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Beste ouders en Chirofanaten,  

’T is weer voorbij die mooie zomer… De dagen korten weer wat, het 

weer wordt grauwer,… Na een geweldig bivak in Zichem met het 

thema ‘sprookjes’ is het tijd om een einde te maken aan Chirojaar 

2018-2019… MAAR dat betekent ook de start van een spetterend 

nieuw jaar! Dus bij deze verwelkomen wij de reeds gekende leden, 

maar ook de nieuwe leden in het jaarthema 2019-2020 ‘Grenzeloos 

Chiro’. Een jaar vol nieuwe leidsters, nieuwe spelletjes, nieuwe 

vrienden, misschien wel een nieuwe afdeling, EN niet 1 maar 2 

nieuwe hoofdleidsters.  

 

Zoals reeds verteld, is het thema voor dit Chirojaar ‘Grenzeloos 

Chiro’. Wat stellen we ons daarbij voor? Wij willen een Chiro zijn 

waar iedereen zich grenzeloos goed voelt, grenzeloos veel nieuwe 

vrienden kan maken en zich grenzeloos kan amuseren. Wij als 

leidingsploeg zullen dan ook ons uiterste best doen om dit waar te 

maken.  

 

Wij danken u voor het vertrouwen in de zorg van uw kind. Wij staan 

al te popelen om te weten te komen welke nieuwe avonturen en 

mooie herinneringen ons dit jaar weer staan te wachten. Jij toch ook? 

 

Vele Chirogroeten en tot zondag! 

Chiro Hermelinde.  

 

 



  

Beste chiromeisjes en -ouders 
 
De mooie weekends die we einde september cadeau krijgen doen ons nog 

even mijmeren en terug denken aan die mooie zomer. In de eerste plaats 

aan het super-bivak. Genieten met volle teugen van het ochtendgloren tot 

in de late uurtjes. Genieten van elkaar, de toffe activiteiten en 

onverwachte avonturen en natuurlijk van het lekkere eten :) Hier werden 

banden gesmeed, herinneringen gemaakt, geschiedenis geschreven. Daar 

heb ik als trotse VB weer enorm van genoten. 

We namen afscheid van 3 leidsters, Lotte, Ans en Elise. Dank u wel, 

toppers, het ga jullie goed! En we kregen de kans om onze 3 nieuwe 

leidsters-in-spe, Fien, Leen en Axelle bezig te zien en OMG, wat een 

kanjers! Ik wens jullie een mooie chiroleidstercarrière toe!  

Zo hebben we deze zomer zeker genoeg energie opgedaan om de winter 

mee door te komen. Lees in dit creactiefke alles over jullie nieuwe 

leidsterkes, zij zijn er weer klaar voor. Jullie ook? 

Dus, beste chiromeisjes, tijd om er in te vliegen en er weer een mooi jaar 

van te maken.  

Want jeugdbeweging, dat maak je zelf!      

 

Tot in den draai, 
 
Jullie VB 

Ilse 



 

Ben jij de ouder die wij zoeken? 

 

In de leidingsploeg van de jongens en meisjes zitten welgeteld 39 

onmisbare jonge personen. Hen ken je zeker en vast omdat ze iedere 

zondag jullie kinderen entertainen. 

Maar achter de schermen zijn er nog werkkrachten die onze chiro 

staande houden. Zij zorgen voor ondersteuning en continuïteit in het 

hele chirogebeuren. En houden wellicht de voetjes van de leiding op 

de grond. 

Ben je oprecht geïnteresseerd in onze jeugdbeweging? Wil je als 

ouder van jouw chirolid actief bijdragen aan de ondersteuning van 

onze chirowerking? Check, check, dubbel check? Dan nodigen we je graag uit in 

ons Ouder Comité Chiro Kemzeke! 

 

Wat doet dit comité nu net? Het bestaat uit 4 werkgroepen die focussen op verschillende thema’s:  

we hebben een technische, financiële, festiviteiten en een bivakwerkgroep.  

Samen met de leiding organiseert de feestwerkgroep het chirobal (en barbecue of 

ontbijtweekenden).  Hiernaast zorgt dit team ook voor de drankvoorziening tijdens 

de bezoekdag van het bivak.  

De bivakwerkgroep helpt de leiding bij het uitzoeken, boeken en organisatie van 

het bivak.  

Het financiële groepje helpt bij de gezonde financiën van de chirogroep, zodat onze 

leiding zich kan inzetten voor een vlotte chirowerking nu en in de toekomst.  

De technische groep helpt bij allerlei problemen en technisch onderhoud aan het 

chiroheem.  

Zeker voor onze technische en feestgroep kunnen we nog extra krachten gebruiken. 

 

Ben je geïnteresseerd? Of zou je meer info hierover willen? Laat ons iets weten en dan 

nodigen we je uit voor de volgende vergadering of voor de organisatie van het chirobal. Dit 

kan via onze secretaris Roosmarijn Van Driessen – roosmarijn.van.driessen@telenet.be, of 

onze voorzitter Kris D’Hondt – dho.kris@gmail.com. 

Alvast bedankt voor je inzet. 
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PANNENKOEKEN 

- SLAG KETI’S 

KRISTUS KONING 

GEEN SCHOOL 



 

DAG VAN DE 

JEUGDBEWEGING 

HERFSTVAKANTIE !!! 

    

CHIROBAL 

VRIENDJESDAG 



 
 
 

Chiro Hermelinde en Juventa Kemzeke 

organiseren… 
 

‘Vriendjesdag 2019 zondag 6 

oktober’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op de boerderij van Chiro Hermelinde en Juventa heerst een enorme chaos. De 

stallen zijn vuil, dieren zijn ziek en lopen weg. Als we met genoeg zijn, kunnen 

we boer Teun misschien wel uit de nood helpen! Daarom is het belangrijk dat 

iedereen zijn vrienden meeneemt! 
 

DAGVERLOOP 

 
 Vanaf 13 uur word je met de tractor naar de Chiro gebracht . Het tijdschema vind je  

terug op de volgende pagina. Zorg dat je stipt op tijd op één van de verzamelpunten staat!  

 

 Om 14u00 start een leuke Chironamiddag met je vriendjes en vriendinnetjes. 

Chiroleden komen gewoon in uniform. Wie nieuw is, doet gewoon vlotte speelkledij aan.  

 

 Om 16u15 komt iedereen samen en kunnen we verder kijken naar het  toneel. Verder zijn 

er ook nog mooie prijzen te winnen voor iedereen die een nieuw vriendje of 

vriendinnetje heeft meegebracht.  

 

 Om 17u00 is onze Chiro namiddag ten einde. Vanaf de Keti’s kan je ook nog naar de 

avondchiro gaan die om half 7 begint!  

Let wel op: de Chiro voorziet geen vervoer terug naar huis!  
 

 

 Vergeet dus zeker niet een vriendje of vriendinnetje mee te brengen  

naar de Chiro. Vul deze strook in en maak kans op een fantastische 

prijs! 
 
 
 

 

 IK …………………………………………………………………….(CHIROLID), 
 

 NEEM ……………………………………………………………  MEE NAAR DE   

CHIRO OM SAMEN MET BOER TEUN DE BOERDERIJ TE REDDEN! 

 
 



RONDES TRACTOREN VRIENDJESDAG 



 

                                             Chiro Hermelinde en Chiro Juventa organiseren… 

              CHIROBAL 2019  
                 “paters en nonnen” 

          Zaterdag 26 oktober  
                  Parochiecentrum  

             Molenstraat – Kemzeke 

Eethuis "den biechtstoel"  

Alle bezoekers van eethuis “ den biechtstoel” kunnen lekker genieten van 

een heerlijke feestmaaltijd. Die wordt bereid door ons eigenste 

oudercomité en met plezier geserveerd door onze paters en nonnen. 

Inschrijven kan door onderstaand strookje, voor 19 oktober, in te dienen bij Marianne 

Zaman. Men kan het uitgebreide feestmaal komen nuttigen tussen 18.30 uur en 21 uur. 

Kinderfuif " ’t klein kapelleke"  

Vanaf 20 uur kunnen de jongste cadetten onder ons hun beentjes losgooien in de danstent 

bij ons DJ duo ‘de vrome zusters’. Zij zullen de coolste en hipste dansplaten van vroeger en 

nu opleggen tot 22 uur. 

Danszaal " ’t heilig klooster"  

Om 21 uur kan het dansfestijn ook voor de ouderen onder ons losbarsten. De openingsdans 

wordt verzorgd door onze eigen leidingsploeg. De nonnen en paters zorgen voor een 

swingende danspas. Daarna kan iedereen zich wagen aan enkele danspasjes. Jullie kunnen 

luidkeels halleluja meezingen in’t heilig klooster van Discobar Jupiter.  

Café " de roeste abdij  "  

Iedereen die even wil uitrusten van het dansen, kan genieten van onze ruime keuze aan 

dorstlessers in het praatcafé. Ook hier gaat men door tot in de vroege uurtjes.  

 

 

 

Inschrijven voor 19 oktober bij Marianne Zaman – Bormte 262 – Stekene – 03/779.55.38 

marianne.zaman@telenet.be   

Voor (chiro)groepen: gelieve op voorhand te betalen. Indien niet mogelijk: 1 tafel = 1 rekening. 

Mogelijkheid tot overschrijving VOOR 20 oktober (daarna enkel cash) op rekeningnummer 

BE30737610155911 met als mededeling uw naam. 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSSTROOKJE (max. 500 inschrijvingen):  

0 OVERSCHRIJVING 0 CASH 

Naam: …..................................................................................................................................................... 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

VOL-AU-VENT MET FRIET   .......................................................................   x € 17.00 = €…… 

SPARERIBS MET FRIET   .......................................................................   x € 17.00 = €……. 

KOUDE VISSCHOTEL MET FRIET   .......................................................................   x € 17.00 = €……. 

KINDER VOL-AU-VENT MET FRIET  .......................................................................   x € 08.00 = €……. 

KINDER SPARERIBS MET FRIET   …....................................................................   x € 08.00 = €…….  

KOFFIE MET LUXE FRUITTAARTJE  ......................................................................    x € 06.00 = €……. 

KOFFIE MET SOEZENGEBAK  ......................................................................    x € 06.00 = €…….  

TOTAAL            = €……. 
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Vrijdag 18 oktober 2019 fietst, tramt, treint en bust heel 

jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts 

en -sjaaltjes door het land. Op die manier vieren we het 

engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit 

inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol 

spel en plezier te bezorgen. 
 
 



 

 



FORMULIER MUTUALITEIT: Dit formulier geldt voor alle mutualiteiten.  



Dag liefste Kadeetjes,  

 

Het chirojaar is weer van start gegaan. Alle lieve kadees zijn ingeschreven. We zijn dus 

helemaal klaar om er een top jaar van te maken! 

Wij kennen jullie wel al een beetje, maar kennen jullie ons eigenlijk al?  

Hieronder staan enkele warboelen van draden. Elke draad leidt tot bij een leidster. Als 

je een draad volgt, zal je meer te weten komen over jullie leidsters. Veel plezier!!  

 

Wie is wie? 
 

Siska   Mirte   Inez   Maren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel jaar zijn wij? 
 

22 jaar   21 jaar    21 jaar   20 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inez     Maren    Siska   Mirte 

  



Wat studeren jullie leidsters? 
 

Lager onderwijs     Verpleegkunde      Orthopedagogie         Communicatiewetenschappen

   

 

 

 

 

 

Inez    Siska   Mirte   Maren 

PS: Wist je dat leidster Siska al een bachelordiploma leerkracht secundair Engels & 

Geschiedenis op zak heeft? 

Hoeveel broers en/of zussen zouden wij hebben? 
 

2 zussen   1 zus    2 zussen   1 broer 

 

 

 

 

Mirte   Maren   Siska   Inez 

 

Wat zouden jullie leidsters altijd kunnen eten? 
 

Pasta   Spaghetti   Macaroni  Spinazie met worst  

 

 

 

 

 

Mirte   Inez   Siska   Maren 

 

 



De leidsters houden van de regenboog, maar er is toch 1 kleur die ze 

het mooist vinden, maar welke? 
 

Roze   Rood   Blauw   Blauw   

 

 

 

 

 

Siska   Mirte   Inez   Maren 

 

 

 

Zo na al deze warboelen kennen jullie ons ook! 

Wij hebben alvast heel veel zin in het fantastische paarse kadeejaar, hopelijk jullie ook! 

 

Dikke knuffels en tot snel!! 

Leidster Siska, Leidster Mirte, Leidster Inez & Leidster Maren 

 



Koekoek Speelclub!  
 
Het nieuwe chirojaar is begonnen! Sommigen onder jullie zijn misschien al een jaartje 
Speelclub geweest, maar wij vinden het toch tijd om even alle weetjes over onze afdeling te 
herhalen zodat ook de nieuwe Speelclubbers helemaal mee zijn!  
 

1. Onze afdelingskleur is geel! 

2. Onze mascotte zijn naam is Mazzel (hiernaast een kleine foto van hem).  

3. Onze kreet is : OOST WEST SPEELCLUB BEST (studeer deze zeker goed uit 

je hoofd want deze zal je elke zondag luidkeels moeten meeschreeuwen) 

4. En het allerbelangrijkste: jullie super leuke leidsters dit jaar zijn Tine, 

Thalia, Axelle en Ruth  

 

 
 

Hoe wij eruit zien weten jullie waarschijnlijk wel nog, MAAR weten jullie al onze eigenschappen 
wel? Hieronder een spelletje om dat toch nog even te testen!  
 
Vele lieve groetjes,  
Tine, Thalia, Axelle en Ruth.  
 
 
 
 

 
 
 
Welke eigenschappen horen bij welke leidster denk je? Teken op de volgende pagina het 
figuurtje bij de juiste leidster! 
 



    

Oplossing 
Hartje: Thalia 
Wolkje: Ruth 
Vierkant: Tine 
Cirkel: Axelle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verjaart op 1 september 

 Studeert bio-esthetiek en haartooi 

 Houdt zich graag bezig met het mooi 
maken van mensen 

 Heeft 1 broer en 1 zus die beiden 
ook in de Chiro zitten 

 2 jaar leiding 

 Lievelingseten: spaghetti 

 Lievelingskleur: roos 

 Verjaart op 8 januari 

 Studeert leerkracht lager 
onderwijs 

 Gaat graag op reis 

 Zingt en danst graag 

 2 katten 

 3 jaar leiding 

 Lievelingseten: donuts 

 Lievelingskleur: blauw 

 Verjaart op 21 april 

 Studeert 
ingenieurswetenschappen 

 Sport graag 

 Rijdt graag paard 

 1 jaar leiding 

 Lievelingseten: ovenschotel 

 Lievelingskleur: groen 

 Verjaart op 6 juni 

 Werkt en studeert lager onderwijs + 
heeft grafische vormgeving 
gestudeerd 

 Leest graag in haar vrije tijd en lost 
graag denkpuzzels op 

 Heeft een hond genaamd Taks 

 5 jaar leiding 

 Lievelingseten: stoofvlies met frietjes 

 Lievelingskleur: oranje 

Ruth Axelle Thalia Tine 



Liefste Kwikken, 

Lap de vakantie zit er alweer op, maar dat betekent natuurlijk 

een nieuw chirojaar! Wij kijken alvast uit naar een gek, 

supertof, kei cool megajaar. Dit zal zeker en vast geen 

probleem worden.   Jullie leidsters zijn al super  

enthousiast om het hele jaar samen met jullie door te brengen! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Toedeloe liefste dametjes! Als omatje 

van de groep & sinds dit jaar ook 

hoofdleidster ben ik er zeker en vast 

van overtuigd dat we er een 

fantastisch knotsgek jaar van gaan 

maken! Veel knuffels, Karlijn. 

Dag lieve kwikken, Anouk hier! 

Hopelijk hebben jullie net zoveel 

zin als ik in het nieuwe chirojaar. 

Want ik kan al niet meer wachten! 

Hey allerliefste Quicks!! Ik ben jullie 

kersverse leidster en jullie mogen mij dus 

gaan dopen op bivak! Maak het mij niet te 

zwaar dan zorg ik voor superleuke 

programma’s!!!    

 

) 

Hoi, Franciska hier! Ik sta al te 

popelen om elke zondag zotte 

stoten uit te halen met m’n 

allerliefste kwikken! Doei. 



Nu weten jullie al iets meer over ons en we hopen jullie nog beter te leren kennen doorheen het 

komende jaar. Hieronder vinden jullie nog een leuk doolhof zodat jullie je niet moeten vervelen 

met de tijd die je hebt tussen de chirozondagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot volgende zondag!!!!  

Kusjes van jullie lieve, coole, hippe 

leidsters. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



DAG ALLERLIEFSTE TIPPERS!  

 
Het nieuwe spetterende Chirojaar is weer van start gegaan. Wij hebben er ongelofelijk veel zin 
in!!! Wij zouden wel eens graag weten welk vlees we zoal in de kuip hebben. Vul onderstaande 
test in en ontdek of jij een echte Chirochick bent! PS: laat het ons zeker weten zodat we ‘up to 
date’ zijn 😊 

De 'Ben-ik-een-echte-Chirochicktest' 
1. Hoe zag jouw Chirocarrière er tot nu toe uit?  

a) Ik kon niet wachten tot ik eindelijk in de Chiro mocht. Toen ik 6 was, was het eindelijk 
zover en wou ik niets liever dan in de Chiro gaan! Sindsdien ben ik er niet meer 
uitgegaan.  

b) Ik zit nog niet zo lang in de Chiro en werd overtuigd door een vriendin, maar nu ik erin zit 
wil ik niets anders meer!  

c) Ik moest als kind van mijn ouders eens een keertje proberen en vond het zo leuk dat ik 
erin bleef.  

2. Wil jij leidster worden?  
a) Ja natuurlijk! Daarom zit ik in de Chiro, duh!  
b) Dat weet ik nog niet zo goed...  
c) Nee, dat is echt niets voor mij.  

3. Je hebt je pijn gedaan tijdens de ruige spelen. Jij...  
a) Begint te wenen en wil de rest van de middag aan de kant staan.  
b) Negeert de pijn en gaat gewoon verder met spelen. Pijn is fijn, bloed is goed!  
c) Laat het verzorgen en zet je eventjes aan de kant. 

4. Je mama wil je verjaardagsfeest met de familie voor de zoveelste keer plannen op een 
zondag. Jij...  

a) Zegt tegen je mama dat zondag Chirodag is en dat ze het maar moeten verzetten naar 
zaterdag. Wat is er leuker dan je verjaardag door te brengen op de Chiro?  

b) Gaat met tegenzin naar het familiefeest en hebt spijt dat je niet op de Chiro kan zijn.  
c) Laat het gewoon doorgaan op zondag. Een keertje Chiro missen is toch geen ramp?  

5. Je hebt maandag een grote toets van wiskunde. Jij...  
a) Hebt een strakke planning gemaakt waardoor je de toets van wiskunde al zaterdag hebt 

geleerd zodat je zondag naar de Chiro kan.  
b) Raakt in paniek! Je was helemaal vergeten dat het toets was en moet er nu dus nog aan 

beginnen... Geen Chiro voor jou vandaag.  
c) Hebt deze morgen nog vlug de toets geleerd zodat je naar de Chiro kan, maar je wilt je 

leerstof toch nog eens herhalen dus je herhaalt flink na de chiro.  
6. De regen valt met bakken uit de lucht. Jij...  

a) Gaat zeker en vast niet naar de Chiro! Je gaat toch niet een hele middag in de regen 
spelen. Jij blijft lekker binnen!  

b) Gaat na lang twijfelen toch naar de Chiro en neemt je regenjas en regenbotten mee. 
Stiekem hoop je toch dat we zullen binnen spelen.  

c) Wil niets liever dan op de Chiro zijn en lekker in de regen buiten spelen. Niets is leuker 
dan in de modder rollebollen!  

7. Het is zaterdagavond. Je ouders vragen of je zondag naar de Chiro gaat. Jij...  
a) Stuurt naar je vriendinnen om te vragen of zij gaan. Je bent er eigenlijk wel van overtuigd 

dat zij ook gaan, maar je zou er niet alleen willen staan!  
b) Zegt meteen dat je naar de Chiro gaat. Chiro is altijd leuk, ook al komen mijn vriendinnen 

niet. Je zal je wel amuseren met de andere meisjes.  



c) Stuurt naar je vriendinnen en vraagt of zij gaan. Als zij niet gaan, ga jij ook niet. 

8. Als het eens een zondag geen Chiro is dan…  
a) Verveel ik mij dood, want een dag zonder Chiro is een dag niet geleefd!  
b) Vind ik wel iets. Ik heb nog wel andere hobby's buiten de Chiro hoor!  
c) Ben ik stiekem wel opgelucht. Nu kan ik eens doen wat ik wil. 

 
9. Chiro is voor mij… 

a) Een hobby 
b) Ietsdat ik moet doen van mijn ouders. 
c) a way of life. 

 

 
 

HEEL VEEL GROETJES VAN JULLIE SWEETHEARTS!!!  CAROLIEN – ELLEN – NEL - LEEN 
 



 

 

 

 

 

 

 

Beste tiptiens, 

Bereid jullie voor op de reis van jullie leven. Dit jaar nemen we jullie mee naar de mooiste landen van 

de wereld. Natuurlijk moeten jullie deze prachtige reizen verdienen. Daarover komen jullie 

binnenkort meer te weten. We beginnen met een korte kennismaking. 

Jullie reisleidsters stellen zich graag even voor: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEEL DE WERELD ROND 

Lisanne 

Favoriet land: Zweden 

Innerlijk dier: Flamingo 

Survival skill: Creatief 

Kleur: Kaki 

Culinaire keuken: Italiaans 

Must have: Boek 

Plant: cactus 

Saar 

Favoriet land: IJsland  

Innerlijk dier: Streepmuis  

Survival skill: Behendig  

Kleur: Geel  

Culinaire keuken : Spaans 

Must have: Bikini 

Plant: Roos 
 

Eva Van Wiele 

Favoriet land: Lapland 

Innerlijk dier: Husky 

Survival skill: Handig 

Kleur: Blauw 

Culinaire keuken: Italiaans 

Must have: Zonnebril 

Plant: Zonnebloem 

 

 

Eva De Mulder 

Favoriet land: Bali 

Innerlijk dier: Giraf  

Survival skill: Nieuwsgierig  

Kleur: Groen 

Culinaire keuken: Italiaans  

Must have: Tandenborstel 

Plant: Kokospalm 



Zoals jullie net lazen (of niet) is Eva De Mulder haar favoriet land Bali. Dit kan wel eens onze 

allereerste bestemming zijn! Maar dat hangt volledig van jullie af. Hieronder staat een 

puntenpuzzel. Los deze op en neem deze mee naar de Chiro. De opdracht is pas geslaagd als we van 

ieder van jullie deze tekening krijgen. 

P.S.: pluspunten voor de mooist versierde puntenpuzzel (de jury a.k.a. jullie leidsters zijn makkelijk 

om te kopen) 

 

 

 

 

 

Oh ja, neem ook deze boarding pas mee naar de Chiro. Die kan 

nog van pas komen. Hij hoeft nog niet ingevuld te zijn 

Zonnige groetjes! 

Leidsters OUT *mic drop* 



Liefste aspi’s 

Zoals jullie ondertussen wel weten hebben jullie nieuwe leidsters: Amber, Delphine en Nathalie! De 

ene kennen jullie misschien al wat beter dan de andere, en daarom hebben we enkele wist-je-datjes 

over onszelf verzameld.  

Wist je dat… 

Deze 3 hunken de liefdes zijn in de levens van jullie leidsters? Verzin zelf maar wie bij wie hoort 

      

 

 

Nathalie 1 broer heeft, Amber 1 zus en Delphine enig kind is? 

 

Jullie leidsters graag naar deze serie kijken? 
 

 

Je Nathalie gerust Abby mag noemen? 
Je Amber gerust Pamper mag noemen? 
Je Delphine gerust Delphi mag noemen? 

 

Wij later (of nu al) één van deze beroepen uitoefenen? 

 
Bij ons ben je dus veilig als er iets met je oogspieren, stemspier of andere spieren scheelt       

 



Je voor Amber altijd witloof in den oven mag maken? 
Je voor Abby altijd pasta mag maken? 
Je voor Delphi altijd miniloempia’s mag maken? 

 

Wij er zelf zo uitzagen toen we aspi waren?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(De duckface was duidelijk in)       

 

Je ons een verjaardagskaart mag sturen op… 
1 maart voor Delphi! 
14 april voor Abby! 
7 november voor Amber! 

 

Je ons moet beschermen tegen 
 

 

… maar vooral dat we héééél véééél zin 

hebben in dit Chirojaar? 

Hopelijk tot (elke) zondag! 

Liefs, jullie kapoenen voor het nieuwe jaar 

 



Tijd voor spelletjes !     
 

 

 

 

Los de rebus op! 
 

 

  

  



 



Hieronder vind je de afdelingsfiguren van de chiro, kan jij ze mooi inkleuren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rupsje Ribbel 

KADEES 

Flupje Mazzel 

SPEELCLUB 

Sjoepap 

KWIKKEN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flamm en spetter 

TIPPERS 

Freek de Egel 

ASPI’S 

Bo bever 

TIPTIENS 



Homemade kipnuggets 
 

Zelf knapperige kipnuggets maken? Helemaal niet moeilijk! 

 
➔ 15 min. bereiden 
➔ 15 min. Oventijd 

 

 

Ingrediënten voor 16 stuks: 

• 300g kiphaasjes (alle 
varianten mogelijk) 

• 2 eieren 

• 50g cornflakes 

• 2 el bloem 

 

 

 

 

Bereiding: 

1. Verwarm de oven voor op 190 °C. Snijd de kiphaasjes in de breedte 

doormidden en bestrooi ze met peper en zout. Splits de eieren (de eidooiers 

worden niet gebruikt). Klop het eiwit iets schuimig. Verkruimel de cornflakes 

grof met de hand en doe in een kom. Doe ook de bloem in een kom. 

 

2. Haal de kipstukjes eerst door de bloem, dan door het eiwit en daarna door de 

cornflakes, zodat de kip bedekt is met een egaal crunchy laagje. Leg de 

kipnuggets op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in 12 min. in het 

midden van de oven goudbruin en gaar. 

 

Bereidingstip:  
Je kunt de kipnuggets ook bereiden in de friteuse. 

 

Combinatietip:  
Lekker met barbecuesaus of ketchup. 

 

Laat het je leidsters weten als je dit recept hebt uitgeprobeerd. We zijn benieuwd naar jullie 

kookkunsten! 

 

https://www.ah.be/allerhande/recept/R-R1190165/homemade-kipnuggets


KADEES 
Maren Samsom 
Heerbaan 4 
9190 Kemzeke  
maren.samson@ 
hotmail.com 
 
Inez Haentjens 
Stekenestraat 17 
9190 Kemzeke 
inezhaentjens 
@hotmail.com 

 
Mirte Van Haute 
Voorhout 27b 
9190 Kemzeke 
mirte.vanhaute 
@hotmail.com 

 
Siska De Beule 
Bagonielaan 18 
9170 Sint-Pauwels 
siskadebeule 
@hotmail.be 
 

SPEELCLUB 

Axelle Melis 
Voorhout 93 
9190 Stekene 
Axelle.melis 
@gmail.com 
 
Thalia Van Hooste 
Kloosterstraat 41 
9190 Stekene 
thaliavanhooste 
@hotmail.com 

 
Ruth Van Hecke 
Dauwstraat 47 
9190 Stekene 
ruthvanhecke 
@outlook.com 
 
Tine Meersschaert  
Kemzekedorp 36 
9190 Kemzeke 
tinemeersschaert  
@gmail.com 

KWIKKEN 

Fien De Vlieger  
Kwakkelstraat 89 
9190 Kemzeke 
Fiendv@scarlet.be 

 

 
Fran D’Hondt 
Klingedorp 62 
9170 De Klinge 
franciskadhondt 
 @gmail.com 

 
Anouk Van Haute 
Voorhout 49A 9190 
Kemzeke 
anoukvanhaute 
@hotmail.be 
 
Karlijn Van Hecke 
Klinkaardstraat 30 
9190 Stekene 
Karlijnvanhecke  
@hotmail.be 

 

 

TIPPERS 
Leen Van der Ha 
Riet 5 
9190 Stekene 

leenvanderha 
@gmail.com 
 
Carolien Gillis 
Vlasrootstraat 213 
9190 Stekene 
caroliengillis 
@hotmail.com 

 

Ellen Braem  
Nationalestraat 25 
9190 Kemzeke 
braem.ellen 
@gmail.com 
 
Nel Van Hecke 
Dauwstraat 47 
9190 Stekene 
nelvanhecke 
@live.be 

 



 TIPTIENS  

 
 
 

 

Saar Van Severen 
Dennenlaan 19 
9170 Sint-Pauwels 
saar.vanseveren 
@gmail.com 
 
Eva De Mulder 
Baron Dhanisstraat 34 
9100 Sint-Niklaas 
evademulder 
@hotmail.com 
 
 
ASPI’S 
Delphine Saman 
Waterstraat 8 
9190 Kemzeke 
delphine.saman98 
@gmail.com 
 
Nathalie Wargny 
Kemzekestraat 21 
9190 Kemzeke 
nathaliewargny 
@hotmail.be 

Lisanne De Kever 
Jef Van Durmelaan 20 
9190 Kemzeke 
Lisannedekever 
@hotmail.com 
 
Eva Van Wiele 
Drieschouwen 112 B 
9190 Stekene 
eva.van.wiele 
@hotmail.com 
 
 
 
Amber Melis 
Voorhout 93 
9190 Stekene 
melis.amber 
@hotmail.com 

 

 

Voor meer info: chiro.hermelinde@hotmail.com               Check ook:  

 

En onze website: www.chiro-kemzeke.be   

Chiro Kemzeke 

Chiro Hermelinde Kemzeke 

 

e 

mailto:chiro.hermelinde@hotmail.com

