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Beste leden, ouders & Chirosympathisanten 
 
Dit is alweer het voorlaatste boekje van het chirojaar! De tijd vliegt voorbij als je 
je amuseert en dat is zeker het geval op de chiro . Hoewel er misschien nog wel 
enkele aprilse grillen zullen komen, is de lente toch stilaan op komst. De eerste 
zonnestralen schijnen op ieders snoet op zondag, zodat we onze activiteiten toch 
in een aangenaam weertje kunnen houden. Hopelijk worden de komende weken 
nog warme weken vol zon. 
 
Na de laatste corona veiligheidsraad kwam er eindelijk al een beetje goed nieuws 
voor de jeugdbewegingen. Sinds 8 maart mogen de jongste groepen uiteindelijk 
weer met de hele groep buiten spelen! Dit heeft al voor veel plezier en ambiance 
gezorgd. Tijdens de paasvakantie mogen er in de buitenlucht weer sport- en 
jeugdkampen georganiseerd worden. We zullen er dus opnieuw twee leuke 
maanden vol spannende, actieve en toffe chirozondagen  van kunnen maken. 
 
Geniet van het mooie weer, geniet van de (weliswaar beperkte) vrijheden, geniet 
van dit boekje en geniet van de chirozondagen! 
 
Groetjes  
De leidingsploeg <3 
 



ALGEMEEN 

 



Algemene Informatie  
Lidgeld 
 

Het lidgeld voor één jaar bedraagt slechts 25 euro. Hiermee wordt de verzekering tegen 

ongevallen én de aansluiting bij Chiro Nationaal betaald. 

Betalen kan via Overschijving op volgende rekeningnummers: 

 BE02 1030 6305 6940 (Jongens)  BE28 1030 6292 8820 (Meisjes) 

Gelieve in de mededeling de naam en de afdeling van het kind te vermelden. 

LET OP: NIET BETAALD = NIET VERZEKERD! 

We geven ook de mogelijkheid om een drankje te kopen. Een drankkaart voor 10 drankjes 

kost €7 voor de jongens en €10 voor de meisjes, aangezien de meisjes iedere week ook een 

koekje krijgen. 

Uniform 
 

Jullie kunnen nog steeds het nieuwe Chiro Pamel-uniform kopen! Dit bestaat uit een rode T-

shirt en een blauwe sweater met kap, beide bedrukt met het Chiro Pamel- logo. Een pull kost 

€15 en een T-shirt/topje €5.  

 

Je kan deze NIET op voorhand bestellen. Je kan op zaterdag langsgaan op het adres Kaaistraat 

30 te Roosdaal bij Kato Walraevens. 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 bijhorende rok, broek of broekrok kan je aankopen bij de Banier, de officiële Chirowinkel.  

- Molenstraat 65, 9300 Aalst 

- Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent 



Chiro-uren 
 

We starten elke week om 14u en eindigen om... 

 

Jongens  Meisjes 

Sloebers 17u00 Pinkels 
Speelclub 17u00 Speelclub 
Rakkers 17u00 Kwiks 
Toppers 17u30 Tippers 
Kerels 18u00 Tiptiens 
Aspi’s 18u00 Aspi’s 

 

Website 
 

Voor alle laatste nieuwtjes, foto’s, programma’s, contactgegevens, praktische info, info over 

TJOUK, spelletjes, .... kan je terecht op onze chirosite: 

www.chiropamel.be 

 

Facebook 

Op onze facebookgroep ‘Chiro Amigo’s Pamel’ kan u terecht voor de meest recente 

informatie en af en toe leuke foto’s van tijdens onze activiteiten.  

https://www.facebook.com/groups/44086049838/ 

 

Algemene data 
 

Woensdag 21 tot zaterdag 31 juli: Kamp 

 

http://www.chiropamel.be/
https://www.facebook.com/groups/44086049838/


ALGEMEEN MEISJES 

 



Algemene informatie Meisjes 
Belangrijke data 

 03/04: Hele dag chiro voor pinkels  Meer info volgt! 

 09/04-11/04: Meisjesouderenweekend  Meer info volgt! 

Inschrijvingen 

Mogen wij u vragen om €25 lidgeld over te schrijven op het rekeningnummer BE28 1030 6292 

8820, het liefst vóór 1 november. 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. Aangezien er nog veel kaarten van vorig jaar onbetaald zijn, 

vragen wij u vriendelijk dit eens na te gaan bij de leiding van uw dochter. 

 

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 



 

PINKELS 
28/03: 

Wetenschapsdag 

11/4: 
Levensweg 

18/4: Piratendag 
KOM VERKLEED! 

ZATERDAG  3/4: 
HELE DAG CHIRO  

Ter vervanging van 
jongeren weekend  

Meer info volgt! 
 

2/5:  
Mooimakers 

 

25/4: Vuile dag 
Neem kleren mee 

die mogen vuil 
worden! 

 

9/5: 
Waterspelletjes 

 

Kato, Jolien, Ina en Jill 



  

  SPEELCLUB 



KWIKS
4/4

Slaapzakken-

namiddag
Vergeet je 

slaapzak en 

knuffel niet ☺

11/4

Wie is 

de mol???

28/3

Gewestdag

18/4

De slimste 

kwik

9/5

Festivalspel

2/5

Theekransje

25/4

Jongensdag

Veel 
gezoem van 
jullie bijtjes:

Sam
Trees
Nell



WAT MOET JE DOEN ALS
TIPPER?

WEES ALTERNATIEF ACTIEF
Zeker iets dat je kan doen op 27 maart van 15:30-17:30

1

GA VOOR MEER TIPS NAAR
K A R L I E N        X A N T H E          M I R A           F E B E   

7

6

5

4

3

2

WEES ALERT VOOR DE BOMMELDING
Alarm gaat af op 8 mei van 14:00 tot 17:30

GA NAAR HET FESTI(PPER)VAL
Festival gaat door op 24 april van 14:00-17:30

EET EEN M&M
Houdbaarheidsdatum: 1 mei 14:00-17:30

WEES ÉÉN MET EEN REGENBOOG
Aan te raden op 17 april van 14:00-17:30

GA OP SOORT-VAN-WEEKEND
Effectiefste als je brief die volgt leest

LAAT JE VERRASSEN
Tip werkt het beste op 3 april van 14:00-17:30
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Catan 

Paaszoektocht 

YESSS we gaan op 

weekend!! 

High tea 

17/4 

3/4 

27/3 

24/4 

8/5 

1/5 

9/4 - 11/4 

Social Media Day 

“Wat mis ik nu 

het meest?” 

Foute vrienden 
XOXO 

Jullie leidsters 

Annelies, Lies en Marte 





ALGEMEEN JONGENS 

 



Algemene informatie Jongens 
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). Er is tevens de mogelijkheid om €7 mee over te schrijven met het 

inschrijvingsgeld, indien dit ook vermeld wordt in de beschrijving. 

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 



 

 

  

Sloebers 
28/3: Vandaag keren we terug naar de 

middeleeuwen voor onze geweldige 

riddernamiddag. 

 
4/4: Een echte sloeber kan alles, daarom gaan we 

proberen om zoveel mogelijk nieuwe dingen te 

leren tijdens deze leerrijke namiddag! 

 11/4: Er staat alweer een nieuwe uitdaging klaar, 

deze keer blijven we niet op aarde, maar gaan we 

de ruimte ontdekken. Ontdek het allemaal tijdens 

de geweldige ruimtenamiddag! 

 

25/4: Vandaag is de hoogdag van het 

chirojaar! Breng zeker allemaal reservekleren 

en een handdoek mee! Het is moddertocht! 

2/5:  Een blij weerzien met oude bekenden! 

Vandaag gaan we terug in de tijd!  

 

9/5: Wervelend, heldere hemel, het is zondag, tijd 

voor het bos, EINDELIJK! 

 

Leider Frit 

Leider Jimmy 

Leider Job 

Leider Sioen 



Speelclub 
 

28/3: Hoe? Wat? Waar? Wanneer? Zijn er nog vragen? 

 

4/4: minder validen namiddag, vandaag gaan we eens te weten komen wie het 

best kan omgaan met een aandoening. 

 

11/4: Et int gres, duiken, vallen, springen, rollen en veel meer in het gras! 

 

18/4: Trek je chique kostuum maar aan, we gaan gokken in het casino. 

 

25/4: Alles op wieltjes: Kom zeker met de fiets! 

 

2/5: Terug in de tijd! We gaan dingen beleven van de goeie ouwe tijd! 

 

9/5: Goochelnamiddag: We halen alle trucjes uit de hoed!  

Ward Ian Vic 



28/03 = “De grote binnen de 10 min 
show”

11/04 = Bake Off: Rakkers editie
Iedereen laat vandaag zijn baktalent zien. 
Misschien hebben we een echte chef in ons mid-
den.

18/04 = Expeditie Rakkerson
We maken ons tot echte meesters van de survi-
val.

25/04 = Avonturen in de grote raadsel-
ruimte
We gaan een raadselachtige en mysterieuze 
dag tegemoet.

02/05 = Reis door de tijd 
Vandaag gaan we reizen door de tijd. Wie weet 
wie en wat we allemaal tegenkomen.

09/05 = Waterspellekes
Deze zondag gaan we ons te ‘spetter’ amuseren 
(haha). Neem allemaal een HANDDOEK mee!

04/04 = Moddertocht
Iedereen weet wel wat we vandaag gaan doen.
RESERVE KLEDIJ MEENEMEN!!!

Jullie Leiding: Cis, Thomas, Willem



  

TOPPERS 

27/03: bakdag, zie maar dat ge er klaar voor zijt! 

03/04: carwash, beetje geld verdienen voor op kamp. 

11/04: 12 uur lang genieten. Zo simpel ist (meer info volgt nog). 

18/04: goknamiddag. De boys en gokken, perfecte combo. 

25/04: Mexicaanse dag. Eens een buitenlandse missie. 

02/05: Teletijdmachine. Oee aaa spannend. 

09/05: eens testen voor kamp, neem zeker je fiets mee!! 

Wat staat er op de geheime agenda: 

Jullie officieren:  

Briek “Brak” De Leener Jelle “Snelle” Ruts 



 

Speelschema Kerels 2021 

 

 

 

 

27/3 

 

3/4 

 

24/4 

 

10/4 

 

1/5 

 

17/4 

 

8/5 Pisquiz  Stade de Chiro  

 

KERELS 

Veldbed 

KERELS 

Dropping 

KERELS 

Leiding 

KERELS 

KERELS 

KERELS 

KERELS 

Verleden  

T’ Leger 

Pissssss 

Weekend 

              Bosch                                    Luca                                         Dries 



 

AZPIEZ 

27/3 Carnaval Ninof 

vs Carnaval Halle 

3/4 Stadspel op 

verplaatsing 

10/4 WEEKEND!!! (info volgt) 

17/4 Eindelijk nog is op 

café Start om 20u 

24/4 Monopoly: De Pamel editie 

            1/5 Terug in de tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

8/5: 

Kevin Bram 
Jaro 







 


