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Beste leden, ouders & alle chiroliefhebbers 
 
Dit is het allerlaatste boekje van het chirojaar! En dat wilt maar 1 ding zeggen: 
de zomer komt eraan en nog beter… we kunnen aftellen naar KAMP! Hoewel er 
voor de leiding nog een examenperiode voor de deur staat, gaan we jullie toch 
nog een paar fantastische zondagen bezorgen om daarna met veel 
enthousiasme het kamp voor te bereiden. 
 
Ondanks het chirojaar in bubbels, met handgel, mondmaskers & afstand hebben 
wij, als leidingsploeg, het gevoel dat het een zeer geslaagd jaar was. De vele 
maatregels hebben ons niet tegengehouden om elke zondag weer iets leuks in 
petto te hebben voor alle leden. 
 
Aan alle leden (& de ouders ook natuurlijk): geniet van het zonnetje, speel veel 
buiten en heb veel plezier met het lezen van dit boekje  
 
XXX 
De leidingsploeg 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

Dinsdag 6 juli: Naar zee! (Onder voorbehoud, meer info volgt) 

Woensdag 21 tot zaterdag 31 juli: Kamp 

 

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


ALGEMEEN MEISJES 

 



16 mei: 
Mooi-

makers 23 mei: 
Verrassing

!!! 

20 juni: 
Regen-
boog 
dag 

27 juni: 

 

 

4 juli: als corona 
maatregelen het 
toelaten is het 
op dinsdag 6 juli 
chiro (meer info 
volgt!) 

30/5, 6/6 
en 13/6 
GEEN 

chiro!!! 

Infomoment 
kamp:  
22 mei 
online, 

 Meer info 
volgt nog! 

PINKELS 

XOXO Jullie superhelden! 

Ina, Jolien, Jill & Kato 



 

 

 Jade      Sara     Laure 

Speelclub 
 
 

In de naam van jullie allerliefste leidsters, amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:05 bosspel 

30:05 stille zondag (GEEN CHIRO) 

20:06 wijwaterspelletjes 
23:05 aspidag 

 

6:06 stille zondag (GEEN CHIRO) 

27:06 omgekeerde dag 

13:06 stille zondag (GEEN CHIRO) 

4:07 uitstap (verdere info volgt) 

BELANGRIJK: zaterdag 22 mei om 20u vindt het infomoment voor het kamp plaats. 
Dit is niet verplicht, maar misschien wel handig voor nieuwe leden. 



Op 22 mei organiseren we een online 

infoavond over kamp, info volgt!





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPTIENS 
 

16/5: Ken meets Barbie 
 

23/5: Aspidag 
 

28/5: Rokken versieren 
 

4/6: Movie night 
 

11/6: Free podium 
 

18/6 : Gezelschapsspelletjes 
 

27/6: Wederom kinds 
 

4/7: Verrassing 
 

(Zondag 4/7 is het Chiro, tenzij de corona 
maatregelen het toelaten dan doen we een 

uitstap op dinsdag 6 juli ter vervanging 
van chiro op 4 juli) Meer info volgt! 

 
28/5, 4/6, 11/6 en 18/6 is het van 20u-22u! 

 
xxx  

Marte, Lies & Annelies 
 



 Aspi's 
ZONDAG 16/05: THE NANNY ZONDAG 23/05: ASPIDAG 

VRIJDAG 28/05: ITALIAANSE AVOND 
VRIJDAG 04/06: PISQUIZ 

VRIJDAG 11/06: FREE PODIUM (VAN 19U30-21U30) 

VRIJDAG 18/06: KNUTSELEN  

ZONDAG 27/06: CHAOTISCHE NAMIDDAG 

ZATERDAG 03/07:
KASACTIVITEIT DINSDAG 06/07: DAGUITSTAP

(ONDER VOORBEHOUD) 

XOXO
ANKE  INE  LAURA 



ALGEMEEN JONGENS 

 



           

 

 

 

16/05/2021 Konnichiwa sloebers! Slijp jullie zwaard alvast want vandaag leiden we 

jullie op tot echte Samoerai! Anata wa kakkoī saru no muredesu! 

23/05/2021 Helaas start de leiding dit jaar vroeg met examens, dus deze zondag 

zal er geen chiro zijn. Bouw thuis een tof kamp, maak een tekening voor je mama 

of doe moddertocht in je tuin! 

30/05/2021 Ook vandaag zullen jullie ons een weekje moeten missen! Geen chiro 

     

06/06/2021 Joepie, vandaag is het terug chiro! Enkele oude bekenden zullen de 

leiders die al klaar zijn met examens een handje helpen om jullie opnieuw een 

geweldige namiddag te bezorgen!  

13/06/2021 Problemen in de zoo! De apen zijn ontsnapt en de giraffen zijn de 

olifanten gezelschap gaan houden! Krijgen jullie alle dieren weer terug waar ze 

thuishoren op onze dierendag? 

20/06/2021 Nu het eindelijk zomer is en de zon ongetwijfeld heel hard zal schijnen 

kunnen we niet anders doen dan een hele namiddag waterspelletjes spelen! Neem 

een zwembroek of kledij mee die nat mag worden en vergeet geen zonnecrème op 

te doen voor je naar de chiro komt! 

27/06/2021 Er is iets erg aan de hand in Pamel. Sherlock Holmes is gevraagd om 

onderzoek te komen doen maar hij zal de hulp nodig hebben van een bende jonge 

detectives!  

Groetjes! Sayounara! 

 

Job             Jimmy               Frit         Sioen 

 

 



.Speelclub 
 

 

16/05: Omgekeerde namiddag: dreekegmo sella ew neod gaadnav 

 

23/05: GEEN CHIRO, de leiding is volop bezig met hun examens      

 

30/05: GEEN CHIRO, de leiding is nog altijd bezig met hun examens      

 

6/06: Cowboynamiddag: We vertrekken naar het wilde westen deze namiddag!  

 

13/06: Alles-door-elkaar namiddag: 1 namiddag is niet genoeg om alle leuke 

activiteiten te spelen dus doen we ze allemaal tegelijkertijd!  

 

20/06: waterspelletjes: pak zeker jullie waterpistolen mee en wees bereid om 

nat te worden! 

 

27/06: Leden VS Leiding! Kunnen jullie winnen tegen de leiding? Jullie zullen het 

nooit weten tot je het probeert.  

 

 

 

 

 

 

 

IAN     VIC     WARD 





 Programmaboekje mei-juni 

 

15/16 mei: Komen eten- dat wordt smullen! 

22/23 mei: Oefen je bierpongkunsten al maar! 

5/6 juni: Briek & Jelle doen een poging tot studeren,  

meer info volgt 

12/13 juni: Zelfde als vorige week 

19/20 juni: Supporterdag Rode Duivels 

26/27 juni: Baywatch! Dat wordt flexen geblazen 



u/Bosch 

50/50 Extreme games of Super extreem bosspel 21/05 

u/DuitseLuca 

u/Drieske 

50/50 Tour de Pamel of Oudjesavond 4/06 

Op elke dag zijn er twee 

opties. 50% kans dat het 

het 1 programma is. 50% 

dat het het ander is. 

Verduidelijking 

50/50 What do you meme of Café Avond 11/06 

50/50 Ontspanningsavond of Inspanningsavond 18/06 

Kerel programma’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
50/50 Levensweg of Pijltjestocht 26/06 

 
 
 
 
 

 

50/50 Naar pluto of naar zee/gavers 6/7 

50/50 Pisquiz of Rad van fortuin 28/05 

50/50: Dropping of Waterspelen (15/05) 



BRAM STAN 

15/05: Containercup                21/05: Risk 

             28/05: Diner 

                                       4/06: Bosspellekes in den donker 

12/06: België– Denemarken         

                                            18/06: Binnen de minuut 

25/05: Kamplannetjes smeden  

                                                         03/07: kasactiviteit 



  

1e  

Kan jij de geheime boodschap van deze rebus ontrafelen??? 

Help Krabbel ontsnappen uit het 
doolhof, zodat hij snel weer kan 
spelen met zijn vriendjes! 



 



 


