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Kort voorwoord 

 
Eerst en vooral willen wij u graag een gelukkig Nieuwjaar wensen namens de hele leidingsploeg, onze 
beste wensen voor het nieuwe jaar! Het jaar 2020 was voor niemand een gemakkelijk jaar door een 
virus waarvan iedereen de naam al grondig beu gehoord is. Chiro geven met de opgelegde 
maatregelen is allerminst evident, maar we doen dit met veel plezier omdat dit ook voor de leiding 
een manier is om de moed er in te houden. Het gebrek aan perspectief is voor veel mensen één van 
de zwaarste aspecten van de lockdown. Met dit kleine boekje willen wij deze last al een beetje 
verlichten. Door al een klein boekje samen te stellen voor de maand januari proberen wij zowel de 
ouders als de leden een beetje perspectief te geven. Wij hebben ervoor gekozen om niet al te ver in 
de toekomst activiteiten in te plannen, omdat wij geen glazen bol hebben en dus ook niet kunnen 
voorspellen hoe de situatie zal evolueren.  

Spijtig genoeg zijn activiteiten op de Chiro zelf nog steeds verboden voor +12 jarigen dus deze zullen 
nog even online Chiro moeten krijgen. Daarom is dit boekje ook vooral voor de drie jongste groepen. 
We hebben gemerkt dat de jongste leden echt nood hebben aan de Chirozondag om even hun 
energie kwijt te kunnen. Daarom willen wij hun al een iets ‘normalere’ Chiro-ervaring geven door  een 
boekje aan te bieden waarin zij elke week kunnen lezen welke toffe activiteiten hun leiding voor hen 
heeft ingepland. Hopelijk kunnen we elkaar snel weerzien in 2021, een jaar vol nieuwe 
mogelijkheden. Voor de oudere leden en de ouders wil ik graag afsluiten met de woorden uit het 
laatste Journaal van Martine Tanghe: “Hou het veilig, hou vol. Het komt allemaal weer goed." 

 

Je kapoen, 

Willem Van Den Bosch 

08/01/2021 

Pamel 

 
   



MEISJES 

 



PROGRAMMABLAD
PINKELS - SPEELCLUB - KWIKS - TIPPERS - TIPTIENS - ASPI’S



JONGENS 

 



 

 

 

 

Sloebers 
 

Leider Job  Leider Frit Leider Sioen Leider Jimmy  

31/01 
Poëzie namiddag:  

Vandaag leren we rijmen en 
dichten zonder ons gat op te 

lichten! 

17/01 
GEEN CHIRO 

07/02 
Ruimtenamiddag: We 
gaan eens kijken hoe 

het er aan toe gaat op 
een andere planeet! 

24/01 
Alles met de letter A: We spelen 
vandaag enkel spelletjes die iets 
te maken hebben met de letter A! 

10/01 
Bosnamiddag: Vandaag gaan we 
het bos onveilig maken met onze 

gekke spelletjes! 



Speelclub 
 

10/01: Reis rond de wereld, we gaan van Afrika tot in Amerika vandaag voor 

een expeditie!  

 

17/01: GEEN CHIRO de leiders zijn druk aan het studeren voor hun examens.  

 

24/01: Schattenjacht, wij hebben een oude kaart gevonden, tijd voor een 

zoektocht naar een schat! 

 

31/01: Riddernamiddag, tijd om jullie zwaard en harnas boven te halen we 

gaan draken jagen! 

 

07/02: Dierennamiddag, kan jij zo hoog springen als een kikker of zo snel lopen 

als een luipaard? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ian Vic Ward 



 

 

 

Rakkers 

10/01: Laddercompetitie 
Vandaag gaan we uitzoeken wie de meest multi-

getalenteerde en geslepen Rakker is. Zal je eindigen 

aan de top of helemaal onderaan? Om hier achter te 

komen moet je zeker komen deze zondag! 

17/01: Geen Chiro ☹ 
Vandaag moeten jullie leiders studeren voor hun 

examens dus vandaag spijtig genoeg geen Chiro.  

24/01: Verrassing 
Oude bekenden en nieuwe gezichten… Kan niet 

anders dan goedkomen, nietwaar? Maak jullie klaar 

voor een toffe namiddag met een ongewoon begin. 

31/01: Levensweg 
Van baby tot bejaarde. Opgroeien is niet altijd gemakkelijk maar 

we zijn er zeker van dat onze Rakkers dit gaan kunnen. Van 

pampers tot pampers, een heel leven doorlopen op één 

namiddag! 

07/02: Alles op wieltjes 
Tijd om onze stalen rossen van stal te 

halen. Wie is de beste piloot van de 

Rakkers? Ons parcours staat al klaar, 

nu enkel nog dappere stunters om het 

succesvol af te leggen. Neem vandaag 

een fiets of iets anders op wieltjes mee 

+ een helm en een fluohesje! 


