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Inleiding

Chiro is een levenswijze,

een manier van leven

Chiro is het moment

waarop je alles van jezelf kan geven

Samen op de Chiro gaan we er elke zondag voor

Ravotten in het bos en zingen in koor

Want Chiro da’s verkleden en spelletjes spelen

Quizzen en bezinnen, maar nooit vervelen

Chiro is knutselen en in de modder duiken

Chiro, da’s chocoboterhammen eten en altijd stuiken

Lopen, springen, soms eens bezeren

Lachen, giechelen, altijd amuseren

Ik hoop dat ik mijn Chirovrienden nooit verlies
Want de Chiro is mijn familie, de familie die ik kies!

Joke Vandenbergh, leidster Chiro Onze-Lieve-Vrouw uit Tongeren; uit ‘Neerslag’
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Voorwoord

Beste ouders, leden, sympathisanten,

Al meer dan een jaar is Corona niet meer weg te denken uit ons leven.
Geen festivalzomer, feestjes die werden afgelast, familieleden en vrienden
die je niet meer mag zien… het virus heeft al zoveel van ons afgepakt en
een immens grote impact gehad.

We mogen dan ook van geluk spreken dat we de Chiro sinds kort terug
hebben kunnen opstarten. De leiders en leidsters blijven, ook in deze
moeilijke en onzekere periode, hun best doen om de leden elke keer weer
een onvergetelijke tijd te bezorgen. Met de herhaaldelijke verstrenging van
de maatregelen is dat niet altijd even gemakkelijk. Toch houdt dat
mondmasker en die social distance ons niet tegen om samen plezier te
hebben op een volledig veilige manier.

Als we nu nog even allemaal volhouden, dan kunnen we binnenkort
hopelijk dubbel zoveel genieten van een normale Chirozondag.

Veel leesplezier!
De leiders en leidsters
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Verslagen

Speelclub jongens

❖Zondag 7 maart

Omdat we met vier jongens waren konden we een rustige maar nog
steeds leuke dag te houden. In de namiddag hebben we kampen zitten
bouwen en een zelf verzonnen spel gespeeld waar je punten moest
verzamelen door in een vak te lopen zonder getikt te worden.
Dit speelden we tot het 4 uurtje was. Na 4 uurtje gingen we
voetbal-rugby spelen om er wat variatie in te brengen en als afsluiter
speelden we potteke stamp.

❖Zondag 14 maart

Deze keer waren we al met 8 jongens dus konden we veel meer spelletjes
spelen. We begonnen de dag met kruisvlaggen en leven of dood en
daarna hebben we ook wat politie en boef gespeeld tot het 4 uurtje was.
Na het 4 uurtje hebben we 10 tellen in de jungle en potteke stamp
gespeeld tot het bijna 6 uur was. Dan hebben we nog wat chinese
voetbal gespeeld tot dat ze naar huis mochten gaan.

Speelclub meisjes

❖Zondag 28 februari

Joepie!! Na een lange coronastop konden we eindelijk weer beginnen met
de Chiro. In onze bubbel van zeven begonnen we de zondag met wat
bivakdansen. De sfeer zat er meteen in. Daarna speelden we spelletjes zoals
hockey, voetbal, leven of dood enzovoort. Een hele namiddag buiten in de
zon spelen, zalig! Al snel was het al weer vijf uur … Het was een geslaagde
eerste chirozondag!!
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❖Zondag 7 maart

Yeey het is weer zondag!! Als eerste hadden we Cluedo gespeeld waarbij we
moesten uitzoeken wie de moordenaar met het moordwapen en de plaats
van de moord. Hierbij moesten we kei hard ons best doen want de winnaar
kreeg een verassing. Uiteindelijk hadden Amber en Samara gewonnen want
ze hadden ontdekt dat leidster Michelle iemand vermoord heeft met een
golfclub in de Delhaize. Als verassing kregen ze een gratis koekje. Daarna
hadden we nog eventjes tikkertje gespeeld maar voor we het wisten was het
al vier uur. Daarna hebben nog leven en dood gespeeld en hebben we dit
verslagje geschreven. Het was zoals altijd weer een leuke chirozondag

Wist je dat....

● Samara eigenlijk een kwik is en nu met ons komt meespelen?

● Dat de speelclubs echte diva’s zijn?

● Dat wij heel blij zijn dat we terug naar de Chiro mogen komen
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Rakkers

❖ Zondag 7 Maart

Ondanks de corona maatregelen waren de Rakkers toch met 19 leden
aanwezig. Allemaal blij om terug op zondag aan de Chiro te kunnen staan.
De opening was dan wel wat anders dan anders: afstand tussen de
verschillende groepen en iedereen met een mondmasker. Door de
maatregelen van die week moesten we de groep opsplitsen in 2 groepen.
We hebben dan wel zoveel mogelijk spelletjes gespeeld in 2 teams waarbij
er geen contact is tussen de 2 teams zoals honkbal.

❖ Zondag 14 Maart

Ook vandaag waren de Rakkers weer aanwezig met 19 leden. Veel blije
gezichten om toch nog eens naar de Chiro te kunnen komen. Ook al was de
opening weer met extra afstand en mondmaskers, vanaf vandaag mochten
we met een groep van maximum 25 leden samen spelen. Eerst nog eens
gaan kijken in het Chirobos waar al lang niet meer gespeeld was. Na 4 uurtje
werd er nog 3 op een rij en 10 tellen in de jungle gespeeld om daarna om 6
uur weer naar huis te vertrekken. Uitgeput maar voldaan uitkijkend naar een
volgende Chirozondag.
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Tippers

❖Zondag 7 maart

Ook deze zondag stond er weer een super leuk spel op het programma.
Vandaag moesten we een kleurcode ontcijferen aan de hand van
verschillende opdrachten: we moesten onder andere een zo origineel
mogelijke koekjestaart maken en ons grootste talent laten zien. Telkens als
we een opdracht goed hadden gedaan kregen we een kleur die ons dichter
zou brengen bij de oplossing van de mysterieuze code.

We hebben de chirozondag afgesloten met pijltje-trek. Het doel was om de
andere bubbel te vinden en onderweg zoveel mogelijk opdrachten te
voltooien. Hoewel de opdrachten nogal moeilijk verstopt waren, hebben we
ons tijdens de wandeling enorm geamuseerd!

❖Zondag 14 maart

Vandaag waren er weer 8 enthousiaste Tippers om er een leuke zondag van
te maken! Omdat het maar tot 16u Chiro was, wegens het slechte weer,
mochten we zelf kiezen welke spelletjes we vandaag speelden. We schreven
elk onze eigen keuze op en stoken het in een potje. We begonnen met
potteke stamp en daarna vlaggenroof, wat wel 5x in het potje zat. Daarna
deden we rugby waarbij Mere haar voet omsloeg en jammer genoeg naar
huis moest. Om af te sluiten speelden we vlaggenpik en leven of dood. Nog
voordat we het wisten was het alweer tijd om naar huis te gaan...

Toppers

❖Zondag 28 februari

Op zondag 28 februari hadden we voor het eerst terug Chiro sinds lange tijd,
we waren met niet zo veel maar het was zeker weer een fijne zondag! Eerst
wouden de jongens een beetje voetballen, daarna hadden we blinde
gymnastiek gespeelt. Het was al bijna tijd voor 4uurtje maar we speelden
nog eerst een spelletje Potteke stamp. De jongens dronken een flesje fris en
aten een koekje en toen hadden we touwtjespringen gespeeld met het grote
koord, met dat koord hadden we dan ook een schommel gemaakt aan 1 van
de voetbal Goals, als laatste hadden we nog een spelletje 9 maanden
gespeeld.
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Tiptiens

❖Zondag 28 Februari

Eindelijk mocht de chiro voor ons na ongeveer 3 maanden terug beginnen.
Met 9 vrolijke tiptiens en 2 lieve leidsters begonnen we aan de chirozondag.
Als eerste speelden we honkbal, het ging er al meteen hevig aan toe. Daarna
speelden we trefbal en leven of dood. Toen was het tijd voor een vieruurtje.
We konden een lekkere chocolade wafel kopen en wat drinken. Na vier-uur
speelden we nog een aantal keer weerwolven maar het was alweer snel tijd
om weer naar huis te gaan. Wat was het een leuke chirozondag.
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Kerels

❖ Zondag 28 februari

Na maanden te wachten, stonden zelfs onze stoere kerels te
popelen om terug naar de chiro te komen. Na lang bijkletsen
over wie wat had meegemaakt in de afgelopen maanden, was
het eindelijk tijd om wat stoom af te blazen. Na een stevig potje
voetbal en spelletje leven of dood was het vier uurtje er sneller
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dan ze dachten. Eventjes tijd om tot rust komen met een
drankje. Eindelijk konden ze ook de chips op eten die ze
gewonnen hadden op de dag van de jeugdbeweging. Nadat ze
weer op adem waren, kwamen de suggesties voor spelletjes om
te spelen. Zo werd er onder andere tien dagen, rugby en
penalty cub gespeeld. Om 6 uur begon het helaas donker en
koud te worden. Maar dat kan simpel opgelost worden door
een kampvuur. Lekker warm en gezellig ( op 1,5 m natuurlijk )
werd er nog verder gepraat en gelachen. En zonder dat je het
weet vloog het laatste uur ook voorbij. Tijd om naar huis te gaan
van deze mooie afsluiter van de week.

Aspi’s

❖Zondag 14 maart

Naar de afgelopen zondagen hadden we allemaal zo uitgekeken,
eindelijk terug naar de chiro! Ons terug amuseren op
zondagmiddag en nog eens bij babbelen. De ene zondag zat het
weer goed mee en omdat we zo actieve aspi’s zijn gingen we
van homo universalis naar petanque kampioenen.
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De week erna minder geluk maar dat hield ons niet tegen, ook
dan hebben we ons geamuseerd en verschillende spelletjes
gespeeld om de billen warm te houden . We kijken al uit naar
de volgende keer hihi!

Aspiranten

❖Zondag 14/03/2021

Vandaag stonden er maar een mager aantal aspiranten in de
opening maar dat weerhield ons niet om er een leuke
chirozondag van te maken. Na de opening was het tijd om ons
om te kleden en ons eerste spel genaamd 9 maanden te spelen.
Toen we daarmee klaar waren gingen we het dorp in en
speelden we fluitjestocht maar om het allemaal coronaproof te
houden, schreeuwden we in plaats van op een fluitje te blazen.
Na onze stevige tocht was het al 4uurtje maar toen dat over was
hebben we nog 1 keer negen maanden gespeeld om het af te
leren. Maar toen sloeg het weer helemaal om en begon het
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pijpenstelen te regenen dus gingen we ergens schuilen. Toen
het eindelijk gedaan was met regenen was het al tijd om naar
huis te gaan.
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Extra info
❖Website Chiromeisjes Helchteren:

www.chiromeisjeshelchteren.be

❖Website Chirojongens Helchteren:
http://www.chirojongenshelchteren.be/

❖Website Chirowinkel De Banier:
http://www.debanier.be/

❖Wat houdt het Chiro-uniform in?

Voor de jongens:
- Chirohemd
- Chiroshort
- Chiroriem
- Chirosokken of wollen sokken (beige/blauw)
- Hoge schoenen

P.S. Het is niet de bedoeling om te spelen in het uniform, het is dus
aangeraden om spelkledij (die vuil mag worden) mee te geven.

Voor de meisjes:
- Chiro T-shirt
- Chirorok of short
- Chirotrui (niet verplicht)
- Chirosokken of hoge sokken (donkere kleur of rood)
- Stevige schoenen
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Agendapunten

We houden jullie graag op de hoogte van al het nieuws via onze
facebook- en instagrampagina!

Chiromeisjes Helchteren of Chirojongens Helchteren

Chiromeisjes_helchteren

Al het nieuws van de Chiromeisjes wordt nog gecommuniceerd via
mail.

Al het nieuws van de Chirojongens wordt vanaf nu gecommuniceerd
via hun vernieuwde site en niet meer via mail.
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Contactgegevens leiding

Meisjes:
Speelclub
Michelle
Bongaerts

0492/7042
64

Eikelbosstraat 221
3530 Helchteren

bongaertsmichelle@gmail.com

Nathalie
Van Baelen
(Hoofdleidster)

0470/2206
16

Kazernelaan 4 1/1
3530 Helchteren

nathalievanbaelen@hotmail.co
m

Yanouck Lox 0497/3399
62

Sonnisstraat 124
3530 Helchteren

yanoucklox@gmail.com

Kwiks
Floor Peeters 0484/111704 Zandstraat 1

3530 Helchteren
floor.peeters@gmail.com

Febe Lemmens 0472/964684 Ambachtstraat 48
3530 Helchteren

febe.l@hotmail.com

Minne Donné 0496/773140 Eikelbosstraat 145
3530 Helchteren

donneminne02@gmail.com

Tippers
Siel Paesen 0495/474033 Eikelbosstraat 204 3530

Helchteren
sielpaesen2001@gmail.com

Emilie Vanhove 0484/155884 Steenstraat 22
3530 Houthalen

emilie.vanhove@hotmail.com

Tiptiens
Machteld
Deckers

0475/542084 Alfons Leroystraat 11
3530 Helchteren

machteld.deckers@outlook.com

Britt Awouters

(Hoofdleidster)

0498/220059 Cardijnstraat 4
3530
Houthalen-Helchteren

awoutersbritt@hotmail.be
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Aspi’s
Maud Donné 0495/803062 Technische Schoolstraat

6
3530 Helchteren

mauddonne@hotmail.be

Julie Ghysens 0499/100505 Grote Baan 475
3530 Helchteren

ghysensjulie@hotmail.com

Jongens:

Speelclub
Naam Gsm Adres email
Robin
Schroyen

0471/320269 Grote Baan 431
3530 Helchteren

schroyenrobin@hotmail.com

Sam Truyers 0473/585776 Kloosterstraat 58
3583 Paal

truyerssam38@gmail.com

Rakkers
Brecht De
Roeve

0488/355540 Sportstraat 8
3530 Helchteren

Bdr.de.roeve@gmail.com

Wietse Gijbels 0487/572822 Helzoldstraat 149
3530 Helchteren

gijbels.wietse@gmail.com

Toppers
Mathias Belien 0489/441677 Eikelbosstraat 20

3530 Helchteren
belienmathias@gmail.com

Seppe Bosmans 0471/494697 Kolderstraat 40
3550 Heusden

Seppebosmans1@gmail.com

Kerels
Zander
Fransen
(Hoofdleider)

0495/831515 Sonnisstraat 90
3530 Helchteren

Zanderfransen@gmail.com

Thomas Pil 0468/302669 Kievitwijk 10
3530 Helchteren

Pil.thomas@telenet.be

Aspiranten
Lennard
Awouters

0495/167227 Toekomststraat 23a
3530 Helchteren

Lennardawouters@hotmail.com

Jonas Fransen 0496/318851 Sonnisstraat 90
3530 Helchteren

Jonas.fransen.icloud@gmail.co
m
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Spelletje
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Chiro Woordzoeker
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