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Voorwoord 

 

 

Dag liefste Chiromeid, ouder(s) 

Van harte welkom op onze jaarlijkse Quiz! 

 
We zijn heel blij dat we je dit jaar (terug) zien! Hopelijk heb je vorig jaar 
genoten van je leuk jaar en/of van het fantastisch Chirokamp. Een nieuw 
jaar betekent ook een nieuwe leidingsploeg. Bij deze verwelkomen wij 
met veel liefde een paar aspiranten in onze leidingsploeg:  
Sue Schuerwegh, Kaat De Backer, Marie Vermuyten, Lissa Versweyveld, 
Anne Ooms en Seni Roosen. WELKOM! 
 
Jammer genoeg moeten we ook afscheid nemen van 7 geweldige 
leidsters: Martje, Kato, Auke, Dimitra, Maxime, Helena en Emma. 
Bedankt voor jullie jarenlange inzet en zotte Chiro Momenten! Wij gaan 
jullie enorm hard missen!  
  

  Veel succes met de quiz en moge de beste winnen!  

 

 

Lieve groetjes  

Chiromeisjes Sint-Antonius 
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Praktische gegevens van de leiding 
 
Prutsen  

Charlotte Theuns  Rune Verhoeven   
0470 27 40 88  0471 99 52 18 
 
Lissa Versweyveld  Seni Roosen  
0471 38 83 45  0468 31 93 76 
 
 

Speelclub 
 
Line De Backer  Hanne Picard  

 0472 63 00 49 0470 18 56 18 
 
 Eveline Orban  
 0494 85 72 87  

 
 

              Kwiks 
 

Ninke Vandyck  Kaat De Backer  
0468 32 49 06  0476 36 17 64 
 
Sue Schuerwegh   
0470 07 68 16   
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Tippers 
 
Caro Van Rooy  Marike Verniers 
0471 70 08 91  0487 96 32 93 
 
Marie Vermuyten  Anne Ooms 
0473 62 64 21  0470 43 12 81 

    

Tiptiens 

 
Celia Ben Slimane   Paulien De Hoey 
0489 72 05 90  0471 29 59 53 
 
Eveline Van de Cauter  Lana Roosen  
0476 62 83 44     0468 31 93 88 

 

Aspiranten 
 
Loeka Verhoeven    Femke Van Orden 
0471 02 02 72  0493 18 38 16 
 
Tine Christiaensen 
0476 69 49 59 
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Hoofdleiding 
 
Loeka Verhoeven  Tine Christiaensen 
0493 07 70 55  0476 69 49 59 
 
Paulien De Hoey 
0471 29 59 53 

 
 

Volwassen Begeleiders (VB)  
 
Evi Luyckx Laurens Leirs  

 0495 71 80 31 0477 25 29 80 
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Wat hebben we ons de laatste weken weer super goed geamuseerd met 

onze kleine prutskes. 

 

We kijken er elke week naar uit om weer leuke activiteiten te doen zoals dat ze 

zich helemaal inleefde in ons spectaculaire piratenspel. 

Wie zegt er dat piraten iets voor jongens is?? SCHIP AHOY. 

 

Ook het slangenbordspel vonden ze allemaal super leuk. Ze deden één voor 

één hun uiterste best om te winnen en zo de verrassing te weten te komen. 

Na de winnaar bekend gemaakt te hebben zijn we met zen alle naar Legoland 

vertrokken.  

 

Dit was voor iedereen iets nieuws.  

Het moment dat ze wisten dat ze hun creatieve brein konden laten werken door 

leuke dingen te kunnen bouwen met lego bracht direct een lach op hun 

gezichtje. Na veel bouwen en ravotten hebben we nog genoten van een 

heerlijke pannenkoek.  

 

Vorige zondag om 9:30 stonden ze daar helemaal klaar voor hun eerste 

Christus koning SPANNEEEND!!  

Het was een drukke dag want ze zijn zo klein, maar ze vonden het allemaal heel 

erg fijn. 

 

Wij hopen op nog veel avonturen  

Kusjes jullie lieve leiding 

Rune, Lissa, Charlotte en Seni 
 

  

  

  

  
 

Prutsen 
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Op het speelclubliedje:  

 

Refrein: 

Hé ga je mee naar de chiro 

Jij en ik heel plezant 

Hé ga je mee naar de chiro  

naar de chi ro 

 

Daar kunnen we overal spelen 

Op de stenen of in de regen 

Aan de bergen of in het meer 

Naar het bos gaan we nog een keer 

Ied’re zondag, 

ist weer plezant  

 

Refrein 

 

Door het dorp bij de fluotocht 

We spelen vaak met verf  

Iedereen gaat geel naar huis 

Sorry mama en papa's  

Want ja da vuil, 

gaat er niet uit 

 

Refrein 
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Op het liedje van de kikkertjes 

 

Een kwikske hier, een kwikske daar  

Ze huppelen in´t rond. 

Een kwikske hier, een kwikske daar 

Hou even jullie mond. 

 

Oh roepen maar, echt super luid 

Hou even jullie snuit 

Uitleg gemist, straks in de kist 

Niemand die het spel wist  

 

Een kwikske hier, een kwikske daar  

Ze huppelen in´t rond. 

Een kwikske hier, een kwikske daar 

Hou even jullie mond. 

 

Leeego festijn, het was echt fijn 

Wie bouwt er hier het snelst? 

Chiro gemaakt, sjoepap die waakt 

Jullie-lachjes zijn het felst  

 

Een kwikske hier, een kwikske daar  

Ze huppelen in´t rond. 

Een kwikske hier, een kwikske daar 

Hou even jullie mond. 

 

Naaaast-al dat lawaai, zijn jullie fraai 

We zien jullie al graag 

Dit was het dan, geen liedje meer 

Tot zondag dan maar weer 
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WAAR IS DE LEIDING?  

 

  

XOXO jullie allerliefste leiding 
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TIP10’S WOORDENBOEK 

A 

Allez (al·lee) 

Een woord dat binnen de Chiro bijna standaard in elke zin gebruikt wordt. 

Anal (A·nal) 

Bijnaam voor leidster Lana. Mogelijks ook een andere betekenis. 

B 

C 

D 

Donna (De don·na) 

Een zak dat levens kan redden. 

“Kut, mijn nagel is gescheurd. Maakt dat de donna hier is!!” 

E 

F 

G 

Groepswerk (groeps·werk) 

Een handeling dat wordt verricht met minstens 2 personen. 

H 

HC (ha·cé) 

De afkorting van high class. 

“Amai, die is echt HC…” 

I 

J 

Juice 

Vieze vloeistof. Vaak terug te vinden in vervallen potjes saus van de frituur of op de chirozetels. 

“Ei gast, al dieje juice hier weer..” 
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K 

L 

De Lana (de la·na) 

De immobiele vervangster van leidster Lana die tenminste wel altijd aanwezig is op de Chiro. 

“Oei, we hebben de Lana ergens achtergelaten” 

M 

N 

O 

P 

Piko (pi·ko) 

Een persoon dat dom, achterlijk is. 

“Man debiel, gij bent echt ne piko.” 

Q 

R 

S 

Sojaboon 

Eiwitrijke peulvrucht 

T 

U 

V 

Vouwfiets (vouw·fiets) 

Een handig voorwerp.  

W 

X 

Y 

Z 
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WIST JE DAT… ASPI-EDITION! 
 

Wist je dat… 

 

♥ SMILE helemaal niet eng is? 

♥ De aspiranten het bont hebben gemaakt in de kerk? 

♥ De parking van een frituur een goede slaapplaats is? 

♥ De aspiranten graag bordjes ‘verdienen’ om hun lokaal mee te versieren? 

♥ Onze aspiranten soms wel heel goed overeenkomen met de jongens? 

♥ Lid C.O.D.B geobsedeerd is met 2de hands markten? 

♥ Lid M.Z. de grootste Chiro fanaat is? 

♥ Lid H.G. haar kikker kus heeft gevonden? 

♥ Lid E.O graag muziek luistert tijdens het huisbezoek? 

♥ Lid S.V.L. een badkamer matje een echt bed vindt? 

♥ Lid F.D. haar rijbewijs bij de cornflakes heeft ontvangen?  

♥ Leden F.E. en J.V.D.A een goede indruk hebben achtergelaten op aspibal? 

♥ Lid S.D. concurrentie heeft? 

♥ Lid F.B. nooit ‘auw’ zegt? 

♥ Lid H.D maar niet getemd geraakt, al doet lid F.B. nog zo haar best? 

♥ Lid I.S. magische handjes heeft? 

♥ Lid N.G. zich aangetrokken voelt tot de achternaam Willemse? 

♥ Leden B.V. en H.V.O. wel eens letterlijk uit de lucht komen gevallen? 

♥ Lid L.V. tuinversiering heeft dat iedereen zou willen hebben? 

 

  



14  

 

 

Voorlopige kalender 
- deze kan dus nog wijzigen doorheen het jaar – 

 

26 november: Quiz  
Dit jaar organiseren we opnieuw onze befaamde Chiroquiz!  

 

4 december: Bezoek van de Sint  
Ieder jaar passeert de Sint samen met zijn zwarte pieten de Chiro. Ze komen kijken 

of iedereen braaf geweest is. Misschien laten ze wel wat lekkers en cadeautjes 

achter.  

 

19 Februari : Carnaval  
Trek je jurkje aan zet je feestneus op, wordt een grote baviaan met een apenkop.  

Doe maar gek doe maar mal dit is een gemaskerd bal, ‘t is Carnaval.  

 

 

25 december en 1 januari: geen Chiro   
Omwille van de feestdagen is het geen Chiro. 

 

17-19 maart: kampvoorbereidingsweekend (geen chiro)  
We starten met de voorbereidingen voor een geweldig kamp.   

 

25 maart: Chirobal  
Een feestweekend voor alle leeftijden. Dit weekend slaan we met onze jongens de 

handen in elkaar om voor elke leeftijd leuke activiteiten te organiseren; van een 

kinderactiviteit tot een heus Chirobal. Zondag is het dan géén Chiro.   

 

29 april: I love to aspi  
Een spetterende fuif met goede DJ’s en veel ambiance. Zondag is het dan géén 

Chiro.   

 

14 mei: IJssalon  
Tijd voor de zomer. En wat mag er natuurlijk niet ontbreken in de zomer? Ons 

fantastisch ijssalon! Kom met al je familie, vrienden, kennissen…. genieten van een 

lekker ijsje en/of van een zalige cocktail. Zondag is het dan géén Chiro.   
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25 juni: speeltuinreis  
We sluiten het Chirojaar af met een ganse dag plezier voor de hele Chiro. Samen 

met de jongens trekken we er op uit!   

 

1-11 juli: Klein chirokamp  
Ons Chirojaar sluiten we af met 10 dagen spel en plezier op Chirokamp!   

 

22 juli - 2 augustus: Buitenlands kamp 
Tiptiens, aspiranten en leiding gaan op buitenlands kamp om het jaar af te sluiten.   

  

  

  

 

  



16  

 
 
 

BELANGRIJK: Wat is er anders dit jaar? 

 

 

• Lidgeld  
 

Het lidgeld bedraagt 30 euro voor de het 1e kind en 25 euro voor 
het 2e kind.  

  
Wat zit er allemaal inbegrepen in het lidgeld?  

• Spelmateriaal  

• Verzekering  

NIEUW: wat zit er niet in?  
• 4uurtje: we vragen om bij alle groepen wekelijks 1 euro mee te 

geven. Hiervoor krijgen ze een drankje en een koek. 
  

Dit jaar zullen de inschrijvingen opnieuw verlopen via onze website. Via deze link, 
https://chiromeisjes-h-antonius.stamhoofd.be/ kan je de inschrijving compleet 
maken. Wanneer u hierop klikt komt u op een site waar alles heel duidelijk wordt 
uitgelegd, probeer alles zo juist mogelijk in te vullen dat maakt het makkelijker 
voor ons. Betalen gebeurd ook online.   
Volg de stappen:   

1. Je hebt al een account/ maak een nieuw account aan   
2. Voeg een lid of leden toe ( vul in)   
3. Volg de stappen   
4. Bevestig de inschrijving en kijk goed na  
5. Betaal  
6. Inloggegevens onthouden   

  
Nieuwe leden mogen 3 keer gratis proberen om te zien of Chiro echt hun 
ding is. Om uw kind tijdig te verzekeren moet na de testperiode het lidgeld 
betaald worden.   

  
Via de ziekenfondsen kan je een groot deel van het lidgeld recupereren. 
Hiervoor moet je bij het jouw ziekenfonds de juiste documenten vragen die 
dan ingevuld kunnen worden door de leiding. Het is ook mogelijk bij ons 
een Z-pas te gebruiken. Moest je toch moeite hebben met het betalen van 
lidgeld, aarzel dan niet en spreek gerust de leiding van jouw dochter aan. 
Dit is zeker bespreekbaar en dan zoeken we samen naar een passende 
oplossing.  

  

https://chiromeisjes-h-antonius.stamhoofd.be/
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• Elke zondag met de fiets  
We willen vragen om elke zondag je dochter met de fiets naar de Chiro 
te sturen. Zo vermijden we dat kinderen van elkaar een fiets moeten 
lenen, ook met het oog op de corona maatregelen is deze regel dit jaar 
des te belangrijker.    

  
  

• Communicatie via website  
Dit jaar wordt de website opnieuw gebruikt als voornaamste medium 
waarlangs gecommuniceerd wordt. Hou onze site goed in de gaten voor 
informatie omtrent activiteiten en weekendjes, foto’s, Chiroddels, briefjes 
die je dochter kwijtraakte enzovoort!    

 

 

 

 

Website: 

www.chirosint-antonius.be 

 

  

http://www.chirosint-antonius.be/
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Het Chiro-uniform  
  

 

Wat hoort er bij ons Chiro-uniform?  

• Rood Chiro t-shirt of 1 van de t-shirts van de Chiro zelf  

• Chirohemd of Chirotrui of de eigen Chirotrui van Chiro Sint-

Antonius (zie volgende pagina voor meer informatie)  

• Sokken: eender welke kleur, maar steeds verplicht. Ook in sandalen!  

• Stevige speelschoenen  
  

Waar kan je een uniform kopen en hoeveel kost het?  

Je kan dit kopen in de Banier, dit is de Chirowinkel. In onze regio bevindt 

de winkel zich in Turnhout (Warandestraat 97) of Antwerpen (Kipdrop 30). 

Je kan de Banier ook online bezoeken: www.debanier.be. Op deze site 

vind je de prijzen van een uniform en ander Chiromateriaal.  
  

Omdat vele kinderen snel groeien, kan je ook beroep doen op onze 

tweedehandskledij. Heb je zelf Chirokledij liggen die te klein is, dan 

mag je deze zeker doneren aan onze Chiro. Ben je zelf op zoek naar 

een uniform, dan kan je voor of na de Chiro even langskomen bij een 

leidster om te passen. De tweedehandskledij wordt u aan een 

goedkoper tarief aangeboden.  

  

    

http://www.debanier.be/
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Chirotrui Sint-Antonius 
  

De jongens- en meisjeschiro hebben een mooie, persoonlijke trui 
ontworpen. Deze zijn nog steeds verkrijgbaar. Zowel op onze Chiro, als 
bij de jongens, kan je komen passen. Je kan kiezen tussen een trui met 
een kap of een trui zonder kap.   

  

  

Trui met kap  Trui zonder kap  

  

 

  

  

    

ZOEKERTJES EN VERHUURDERTJES 
 

Wij zoeken voor het komende Chirojaar volgende dingen:  

• Oude Chirokledij voor onze tweedehandskast  

  

  

Wij verhuren ook verschillende dingen, nl:  

• Mosselvuren   

• Mosselpotten + onderleggers  

• Bakplaat   

• Grote kookpotten   

• Groot gasbekken   

• Warmhoudbakken   

 

Meer informatie hierover vindt je op onze site onder ‘verhuur’. 

 
  

    € 20 
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Sudoku 
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Woordzoeker 
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Wist-je-datjes 
 

 

 Wist je dat…  

  

…De quiz echt mega goed gemaakt is dit jaar? 

…Het galabal van het gewest voor leidster N.V. weer een groot succes was? 

…Leidster S.S. haar levensmotto “ik weet alles nog” niet klopt? 

…Leidster C.B.S. dieven aantrekkelijk vindt? 

…Leidster L.V. en leidster N.V. een dixie niet zo vies vinden? 

…Leidster M.V. haar lakens graag wast op zaterdag ochtend? 

…De meisjeschiro dringend nood heeft aan nieuwe tafels?  

…Leidster C.V.R. haar helemaal heeft laten gaan met de cantus?  

…Je vanaf nu altijd je fluovestje mag dragen wanneer je naar de chiro komt?  

…Leidster L.V. sterker dan de jongens is? 

…We leidster L.R. heel hard missen, maar ze het ook bontig kan maken in Barcelona? 

…Leidster E.V.D.C wel heeeel aanhankelijk is?  

…Leidster P.D.H. grote verantwoordelijkheid had op de cantus? 

…Leidster C.B.S. graag op de chiro slaapt? 

…Leidster T.C. sneller dan de jongens is? 

…Er soms plaatselijke buien vallen aan jeugdhuis de non? 

…Leidster  M.V. het goed kan vinden met de jongenschiro? 

…Leidsters E.V.D.C. en L.V. wel eens graag onderling wisselen?  

…Leidsters T.C. ,F.V.O. en N.V. graag met zeep spelen? 

…Leidster E.V.D.C. graag de kerstboom versiert met persoonlijke spullen? 

…Leidster L.D.B. en leider P.V.W. wel eens tot een diep gesprek kunnen komen?  

…Leidster K.D.B. een goeie band heeft met leider P.V.W.?  

…Er een aantal leidsters ook wel graag eens in de bossen spelen?  

…Leidsters L.V. en F.V.O graag met de jongens hun voetjes spelen? 


