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Inleiding

Chiro is levend vier-op-een-rij spelen en er toch voor zorgen dat
niemand zich het vijfde wiel aan de wagen voelt.

Chiro is vol enthousiasme op tocht gaan en tegelijk af en toe heel
bewust halt houden.

Chiro is je helemaal smijten in een spel zonder grenzen en toch
elkaars grenzen leren aanvoelen en respecteren.

Chiro is ongeremd meebrullen tijdens een massazangstonde en
tegelijk oren hebben naar de fijnste stemmetjes in de groep.

Chiro is in het kotjesspel de andere leden wild in het volgende vak
duwen en toch weigeren anderen in hokjes te stoppen.
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Voorwoord

Dag beste lezers,

Dit Chirojaar is alweer bijna gedaan (een beetje anders dan
voorheen), maar we hebben het beste voor het laatste gehouden. Op
21 juli vertrekken we namelijk op BIVAK.

Om zeker goed voorbereid te zijn op de beste 10 dagen van het jaar,
hebben we in deze Sago de belangrijkste info vermeld.

Moesten er verder nog vragen zijn, mag u steeds iemand van de
leiding contacteren. De contactgegevens vindt u op de site en ook
verder in deze Sago.

Wij kijken er alvast naar uit en we hopen jullie ook!

Groetjes
De leiders en leidsters
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Verslagen

Speelclub meisjes
- zondag 30 mei

Vandaag waren de aspi's onze leidsters! Wolke, Jits en Jill hadden een
super leuke namiddag voorbereid. We begonnen met een bordspel
waarbij we met een dobbelsteen moesten gooien en dan wisten we welk
spelletje we moesten speelden. We maakten twee teams, de
coronabestrijders en de mermaidgirls. We speelden spelletjes zoals
chinees voetbal, tikkertje met een natte spons, voor het meest k3 liedjes
zingen….
Na vier uurtje maakten de het mooiste meest originele dansje. Ook
maakten we een gedichtje voor de leidsters. Helaas was het al snel zes
uur maar het was wel en super leuke dag

- zondag 20 juni
Vandaag waren onze leidsters weer terug na hun examens. Nathalie en
Yanouck hadden er weer heel veel goesting  in. Michelle had nog
examens dus die zien we volgende zondag weer. We stonden met maar
liefst met 18 speelclub klaar om er en super leuke namiddag van te
maken. Voor vier uur speelden we spelletjes zoals trefbal, tik tak boem,
hockey en nog veel meer. Omdat het zo mooi weer was, was er natuurlijk
ook tijd waar we ons konden insmeren zodat we zeker niet zouden
verbranden. Na vier uur speelden we samen met de kwiks verstoppertje.
Dat was ook weer super leuk! Zo leerden we ook de kwiks wat beter
kennen. De chirozondag sloten we af met nog snel een bivakdans en dan
konden we meer dan voldaan naar huis.
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Speelclub jongens

- zondag 13 juni

We begonnen stevig aan de dag met adam & eva. Waarbij iemand
geblinddoekt de rest moet tikken in een vak. Daarna hebben wij tikkertje
en omgekeerd tikkertje gespeeld tot we met de jongens een gevecht met
waterballonnen en waterpistolen hielden. Na vier uurtje was iedereen
weer klaar om voluit te ravotten. Met hulp van de andere groepen
hadden wij bashen open gelegd met zeep en water om er over te glijden
en te spelen dit hebben we gedaan tot de jongens helaas naar huis
moesten gaan.
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Kwiks
- zondag 6 juni

Vandaag waren de tiptiens onze leidsters. We deden een spel waarbij we
opzoek gingen naar een schat. We werden in 2 groepen verdeeld en
moesten allemaal spelletjes doen. Wie het spel won kreeg een woord om
een zin mee te maken. Aan de hand van deze zin konden we te weten
komen waar de schat verstopt zat. We speelden onder andere trefbal,
honkbal, het blad-steen-schaar spel en … om woorden te kunnen
verzamelen.  Uiteindelijk was het Nette die de schat wist te vinden. Hij
lag verscholen tussen de tafels in de grote zaal. In de schat zaten lolly’s.
De winnende groep kreeg er twee, de verliezende groep één. Het was
een supertoffe dag vol met toffe spelletjes!

- zondag 20 juni
Vandaag speelde we tegen de tippers. We
moesten allemaal gekke opdrachten doen zoals
kaarsjes uitblazen met je neus, een boom
versieren, honderd knopen maken in een lint en
nog veel meer. Het waren een hele reeks
opdrachten en we kregen maar tot vier uur de
tijd. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om 20
opdrachten te voltooien. Dit was voldoende om
het spel van de tippers te winnen. Joepiiii!!!!
Omwille van de examens waren er ook enkele
leidsters niet aanwezig op de Chiro. Daarom
kwamen enkele oud leidsters een handje
toesteken. Dit was zeer leuk. We wensen de
andere leidsters nog heel veel succes met de
examens!

Rakkers

- zondag 20 juni

De rakkers kwamen zondag allemaal naar de Chiro met een fiets een
zwemkledij want de leiding had en fijne dag voorbereid aan de plas. De zondag
begon met de fietstocht, op pad naar de plas in Houthalen. Een aangename
tocht in het zonnetje, na het aankomen kon iedereen zijn zwemkledij
aantrekken en in het water plonzen wat zeker voor voldoende afkoeling zorgde
op zon een warme zondag. De rakkers zochten naar enkele andere die ook
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verfrissing zochten in het water en ging op kikker jacht. Na het vangen van de
kikkers werden er ook nog enkele spelletjes gespeeld zoals spikeballen, hierbij
moeten ze in teams van 2 een balletje proberen op een net te slaan en deze
niet op de grond laten vallen. Ook werd er met de frisbee gespeeld iets waar
sommige rakkers zeer goed in zijn. Voor vieruurtje werden er drankjes
meegenomen zodat ze niet het water uit de plas moesten drinken 😉. Na een
fijne maar ook vermoeiende dag aan de plas was het tijd om terug naar
Helchteren te gaan. Zo konden de jongens naar huis gaan en uitkijken naar de
laatste Chiro zondag voor het bivak dat nu snel daar zal zijn en waar ze

ongetwijfeld net als de leiders zeer hard naar uitkijken.

Tippers
We zijn de tippers en we hebben hele toffe leidsters. Siel en Emilie zorgen
iedere week weer voor zeer toffe spelletjes. Zo speelden we enkele
weken geleden een bordspel genaamd reis rond de wereld, waarbij we
spelletjes deden die gelinkt waren aan de landen waar we op kwamen.
Zo moesten we bijvoorbeeld voor het snelst een snoepveter opeten, een
glas water leegdrinken of winkelproducten onthouden. Op het einde van
deze fantastische Chirozondag speelden we nog even potteke stamp en
toen was het alweer tijd om naar huis te gaan.

- zondag 6 juni
Omwille van de examens werden vandaag de tiptiens onze leidsters. We
deden de paralympische spelen. Dat was echt heel grappig! Daarna was
het tijd voor een quiz over muziek en algemene weetjes. De Tiptiens
hadden dit heel goed gemaakt. Verder speelden we die dag ook nog
rugby, honkbal en verstoppertje. Het Chirojaar is voor ons heel snel
voorbij gevlogen en we kijken uit naar bivak.
Groetjes,
De Tippers
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Toppers
- zondag 20 juni

Met de Chiro naar de plas.
Voor de Chiro begon stuurde onze leiders een
bericht of wij geen zin hadden om naar de
plas te gaan. Iedereen kwam met de fiets naar
de Chiro. We hebben ons omgekleed en
vertrokken naar de plas. Matthias ging met de
auto om spullen mee te nemen. Aangekomen
aan de plas zochten we een plaats om te
zitten. We hadden een plaats gevonden en
sprongen het water in. Seppe was aan het
doen alsof hij was aan het vissen. Een paar
minuten later kwam er een bewaker op de
fiets die ons weg stuurde. We veranderden
van plaats en aten ons voer op. Nog wat
gooien met de frisbee en wat gapen want dat
kunnen we goed. We vertrokken terug naar
de Chiro. Bijna op de Chiro reed Cas tegen
een paal. Dit was onze Chiro zondag.
Geschreven door Renz Wuytens

Tiptiens
- zondag 6 juni

Vandaag moesten we zelf leiding zijn. Als opening speelde we ‘schipper
mag ik over varen’ in bubbels. We hadden allemaal leuke spelletjes
voorzien voor onze groepen. De leiding van de speelclub waren Amber,
Manon, Noor en Zara. Hun spel was gebaseerd op een boerderij. De
speelclub werd in 2 groepen gedeeld en kregen beiden een boerderij. Ze
moesten een dier trekken en dan de bijhorende opdracht doen. De groep
die won kreeg dat dier voor in hun boerderij. Wie op het einde de meeste
dieren had, was de winnaar.
De leiding van de kwiks waren Auke, Faline en Fé. Zij speelden
schattenjacht. Ze hadden hun leden in 2 groepen ingedeeld en moesten
tegen elkaar spelletjes spelen. De groep die won kreeg een woord. Ze
moesten proberen om op het einde de zin te raden. De groep die als
eerste de zin had geraden mocht de schatkist openen en kregen een
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verrassing. De leiding van de tippers waren Floor, Geike en Lore. Zij
hebben voor 4 uur een paralympisch spel gespeeld. De leden werden in 2
groepen opgesplitst en kregen ieder een handicap. Er waren blinden,
doven, leden zonder handen en … Met deze beperkingen moesten ze in
groep proberen de spelen te winnen. Tijdens 4 uur konden alle leden een
ijsje kopen of bij de jongens tortilla’s gaan kopen. Na 4 uur speelden we
met de tippers een quiz. Deze bestond uit verschillende rondes. Er was
een disney ronde, zang en dans ronde, algemene kennis. We vonden het
heel leuk om leiding te zijn en het was een geslaagde Chirozondag.

- zondag 20 juni
Op 20 juni was iedereen aan het studeren voor de examens, ook de
leiding zelf. Daarom waren oud leidsters komen helpen. Bij onze groep
was er wel Machteld die al klaar was met haar examens. We waren die
zondag ook maar met 3 tiptiens. Daarom zijn we voor 4uurtje naar het
Sonnis gefietst om een lekker ijsje te eten. Na 4uurtje hebben we een
beetje gepraat en daarna nog gedanst met alle groepen samen. Ondanks
dat we met zo weinig waren was het toch een zeer leuke Chirozondag.

Kerels
- zondag 20 mei

Zondag 20 juni was weer een zondag om nooit te vergeten. Omdat we
bijna op het het einde van ons chirojaar zitten benutten we graag elke
minuut van onze kostbare zondagnamiddag. Na eindelijk nog eens een
trommel partij van ons geliefde muziekkapel te hebben gehoord, zijn we
met de groep integraal op de fiets gesprongen. Ons avontuur naar de plas
ging van start. Na veel gelach en gezweet op de fiets stond de eerst
uitdaging voor de deur. Een rustig plekje zoeken waar we met de kerels
de boel op stelte konden zetten. Na effe zoeken en rondkijken hadden we
ons plekje gevonden. Kleren uit, zwembroek aan en plonzen maar! Na
heel wat luide muziek, gekkigheid, gespetter en een paar rare blikken van
voorbijgangers was het tijd om ons aan te sluiten bij de rest van de Chiro
die ook aan de plas zaten. Tijdens 4 uurtje was het tijd om eventjes te
rusten en te genieten van het zonnetje. De rust was meer dan nodig want
na een half uurtje rust was het weer tijd om vollenbak te ravotten. Spelen
met de kleinere kinderen vonden ze zeker ook niet erg. Want we konden
onze talenten in onder andere frisbee, spikeball en voetbal leren aan de
jongerenafdelingen. Ons laatste kwartiertje aan de plas bestond uit een
competitie voor het meeste ketsen van een steen over het water. Maar
spijtig genoeg was het na het ludieke wedstrijdje tijd om terug richting de
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chiro te vertrekken. Gepakt en gezakt sprongen we op de fiets om weer
eens lekker gek te doen. Bij aankomst op de chiro werden we
rechtstreeks goed ontvangen door de leiders die ons een lekker koud fris
drankje aanboden om zo even tot rust te komen. Na het laatste half
uurtje een gezellige groepsconversatie gehad te hebben was onze ergste
nachtmerrie aangebroken. Het was 7 uur, tijd om naar huis te gaan.

Aspi’s
- zondag 30 mei

Vandaag moesten we al om half 2 op de Chiro zijn om voor de eerste keer
dit jaar de functie als leidsters eens over te nemen. Om 2 uur mochten
we voor één keer aan de andere kant van het vierkant gaan staan. Na het
openingsspel konden we eindelijk beginnen. Een groot spel, een klein
spel, iedere groep deed verschillende dingetjes. Omdat het warm was
konden we het natuurlijk ook niet laten om toch al eens een
waterspelletje te doen. Na 4-uurtje gingen we weer gewoon door.
Na een aantal zondagen gerelaxed te hebben was een actieve zondag en
dan ook nog eens als leidster wel eens fijn. Om 18u was het dan tijd om
op te ruimen en afscheid te nemen.
We hebben er in ieder geval van genoten.
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Aspiranten

- zondag 6 juni

We begonnen de dag met 6 gemotiveerde aspiranten. We gingen
namelijk tornado chips verkopen om onze aspiranten kas te vullen zodat
we een mooi voorwacht kunnen hebben. Om 14 uur begon de opening,
na de opening hebben we ons zo snel mogelijk omgekleed en begonnen
we met aardappelen te wassen en te snijden. We bakte de aardappelen
ook al 1 keertje voor in het frietvet zodat ze lekker krokant waren bij
4uurtje. Toen het eenmaal 16 uur was begon de verkoop. Het was echt
een succes. Het was zo een succes dat we besloten om om 18 uur ook te
gaan verkopen aan de ouders. Dus gingen we verder met het snijden en
bakken van de aardappelen.  Toen het 18 uur was gingen we aan de
straat staan en rekende we op de ouders en dat was een even groot
succes. We kijken terug op een geslaagd, productieve zondag.
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BIVAKINFORMATIE

Dinsdag 21 juli is het weer zover: we vertrekken voor 10 dagen op
bivak! Hier volgt nog belangrijke informatie in verband met het
vertrek, koffers, bezoekdag,… Neem dus zeker de tijd om dit eens
door te lezen.

● Vertrek
MEISJES:

▪ De ouders van de Speelclub en Kwiks brengen hun eigen
kind(eren) naar de bivakplaats om 19u. (Er wordt een kiss & ride
zone voorzien). Avondeten voor deze jongste groepen gebeurt
de eerste avond dus thuis.

▪ De Tippers, Tiptiens en Aspi’s vertrekken op de meisjeschiro met
de fiets naar de bivakplaats. Uur van vertrek wordt nog
gecommuniceerd naar de leden.

Zorg dus dat jullie fiets in orde is!

JONGENS:

▪ De ouders van de Speelclub en Rakkers brengen hun eigen
kind(eren) naar de bivakplaats op 23 juli. De Speelclub wordt
verwacht op 9u30 en de Rakkers om 11u.

▪ Toppers vertrekken op het kerkplein met de fiets naar de
bivakplaats. Uur van vertrek wordt nog gecommuniceerd naar
de leden.

▪ Kerels en Aspiranten gaan rechtstreeks van voorwacht door
naar de bivakplaats.

● ADRES (om je kinderen een briefje te sturen)
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● Koffers binnenbrengen + afhalen
MEISJES (aan de chirolokalen)
- Koffers binnenbrengen:

▪ Speelclub en Kwiks nemen hun eigen koffer mee naar de
bivakplaats.

▪ Tippers, Tiptiens en Aspi’s brengen hun koffer op 20 juli tussen
19u en 19u30 naar de meisjeschiro.

- Koffers afhalen:
▪ Speelclubs en Kwiks worden op 31 juli opgehaald om 11u  op de

bivakplaats en nemen dus hun eigen koffer terug mee naar huis.
▪ Tippers, Tiptiens en Aspi’s vertrekken met de fiets als ze gedaan

hebben met opruimen op de bivakplaats. We zullen een
berichtje posten op facebook als we vertrekken (uur van koffers
afhalen wordt dus nog meegedeeld).

JONGENS (aan de chirolokalen)
- Koffers binnenbrengen:

▪ De jongste groepen (sloebers, rakkers) nemen hun koffers zelf
mee naar de bivakplaats.

▪ De oudere groepen (toppers, kerels en aspiranten) brengen hun
koffers binnen zaterdag 20 juli van 15u00 – 16u00.

- Koffers afhalen:
▪ De jongste groepen nemen hun koffers zelf mee naar huis

wanneer ze worden opgehaald op de bivakplaats. Uur van
ophaling wordt nog gecommuniceerd.

▪ De oudere groepen kunnen hun koffers gaan afhalen aan de
Chirolokalen op woensdag 31 juli (uur wordt nog meegedeeld).

● Bezoekdag
MEISJES: GEEN bezoekdag wegens de Corona-maatregelen
JONGENS: GEEN bezoekdag wegens de Corona-maatregelen
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● Verkleedkleren
MEISJES
Speelclub:

- k3
- kleren die heel vuil mogen mogen
- wit t-shirt waarop geschilderd mag worden
- Legerkleren
- chique madammenkleren

Kwiks:
- Kleren die heel vuil mogen worden
- Holbewoners
- Landen:

Marie: Italië
Nette: Nederland
Lies: Spanje
Mirle: België
Samara: Frankrijk
Alexia: Duitsland
Stien: China
Valerie: Australië
Vonne: Amerika

- Dieren
- Festivalkleren

Tippers:
- Kleren die heel vuil mogen worden
- Tienermoederkledij
- Boerenkledij: Kaat, Mare, Imani, Lot, Chiara, Mere, Loes, Amélie
- Boerinnenkledij: Nette, Sam V, Sam B, Jolien, Geike, Femke, Litsa, Flo
- Sjieke kledij

Tiptiens:
- politie en boef kleren
- kleren die vuil mogen worden
- sexy vrouw/man kleren
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Aspi’s:
- pinterest
- Mario kart (iedereen krijgt een ander personage maar dit laat de leiding

nog weten)
- hikers (wandelaars)
- kok/chef
- vettige dag

JONGENS
Sloebers:

- legerkleren
- kabouter kleren

Rakkers:
- legerkleren
- mafia kleren

Toppers:
- legerkleren
- gemeentewerkers

Kerels:
- schotse kleren
- new kids

Aspiranten:
- legerkleren
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● Wat nog in de koffer?
Slapen:

- Isoleermatje of noppenmatras
- Luchtmatras

o voor de leden die binnen slapen (eenpersoons verplicht!)
- Slaapzak of laken en deken
- Hoeslaken
- Plastiek matrasbeschermer voor kinderen met nachtelijke

waterproblemen
- Kussensloop en kussen
- Pyjama’s (2)
- Knuffeldiertje

Hygiëne:
o handdoeken (neem er zeker genoeg mee voor extra hygiëne)
o washandjes
o Toiletzak met:

- Zeep
- Kam borstel, haarspeldjes, haarelastiekjes
- Tandenborstel, tandpasta en spoelbeker
- Oorstokjes
- Eventueel deodorant
- Maandverband/tampons
- Voor de ouderen: scheergerief
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Kleding:
o Uniform (dit doen we aan bij vertrek)
o Spelkledij:

- 5 T-shirtjes
- 5 shortjes

o Minstens 2 paar (sport)schoenen
o 2 warme truien
o 2 lange broeken
o 12 onderbroekjes
o Onderhemdjes/Bh’s
o 12 paar kousen
o Voldoende zakdoeken

Op tocht:
o Degelijke regenkledij
o Stevige, watervaste schoenen (en hoge kousen)
o Drinkbus (een eigen drinkbus is erg belangrijk dit jaar!)
o Rugzakje

Zwemmen:
o Badmuts
o Zwembroek/badpak/bikini
o Badhanddoek

Andere:
o Een goed sluitende (linnen) zak voor vuil wasgoed
o Schrijfgerief, briefpapier, omslagen (voor de jongsten: op voorhand
geadresseerd) en postzegels
o Zaklamp (Enkel voor de afdelingen in tenten!)
o Een lijst met al je spullen
o Indien je medicijnen neemt: verwittig de leiding!
o Zonnecrème
o Muggenmelk (vooral als je in een tent moet slapen)
o Voor de +12-jarigen: je paspoort
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o Zakgeld (voor de jongste: niet veel, dit is enkel voor kaarten,
postzegels en
dagtocht)
o Kids-ID (jonge afdelingen geven deze af aan de leiding)
o Beetje snoep voor bonte avond
o Een fluovestje
Dit heb je nergens voor nodig en laat je dus thuis:
o Waardevolle voorwerpen zoals: radio, gsm, horloge, …
o Dolken, messen, …
o Dranken, …

Belangrijk! Neem zeker een paar mondmaskers mee, een eigen flesje
handgel is ook altijd handig.

LET OP! Merk al je gerief!!
Verlies van/schade aan waardevolle voorwerpen is NIET verzekerd

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
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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

Agendapunten

❖21 juli 2020 – 31 juli 2020: BIVAK jongens &
meisjes
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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

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 Beliën 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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Spelletjes:

23



24



25


