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Beste leden, ouders en chirosympathisanten 
 
Tijd voor reeds het 3e boeksken van dit chirojaar! Na een drukke 
examenperiode, een ontspannende lesvrije week, een SPETTEREND eetfestijn 
(waarvoor 1000x dank!!) en een leuk leidingsweekend is de leiding klaar om er 
weer helemaal in te vliegen!!  
 
Niet alleen worden de dagen weer langer en warmer, ook kunnen we misschien 
stiekem al wat meer beginnen uitkijken naar kamp (want daarvoor is het nooit 
te vroeg). Om toch al een klein voorproevertje te hebben, organiseren wij zoals 
altijd weer een jongerenweekend en ouderenweekend. We verwelkomen jullie 
daar allemaal massaal voor een weekend vol supermegaleuke activiteiten! 
Verder heeft de leidingsploeg heel veel activiteiten in petto om iedereen weer 
leuke chirozondagen te bezorgen. We wensen jullie ook al een vrolijk Pasen! 
 
Veel plezier met het lezen van het boeksken!! 
 
Xxx de leiding 



weegschaal 

De groep vindt jou heel leuk, 

Weegschaal! Dat komt omdat jij 

heel sociaal bent. Je durft met 

iedereen te praten, zelfs met de 

leden die heel verlegen zijn. Dat 

geeft hun een goed gevoel! Blijf 

dit zeker doen en moedig ook 

anderen aan om lief voor elkaar 

te zijn. 

schorpioen 
Pas goed op jouw spullen deze 

maand, Schorpioen! Misschien 

vergeet je wel je jas op de chiro 

of heb je iets niet in je koffer 

gelegd voor jongerenweekend. 

Moedig dus de rest van jouw 

groep ook aan om goed de brief 

te lezen en voorzichtig te zijn 

met hun spullen. 

boogschutter 
Wat fijn dat je nog steeds naar 

de chiro komt ookal is het heel 

erg koud, Boogschutter. De 

leiding en de anderen leden 

vinden jouw aanwezigheid heel 

fijn. Motiveer zeker ook 

anderen die niet zo vaak 

komen om toch nog eens te 

proberen, want de lente staat 

voor de deur! 

steenbok 
Deze maand ben jij lekker 

creatief bezig, Steenbok. 

Maak hiervan gebruik en 

teken iets voor je ouders, je 

leiding of een vriendje van 

de chiro. Door je creatief 

bezig te houden, kom je 

helemaal tot rust. 

ccchhhiiirrrooohhhooorrrooossscccooooooppp 
ram stier tweelingen 

deze maand heb jij het gevoel 

dat je alles aankan, Ram. Dit 

geeft je veel energie om druk 

bezig te zijn met school, met 

het helpen in het huishouden, 

je andere hobby's en 

natuurlijk de chiro. Gebruik 

deze positieve kracht om ook 

anderen te motiveren! 

Door de koude wintermaanden 

wil jij het liefst knus en gezellig 

binnen zitten en praten met de 

anderen. Het ideale moment dus 

om nieuwe vrienden in de chiro 

te maken en misschien eens met 

iemand te praten die je nog niet 

goed kent. Met je sociale 

karakter kan jij dat, Stier! 

Wat mis jij de zomer, 

Tweelingen. Je wilt graag weer 

actief buiten spelen zonder je 

dikke winterjas. Maar er is ook 

goed nieuws! Het is bijna lente! 

Verwarm je in de tussentijd 

door eens wat vaker bij 

bijvoorbeeld je grootouders te 

gaan, dat vinden ze vast heel 

fijn! 
 

   
 
 

 

maagd 
heb jij al last van lentekriebels, 

Maagd? Misschien is deze 

maand wel de kans om een 

move te maken bij je geheime 

crush. Wees niet bang en raap 

al je moed bij elkaar, wie weet 

vindt hij/zij/die jou ook heel 

leuk! 

leeuw 
Heb je terug nieuwe energie 

gekregen om volop naar de chiro 

te gaan, Leeuw? Jij wilt deze 

maand graag actieve spelletjes 

doen zodat je deze energie kwijt 

kan. Durf initiatief te nemen en 

soms zelf een spelletje voor te 

stellen aan je leiding! 

kreeft 
Jij houdt wel van verrassingen, 

Kreeft! Misschien komt er wel 

een verrassing aan op de chiro. :o 

Blijf dus zoals je bezig bent, met 

elke week te komen dat vindt 

vast iedereen heel leuk! 

Misschien kan jij ook iemand 

anders verrassen? 

waterman 
Waterman, je vriendjes op 

school durven nog niet de stap 

te zetten om naar de chiro te 

komen. Jij bent de kleine 

aanmoediging die ze nog nodig 

hebben. Neem ze zeker eens 

mee op een chirozondag! Jouw 

enthousiasme wordt 

geapprecieerd! 

vissen 
Heb jij soms wat 

stresskriebels voor je 

naar de chiro gaat? Dat is 

helemaal normaal! Er zijn 

vast nog andere vriendjes 

die dit ook hebben. Laat 

je niet afschrikken door 

deze kriebels en praat er 

eens met iemand over. 



ALGEMEEN MEISJES 

 

 

 



Algemene informatie Meisjes 
Belangrijke data 

 19/03/23 – 20/03/23: Jongerenweekend  

 9/04/23: Pasen, GEEN CHIRO! 

 14/04/23 – 16/04/23: Ouderenweekend (meer info volgt) 

 21/05/23: De Gavers  

 4/07/23: Zee 

 21/07/23 – 31/07/23: Kamp! (Meer info volgt ivm datum van vertrek voor de 
verschillende groepen) 

 
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.  

 

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 



12/3 PAK JULLIE VALIESJES MAAR IN WE GAAN OP JONGERENWEEKEND!

19/3 LAAT DE DRUPPELS MAAR VALLEN WE DOEN DE REGENDANS!

26/3 LEIDING VS LEDEN

2/4 VERRASSING...

9/4 PASEN!! = GEEN CHIRO :(

16/4 PAASEITJES ZOEKTOCHT HIHI

23/4 VERZAMEL ZOVEEL MOGELIJK WC ROLLEN!
WE GAAN KNUTSELEN!!

30/4 JEUGDHAPPENING:  KOETSHUIS VAN 14U TOT 17U
(MEER INFO VOLGT)



10/03-12/03:
Wij gaan op

jongerenweekend
joepie!

26/03:
Bejaardennamiddag

(verkleden is een pluspunt) 

19/03: 
Wij gaan op

verkenning in
Pamel, vandaag is

het dorpsspel!
 

 
2/04:  Vandaag zal
het net iets anders
zijn dan dat jullie

gewoon zijn, want het
is omgekeerde dag!

 9 april:
Geen chiro :(

Vrolijk Pasen! 

16/04: 
Vandaag wordt

het een
kleurrijke dag,

spannend!

23/04: 
Vandaag draaien we

de rollen om en
worden jullie onze

leidsters!

30/04: 
Jeugdhappening 
(meer info volgt) 

SPEELCLUBSPEELCLUB

Kusjes en knuffels van jullie leidsters!<3 
Aukje, Tine, Sam & Merel 



10-12/3
Jongerenweekend!

2/4

19/3

9/4

26/3

16/4

23/4 30/4

Pijltjestocht EXTREME DAG!

!Verrassing! geen chiro moddertocht

koken jeugdhappening

It's fun to stay
at the K.W.I.K.S. 



TIPPERSTIPPERSTIPPERS
12/03: iets super leuk waarvoor jullie jullie

warm mogen aankleden ;)  
17/03: just dance (vrijdag om 20u!) 

24/03: among us (vrijdag om 20u!, kom verkleed in een
kleur) 

02/04: Da Vinci 

09/04: GEEN CHIRO, vrolijk Pasen! 

14/04 - 16/04: ouderenweekend (meer info volgt)

23/04: JA-dag 

30/04: jeugdhappening (meer info volgt) 

XXX Monika, Nell, Jill & Laure 



 
Tiptien 
lifestyle 

Primeur! Enkel op vrijdag 

17.03 MOVIE NIGHT 

24.03 Spelen in het 
onbekende 

“wij als leiding vrezen 
dat onze tiptiens De chiro 
verlaten nu ze echte 

Hollywoodsterren zijn” 

12.03 Filmregisseurs 

02.04 tv shows 

De inschrijvingen voor ons 
weekend zijn bijna geopend 

14.04 - 16.04 ouderenweekend 

Meer hierover binnenkort op 
onze website 

Naar aanvraag van 
onze lezers 

23.04 moddertocht 

Neem Handdoek en 
extra kleren mee 

09.04 uitzonderlijk 
geen nieuwe editie 

Geen chiro, vrolijk pasen! 

Het grootste evenement 
van roosdaal vindt 

opnieuw plaats! 

30.04 jeugdhappening 

Meer info volgt 

Editie maart-april 

Groetjes van de redactie:  

trees, laura, kato, xanthe en sara 



23/04
100 dagen Aspi!

Kom verkleed
(verras ons😉)

Wij hebben de
leukste leiding!

29/04

DASPIKANT

Aspi's Lente
Bingo

12/03
Familiedag

19/03
Plaktour! 

Doe jullie pull
aan, info volgt

26/03
Promotour!

Doe jullie pull aan

02/04
Bakdag

09/04
Geen chiro ☹
Vrolijk Pasen!

16/04
Ouderenweekend

(brief volgt!)

XOXO
otak, ebef & etram

 

Roep 'BINGO' in

de groep als je

bingo hebt!



ALGEMEEN JONGENS 

 

 



Algemene informatie Jongens 
Belangrijke data 
24/3-26/3: Jongerenweekend  

14/4-16/4: Ouderenweekend 

30/4: Jeugdhappening aan het Koetshuis 

21/5: Zwemmen in de Gavers 

4/7: De Chiro gaat naar de zee 

21/7-31/7: Chirokamp 

Er zal nog extra informatie volgen voor deze activiteiten in de vorm van een brief of blijf 

zeker onze website www.chiropamel.be en onze facebookgroep in de gaten houden. 

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 



SLOEBERS

12/03:Kabouterdag 19/03:

Alle
s 

op 

wieltje
s

24-26/03: JONGERENWEEKEND!!!

02/04: 

Verrassing!

09/04: Eierdag

16/04: Et intges

23/04: 

Omgekeerde

dag
30/04: 
jeugd

happening



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  24-26/3 jongerenweekend jongens 
 

 
 

  2/4 expeditie robinson 9/4 Oldschool games 

16/4 Pannenkoeken dag 

                     23/4 Locatie spel dag  
 

 

30/4 jeugdhappening 

12/3 Alles op wieltjes 19/3 Eierdag 



Rakkers 
12/3 Alles op wieltjes, neem iet op wieltjes mee 

19/3 X-treemgames 
26/3 jongerenweekend, alle info staat in de brief 

2/4 Omgekeerde dag 
9/4 Eierdag, neem kleren mee die vuil mogen worden 

16/4 Dorpspel 
23/4 Leiding vs Leden 

30/4 jeugdhappening, info volgt 

 

 

 

 

Bram Martijn Jelte 
 

 



TURBO

TOPPERS
12/3: Levensweg

2/4: Geocaching+ De Mol 

19/3: Pisquiz
26/3: Leiding vs. Leden

9/4: Fietstochtje
14/4-16/4: Ouderenweekend

23/4: Avontuur over de
Dender

30/4: Jeugdhappening



 

KERELS 

Op 22/04 kunnen 

jullie de leiders 

komen helpen met 

snoepzakjes te 

vullen 



 
 

 
Nieuwe releases  

Verderwerken voor Daspikant 

19/3 Plaktour       23/4 Promotour       29/4 Daspikant!  

Bingeplay-waardige series 

            12/3 Mario Party      26/3 Op Verplosjing      29/4 Daspikant! 

2/4 Boldag         9/4 Coureur        14/4-16/4 Ouderenweekend 

                 (meer info volgt)                                            (meer info volgt) 



Spelletjes 



  
Spelletjes 
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