik niet door chloor 

komt maar door een te hoog urinegehalte in het water? 

 
 



ALGEMEEN MEISJES 

 

 

 



Algemene informatie Meisjes 
Belangrijke data 

• 4/12: Sinterklaas 

• 23/12: kerstfeestje voor de oudste groepen 

• 25/12: VROLIJK KERSTFEEST! → geen chiro 

• 1/1: GELUKKIG NIEUWJAAR! → geen chiro 

• 8/1: leiding heeft examens     → geen chiro 

• 22/1: aspidag 

• 29/1: massaspel 

• 18 en 19/2: eetfestijn       

• 26/2: leidingsweekend → geen chiro 

Indien uw kind nog niet is ingeschreven, verzoeken wij u om zo snel mogelijk €25 lidgeld over 

te schrijven op het rekeningnummer BE28 1030 6292 8820. Vermeld de naam en afdeling van 

uw dochter(s) in de mededeling. Zolang het lidgeld niet betaald is, kunnen wij haar niet 

inschrijven bij Chiro Nationaal en dus ook niet verzekeren bij ongevallen! Let op: NIET BETAALD 

= NIET VERZEKERD! Na het overschrijven is het tevens de bedoeling je dochter in te schrijven 

via de chirosite (www.chiropamel.be). 

Drankkaart 

Net als vorige jaren werken wij met een drankkaartensysteem. Het vieruurtje zit inbegrepen 

in de drankkaart. U hoeft dus geen koekengeld meer te betalen. Eén drankkaart kost €10 en 

is goed voor 10 drankjes en 10 koeken. Gelieve €10 aan uw dochter mee te geven wanneer 

haar drankkaart is opgebruikt.  

Uniform 

Om als één groep naar buiten te kunnen komen, vragen wij dat iedereen in uniform naar de 

Chiro komt. Wat verstaan we onder uniform? Pinkels en Speelclub: rode chiro T-shirt ™; Kwiks, 

Tippers, Tiptiens en Aspi’s: rode chiro T -shirt en beige chirorok/short. Onze Chiro Pamel T- 

shirts en pulls kan je op zaterdag kopen bij leidster Kato thuis (Kaaistraat 30 te Roosdaal). Je 

kan NIET op voorhand bestellen. Geef een seintje (0477/37 73 36) alvorens u langskomt om 

te checken of dit mogelijk is en of de juiste maat beschikbaar is. De shorts en rokjes van Chiro 

Nationaal kunnen aangekocht worden in de Chirowinkel ‘De Banier’ in: 

• Molenstraat 65, 9300 Aalst 

• Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent 



          
 

 4/12: Zorg dat jullie tegen vandaag heeel braaf zijn geweest! 
11/12: Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig om de strijd aan te gaan met de 

speelclub! Pinkels VS Speelclub! 
18/12: Om het jaar goed af te sluiten organiseren we vandaag een kerstfeestje! 

25/12, 1/1, 8/1: Geen Chiro, we gaan in de plaats lekker dansen 
15/1: Om de koude te trotseren mogen jullie vandaag allemaal jullie warmste 

pyjama/onesie en slaapzak meenemen. Hoog tijd voor slaapzakspelletjes! 
22/1: Vandaag krijgen jullie eens andere leidsters! #spannend 

29/1: Nou wat een heisa, het lijkt wel een massaspel  
5/2: Er staat een pinkel in de gang! Vergeet jullie dierenkostuum niet! 

12/2: Heel lang geleden, in een klein dorpje genaamd Pemal, leefden heel erg veel 
kleine prinsesjes, maar voor de rest van het sprookje zullen jullie toch echt naar de 

Chiro moeten komen… Vergeet zeker jullie prinsessenkleed niet! 
18 en 19/2: Dit weekend kunnen jullie eindelijk jullie buikjes nog eens komen vol 

smikkelen op ons eetfestijn! Welkom in Ons Huis!!! (meer info volgt) 
26/2: Geen Chiro, na een intense examenperiode en een geslaagd eetfestijn zitten 

de leidsters dit weekend samen om de rest van het chirojaar voor te bereiden.  
5/3: Bosspel: neem jullie laarsjes mee!  

 
Knuffels en kusjes van jullie leiding 

 

Poenkels 
 



11/12
Pinkels vs
speelclub 

18/12
Waar is Jezus?

25/12
Geen chiro 

1/01
Geen chiro 

8/01
Geen chiro 

15/01
Verrassing

22/01
Aspidag

29/01
Massaspel

4/12
Sinterklaas 

5/02
Camille

12/02
Cluedo

18/02 - 19/02
Eetfestijn, kom
lekker smullen!

26/02
Geen chiro

(leidingsweekend) 
5/03

Ladder-
competitie  



 
PROGRAMMA'S PRODUCTIEHUIS KWIKS

 

 

4/12 DAG 
SINTERKLAAS

11/12

KWIKS

ACADEMY

18/12
IS ER WIFI IN TAHIITI?

MERRY CHRISTMAS 

Happy Newyear 

Onder regie van Karlien (VRT), Ina (Studio100), Laura (RingTV), Carmalyta
(NinofMedia) en Jolien (SchoolTV)

25/12, 1/1 &
8/1 geen

uitzending

29/1
Massaspel

5/2 QUIZ ME KWIK
22/1

ASPIDAG

19/2 
en 26/2

geen

uitzending

5/3 
mijn job 

is top

12/2 Suske en
kWikske & De 

Texas Rakkers

15/1
jachtseizoen



zo 22/01:
aspidag! 

zo 04/12:
Sinterklaas, chiro van

14h-16h

vr 09/12:
knutselen, lokaal
 en rok pimpen

vr 16/12:

vr 23/12:
kerstfeestje #dansen

01/01 en 08/01:
geen chiro :(

leiding heeft examens

vr 13/01:
help wij zijn ontvoerd!

andere leidsters komen
onze plaats innemen

zo 29/01:
massaspel

zo 5/02:
het sekte spel

zo 12/02: 

18 en 19/02:
EETFESTIJN
#smikkelen

24 -26/02:
leidingsweekend

geen chiro

zo 05/03:
verrassing!

 

kijk goed naar alle data, uren
en wanneer het geen chiro is.

vrijdagen gaan steeds door
van 20h-22h

kusjes de leiding xoxo

TIPPER
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ALGEMEEN JONGENS 

 

 



Algemene informatie Jongens 
Belangrijke data 
4/12: Sinterklaas 

25/12, 1/1, 8/1: Geen chiro 

18-19/2: Eetfestijn in ‘Ons Huis’  Geen chiro 

26/2: Geen chiro 

Inschrijvingen 
 

BELANGRIJK: Om je kind officieel in te schrijven voor het nieuwe chirojaar, moet zowel het 

lidgeld overgeschreven worden op onze rekening (€25 met vermelding van de naam van uw 

zoon + de afdeling op volgend rekeningnummer: BE02 1030 6305 6940), als alle relevante info 

ingegeven worden op onze website (chiropamel.be  INSCHRIJVEN). Wanneer dit in orde is, 

is uw kind verzekerd. 

NIET BETAALD EN/OF GEEN INFO = NIET VERZEKERD 

Drankkaart 
 

Een drankkaart kost dit jaar opnieuw €7 en is goed voor 10 drankjes. Gelieve het geld af te 

geven aan de leiding van de groep van uw zoon (voor de jongsten) of mee te geven met uw 

kind (voor de oudsten).  

Uniform 
 

Om als één groep naar buiten te kunnen komen, vragen wij dat iedereen in uniform naar de 

Chiro komt. Wat verstaan we onder uniform? Sloebers en Speelclub: rode chiro T-shirt ™ 

Rakkers, Toppers, Kerels en Aspi’s: rode chiro T-shirt en beige chiroshort. Onze Chiro Pamel  

T-shirts en pulls kan je op zaterdag kopen bij leidster Kato Walraevens op het adres Kaaistraat 

30 te Roosdaal. Je kan deze NIET op voorhand bestellen. Geef een seintje (0477 37 73 36) voor 

je langskomt om te checken of het mogelijk is en of de juiste maat beschikbaar is. 

De shorts van Chiro Nationaal kunnen aangekocht worden in de Chirowinkel ‘De Banier’ in: 

• Molenstraat 65 9300 Aalst 

• Hoefslagstraatje 1 9000 Gent 



15/01: Examens, de
oud-leidertjes

nemen het over

22/01: Examens, de Aspi's voorzien
een leuke activiteit voor jullie

29/01: Nog steeds examens,
we spelen in de massa

05/02: Afscheidsfeestje
leider Stan

12/02: Alles in het groot

19/02: Eetfestijn! Geen chiro! 26/02: Leidingsweekend,
geen chiro :((

05/03: Kermisnamiddag

Sloebers
04/12: Sinterklaas

11/12: Berendag the return

18/12: Kerstbosspel
25/12, 01/01 en

08/01: Geen chiro :( 

JaroVicBrent Stan



 

 

 

 

 

 

4/12 

SINTERKLAAS 

11/12 

LADDER 

COMPETITIE 

18/12 

KERSTBOSSPEL 

15/1 

DE 

OUDLEIDING 

KOMT EENS 

LANGS 

19/2 

EETFESTIJN  

GEEN CHIRO 

12/2 

RIDDERSPELEN 

25/12 

1/1 

8/1 

GEEN CHIRO 

5/2 

PARALYMPICS 

22/1 

DE ASPI’S 

NEMEN EEN 

DAGJE OVER 

26/2 

LEIDINGS- 

WEEKEND 

GEEN CHIRO 

29/1 

MASSASPELEN 

5/3 

DE 10 

SPEELCLUB 

GEBODEN 

 

SPEELCLUB 



4/12: Sinterklaas
 

11/12: Et int ges
 

18/12: Kerstbosspel 
 

25/12: Geen chiro, vrolijk kerstfeest!
 

1/1: Geen chiro, gelukkig nieuwjaar!
 

8/1: Geen chiro, jullie allerliefste leiders zijn aan het studeren
 

15/1: Ladder competitie 
 

22/1: Aspidag
 

29/1: Massaspelen
 

5/2: Landenspel
 

12/2: Gemengd met de kwiks
 

19/2: Eetfestijn: Geen chiro
 

26/2: Leidingsweekend: Geen chiro
 

5/3: Doureuuuh!

Rakkers

Bram, Martijn, Jelte



TOPPERS



KERELS 
 Zondag 4/12: Sinterklaas  

 Chiro van 16u tot 18u! 

Vrijdag 9/12: Casino 

  Chiro van 20u tot 22u! 

Vrijdag 16/12: Come dine with us 

 Chiro van 20u tot 22u! 

Vrijdag 23/12: Kerstfeestje 

 Meer info volgt! 

25/12, 1/1 en 8/1: Geen chiro  

 Kerstvakantie 

13/1 OF 15/1: Meer info volgt! 

 Hou de Whatsapp in de gaten! 

Zondag 22/1: Aspidag 

 De lieve aspi’s komen eens proeven van het leiding staan 

Vrijdag 27/1: Among Us IRL 

  Chiro van 20u tot 22u! 

Zondag 5/2: Leukste dag van het jaar! 

  Breng wat reservekleren mee ;)  

Zondag 12/2: Leukste dag van het jaar!bis 

  Het grote Keti-stadsspel (kom met de fiets) 

18-19/2: Eetfestijn 

  Geen chiro, maar kom zeker iets lekker eten 

Zondag 26/2: Leidingsweekend 

  Geen chiro, jullie leiding is op voorbereidingsweekend 

Zondag 5/3: De Slimste Kerel Ter Wereld 

  Een quiz voor ieders kwaliteiten 



                     Aspi’s 
  

 

 

       4/12 Snterklaas 

 

 

 

              9/12 monopoly   16/12 bolavond  23/12 kerstfeestje 

 

 

    13/1 aspidag voorberieden      22/1 aspidag 

 

 

 

               27/1 de mol  

 

 

            5/2 seniorendag                   12 /2 koeëpoesjerau    

 

 

                    19/02 eetfestijn    26/2 liedingsweekend 

       (Geen chiro)     (Geen chiro) 

  

            5/3 pisquiz  

 

 

 

                                           

                                                        

 

 

 

 

         Fiel                     Dries           Jelle 



ZOEK DE 7 VERSCHILLEN



LOS DE REBUSSEN OP



LOS DE DROEDELS OP



OPLOSSINGEN

Rebussen:
1. Chiro is amuseren
2. Chiro Pamel is de beste chiro
3. Binnenkort komt de Sint langs
4. Mijn leiding voorziet elke zondag

leuke spelletjes



 


