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Beste lezer,  

 

We zijn nog volop aan het nagenieten van 

het afgelopen kamp en zijn er al weer hele-

maal ingevlogen voor het nieuwe werkjaar. 

Dat wil zeggen, die tijd van het jaar waar de 

wasmachines op zaterdag weer dubbele 

shiften moeten draaien. Toch blikken we 

graag nog even terug naar dat fenomenale- 

fantastische-extreemgeslaagde-overzalige 

“bubbeltjes”bivak 2020.  Het lijkt als de dag 

van gisteren dat we aan het wandelen,          

ravotten, plezier maken waren … In het 

prachtige Veurne. We kunnen spreken van 

een topeditie waar we als leidingsploeg veel 

uit geleerd hebben. 

We willen bij deze ook nog graag de koks 

eens bedanken. Zij zorgden ervoor dat onze 

maagjes werden gevuld met het beste kam-

peten die we ons maar kunnen wensen.      

Bedankt daarvoor!  

 

De startdag was een groot succes. We ver-

welkomden heel wat nieuwe ribbels. Ook in 

de andere afdelingen zagen we heel wat 

nieuwe en iets oudere gezichten terugkeren. 

We hopen alvast dat ze een zeer toffe       

startdag hebben beleefd en dat de Chiro op 

die manier een vaste afspraak is in de agenda. 

We willen alle nieuwelingen dan ook graag   

feliciteren met de hoogstwaarschijnlijk beste 

keuze van hun leven.  

Om al leden, de tijd van hun leven te laten be-

leven, werd onze leidingsploeg dit jaar ook 

versterkt . We verwelkomden Emma Maes en 

Lotte Mus graag in de leidingsploeg. Ze bewe-

zen tijdens de voorbereidingen en op de 

startdag al dat ze veel in hun mars hebben en 

zullen dat ongetwijfeld fantastisch doen.  

We kunnen besluiten dat we goed gestart zijn 

dit jaar.  Ken je nog mensen die graag eens 

zou willen proberen? Dan zijn die zeker wel-

kom, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  

Rood-blauwe Chirogroeten,  

Janne en Anna  
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  Onze VB, Miet Snauwaert, aan het woord. 
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Toen de leiding me vroeg om iets te schrijven 

voor de eerste Chiro-gazette, heb ik me 

vooral afgevraagd ‘wat is CHIRO’? Wat is… 

CHIRO, nog meer dan spel.  

 

Een stuk van jezelf, ’t zit onder je vel 

Waar iedereen mee beweging maakt 

Dat is CHIRO als je ’t mij vraagt.  

 

Sommige zullen dit stukje uit een gekend 

Chiroliedje wel herkennen. Wat er instaat is 

meer dan waarheid, CHIRO is SAMEN jeugd-

beweging maken. Met jong, oud en ouder(s) 

samen onvergetelijke momenten samen be-

leven. Leren van elkaar, jong mogen zijn en 

een lading toffe dingen mogen beleven.  

Doen wat je thuis niet mag doen, zingen     

zoals je nergens anders durft te zingen, 

schilderen met je haar, verstoppertje in het 

donker, op kamp te laat gaan slapen en dan 

te vroeg opstaan,  

 

eens eten met je handen, je Chirorok niet 

wassen, vriendinnen maken voor het leven, 

lekker vuil zijn en soms wel eens goed stin-

ken, pasta eten op de pasta-avond tot je 

buikpijn hebt (en toch een plaatsje sparen 

voor het dessert), vol spanning uitkijken naar 

wie de Sint dit jaar uit kiest, tikkertje met 

twee in één fietsband, verlangen naar het 

weekend zodat het weer CHIRO is, meegaan 

in de zotste fantasiespelen die je maar kan 

bedenken, citroen-citroen, wc-tocht met de 

jongens van de KSA, leventjes verzamelen, 

blad-steen-schaar om het duel toch maar te 

winnen, estafettes in de warme lentezon en 

wel eens in de koude herfstdagen, dromen 

ooit een toffe leidster te worden … Als dat 

niet fijn is?? Zeker nu SAMEN dingen doen, 

niet evident is. 

 



 

Als ik terug kijk op heel wat superleuke       
Chiro-momenten en warme herinneringen 
voel ik me terug heel jong. Dit geeft me als 
oud-leiding, VB en ouder het volle vertrou-
wen in een leidingsploeg die er steeds weer 
staat. Onder gelijk welke omstandigheden 
trachten ze er elke keer opnieuw een onver-
getelijk CHIRO-moment van te maken.  

Week na week, kamp na kamp blijven ze 
gaan. Zonder een leidingsploeg met goesting 
en enthousiasme geen Chiro. 

Maar ze hebben ook heel veel geluk met een 
grote groep gedreven Chiromeiden die 
steeds met een grote portie goesting naar de 
Chiro komt.  

Want SAMEN spel, dat is Chiro als je ’t mij 
vraagt.  
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13 maart… Een dag dat we nooit meer zullen 

vergeten en waar onze kinderen later in de 

geschiedenislessen nog veel over zullen       

leren.                                                                             

LOCKDOWN  

Dat wou meteen ook zeggen dat ook de      

Chironamiddagen niet meer mochten door-

gaan.  

Van ons drukke leven waarin we goed moes-

ten plannen om van alles te kunnen doen, 

ging het in 1-2-3 naar een leven waarin we 

hoopten dat we snel nog eens iets te doen 

hadden.  

Om die lege dagen toch een beetje op te       

vullen, hebben wij met de leiding heel wat op 

poten gezet. Eerst en vooral hebben we jullie 

tot aan de paasvakantie elke dag uitgedaagd 

met een Challenge. Van krijttekeningen       

maken tot kampen bouwen tot koekjes van-

op je hoofd opeten en nog zoveel meer.  De 

winnaars van de challenges waren de Rib-

bels. PROFICIAT 

 

 

In de paasvakantie kregen we een bericht 

van de paashaas dat al z’n eieren waren ge-

stolen. Aan de hand van tips en raadsels von-

den we wie de dader was.  

Leidster Florine was de dader en had alle      

eitjes verstopt zodat ze ze alleen kon opeten, 

gelukkig waren er enkele goede speurders 

die ons hielpen.  

Gefeliciteerd Anouk Brusselle en Iben                 

Vlamicnk. Jullie vonden als eersten de dader.  

Nadat we de paaseidief hadden ontmaskerd 

hebben enkele enthousiaste leidsters een 

wandelzoektocht op poten gezet. Elke 

woensdag en zaterdag werd het Chirologo 

ergens in Moerkerke/ Sint-Rita verstopt. Je 

kon het logo vinden aan de hand van foto’s. 

Je moest naar de juiste plaats gaan en daar 

een foto met het logo nemen.  

Britt Brusselle was de terechte winnaar. Ook 

aan haar een welgemeende proficiat.  

Daarnaast hielden de oudsten groepen ook 

enkele online-activiteiten via zoom. Foto’s 

vind je op de volgende pagina.   
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Nadat we het vorige werkjaar vrij abrupt 

moesten stopzetten, door de jullie wellicht 

welbekende omstandigheden,  zagen ook 

onze zomerplannen er lang niet zo rooskleu-

rig uit. We hebben lang, heel lang...in span-

ning zitten wachten. Maar eind mei was de 

kogel EINDELIJK door de kerk. We mochten 

op kamp. Er waren wel wat extra regels maar 

het belangrijkste was dat we konden ver-

trekken.   

Na heel wat (re)organisatie werk en voorbe-

reidingen vertrokken we op 11 juli richting 

Veurne. De Tippers en Tiptiens  mochten al 

meteen hun “kitten smoeten” voor een heuse 

fietstocht. Met 71 km in de benen, kwamen 

ze tegen het avondeten aan en daar stonden 

de Kwiks hen al op te wachten.  

De dagen daarna  genoten we onder andere 

van een prachtige avondwandeling, waarbij 

we de Veurnese zon zagen ondergaan, speel-

den we een 24-uur spel, waar we een eigen 

pizza-oven bouwden, zaten we rond een 

kampvuur, genoten we van heerlijk eten van 

de koks, speelden we kei-coole spellen,... 

15 Juli kwamen de Ribbels en Speelclubs, of 

beter gezegd, de bakkersbubbel, toe. Ze wer-

den van op afstand verwelkomd door de 

Kwiks, Tippers & Tiptiens, ook wel de            

slagersbubbel genoemd.  

En zo genoten we nog 6 dagen lang van het 

fantastische kamp. De bakkersbubbel gingen 

onder andere op schattenjacht, ze genoten 

van waterspelletjes, hielden een geweldig 

kinderfeestje en lachten zich krom met het 

kampverhaal waarbij er een heuse strijd was 

om het worstenbroodje.  

Daarnaast dansten we samen, op afstand 

weliswaar, elke dag het kampdansje, geno-

ten we van het prachtige weer en van het 

overheerlijke kampeten.  

Helaas komt aan alle mooie liedjes een einde. 

Op 20 juli, aten we, traditiegetrouw, hotdogs 

rond  een knetterend kampvuur en genoten 

we allen samen van een gezellige laatste 

avond.  

Zoals jullie waarschijnlijk wel merken, Bivak 

2020 was een editie om U tegen te zeggen.  
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OnvoorSPELbaar 

Chiro draait om spel en plezier. De laatste         

jaren zijn er heel wat nieuwe wetgevingen, 

veel meer papierwerk, heel wat nieuwe regels 

voor jeugdwerk en heel wat andere romp-

slomp. Dit kost onze leidingsploeg heel wat 

tijd. Hierdoor is er vaak minder tijd om spellen 

voor te         bereiden en gaat de essentie van 

Chiro soms wat verloren. Gelukkig kunnen wij 

de taken onder de leiding wat verdelen... 

Maar toch… Tijd om terug te gaan naar de     

basis en te focussen op “dat spelen”.  

Daarnaast vervallen we soms heel erg in oude 

tradities. Tradities moeten we zeker koeste-

ren maar eens out-of-the-box doen/ denken 

kan verfrissend zijn. We moeten onze grenzen 

durven verleggen en nieuwe uitdagingen dur-

ven aangaan.  

Het thema OnvoorSPELbaar staat voor ver-

nieuwing.  

 

  

 

 

 

Vernieuwing creëert uitdaging, wat dan weer 

ruimte biedt om anders te gaan werken. 

We geloven dat  die energie,  nieuwe en             

verfrissende dingen kunnen bieden binnen    

onze werking.  

Dat is meteen ook de drijfveer van het jaarthe-

ma ‘OnvoorSPELbaar’ en daar zullen wij als Chi-

ro dit jaar dus extra hard op focussen.  

Een van de acties die we hiervoor al hebben    

ondernomen is een heuse brainstorm met de 

leiding in het begin van het jaar. We wisselden 

al deze zaken uit en zo ontstonden nieuwe 

ideeën waarmee we in de toekomst aan de slag 

zullen gaan.   

In Sint-Truiden is er ook een Chiro St.-Rita. De 

bedoeling is om hen beter te leren kennen zo-

dat we ook hun tradities leren kennen. Op die 

manier kunnen we ideeën uitwisselen en kun-

nen er nieuwe inzichten ontstaan.  

  



Ook Corona heeft hieraan bijgedragen. We 

moe(s)ten zaken anders, creatiever gaan      

aanpakken wat  automatisch is gaan leiden  

tot nieuwe ideeën. Zaken die we zeker zullen 

doortrekken in de toekomst.  

 

Met andere woorden... 

We gaan voor nog zotter, we creëren elke 

week verwondering, we kiezen voor dat nieu-

we jasje. We zetten het hele jaar op stelten. 

't Is tijd voor iets nieuws. 't Is tijd voor iets 

'OnvoorSPELbaars'! 

En we zien het geweldig hard zitten!!  
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In de Chiro hebben wij een uniform. Dit is zeker niet verplicht, maar het is wel super handig. 

Het kan tegen een stootje en als we eens op uitstap gaan, is iedereen makkelijk te herkennen.  

Eerst en vooral hebben we onze eigen trui van Chiro ST.-RITA. Deze kun je elke activiteit kopen 

bij leidster Anna of leidster Emma. De kostprijs hiervan is €25.  

 

Voor de andere artikelen verwijzen we jullie graag door naar De Banier. Hier verkopen ze alles 

dat te maken heeft met de Chiro. De dichtstbijzijnde is in Brugge (Katlijnestraat 67, 8000     

Brugge).  

 

Door de vele vraag, hebben we dit jaar onze eigen Baniershop opgericht.  

Heel wat zaken kun je via de online shop bestellen en dit tot en met 8 oktober.  

Via de link hieronder kun je aanduiden wat je wil en hoeveel je wil.  

Is er iets dat je graag wil, maar die er niet instaat, benoem het  

zeker in de opmerkingen.  

 

https://forms.gle/RQtaEvU8zR8d9Zdh8  
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Wisten jullie al dat Trooper bestaat?  

We horen jullie al denken, huh Trooper, wat is dat?  Het is eigenlijk heel erg simpel. Wanneer 

jullie online gaan shoppen, kunnen jullie ons steunen en je hoeft er zelf niets voor te doen.  Met 

andere woorden, een win-win situatie.  

 

Hoe gaat het in z’n werk?  

STAP 1: Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/chirostrita.com)  

STAP 2: Je kiest je shop  en klikt op de banner. De link weet automatisch dat jij ons wil steunen.  

STAP 3: Je doet gewoon je online aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen.  

STAP 4: De shop betaalt een percentje aan onze Chiro. Gemiddeld krijgen wij per aankoop van 

€100 een €5.  

 

TROOPERBOT… EEN GEHEUGENSTEUNTJE 

Wanneer je de Trooperbot installeert, komt hij in google tevoorschijn telkens wanneer je een 

product of shop aanklikt. Zo weet jij meteen welke shop een percentage aan de Chiro schenkt 

en welke niet. Opgelet, bij Coolblue, Collect & Go en Bol.com werkt de Trooperbot helaas niet.  

 

 

 



 



Oud-leiding aan het woord: Ilse Gentier  
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De vraag kwam of ik iets wou schrijven voor 

de Chirogazette over hoe de Chiro mij              

gevormd heeft. Het antwoord is dat ik eigen-

lijk heel goed moet nadenken waarin het mij 

niet gevormd zou hebben... Het was tussen de 

Chiro en mij wel niet direct liefde op het eerste 

gezicht en na een paar voorzichtige babystap-

jes tijdens die eerste Speelclubjaren werd ik 

pas een echte Chiromeid bij de Kwiks. In de 

tienertijd werd de Chiro echt the place to be 

op zaterdag en werd de basis gelegd voor 

vriendschappen voor het leven bij de Tippers 

en Tiptiens. Leiding worden, dat maakte mijn 

Chirocarrière pas helemaal af. Ik leek er maar 

niet genoeg van te krijgen dus deed ik er nog 

een paar jaartjes als hoofdleiding bovenop. 

Vele memorable momenten passeerden de re-

vue zoals Hasta la Pasta organiseren met ons 

gigantisch dessertbuffet, de Thaï-fuif, de ker-

misweekends,... maar met stip op 1 blijft bij 

mij steeds het Chirokamp terugkeren. Tien da-

gen ravotten, Ave Maria zingen op de avond-

wake, op 2daagse gaan, smurriegang spelen, 

veel te lang kletsen in de slaapzaal/tent en ga 

zo maar door  

 

(vergeet ook de dagelijkse misviering uit mijn 

beginjaren niet). Na ieder chirokamp was er bij 

mij steevast dat zwarte gat gevoel of zoals ik 

het als 8-jarig meisje zo mooi al snikkend zei 

"mama, ik mis de kindjes (met bijhorend pruil-

lipje)". Nu nog zie ik als pendelaar in de grote 

vakantie vaak jeugdbewegingen de vlag 

"hijsen" voor vertrek aan het station in Brugge 

en verlies ik me steevast in dagdromen en te-

rug denken aan die goeie ouwe tijd. En he, het 

leven gaat verder en die tijd is verleden tijd, 

maar het was een verdomd goeie tijd waar ik 

de mooiste herinneringen en de machtigste 

vriendinnen aan over hield.  

 



  Wist je dat...  
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… Dit de eerste editie van de Chirogazette is?  

 

… Janne de nieuwe hoofdleidster is?  

 

… Leidster Mayté en Leidster Camille zussen zijn? En dat ze ook op dezelfde dag verjaren? 

Maar geen tweeling zijn?  

 

… Leidster Janne en Leidster Elle ook zussen zijn?  

 

… Je altijd een 4-uurtje mag meenemen naar de Chiro?  

 

… Een drinkfles ook superhandig is om mee te nemen 

naar de Chiro?  

 

… Leidster Dina en Lotte ook jarig zijn op dezelfde dag? 
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Louise ~>  04 september  

Lotte ~>  18 september 

Dina ~>  18 september 

Fleur  ~>  27 september 

Loekie ~>  25 november 

Mayté ~>  27 december 

Camille  ~>  27 december  

Janne  ~>  13 januari  

Nele  ~>  17 januari  

Astrid ~>  02 februari  

Liesbet ~>  12 februari 

 

 

 

Abi  ~>  05 maart  

Florine  ~>  14 april  

Elle  ~>  23 april  

Miet ~>  20 juni 

Kiara  ~>  10 mei  

Emma  ~>  17 juli 

Angelina ~> 28 juli  

Anna  ~>  7 augustus  

Justien  ~>  15 augustus 

Noa ~>  26 augustus  
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Zoals de meesten onder jullie wel weten, starten we elke zaterdagmiddag met een formatie.  

De traditie leert dat we de formatie beginnen met een openingslied. Oefen maar al...  

Chiro hey, Sint– Rita hey,  

Jong en oud, groot en klein  

‘t is hier altijd super fijn. 

Zaterdagmiddag van twee tot vijf, 

spelen we de ballen van ons lijf!  

 

ZIJN JULLIE KLAAAAAAAR?  

Ribbels?   RUPSJE RIBBEL 
 
 
Speelclubs?  FLUPJE MAZZEL 
 

Kwiks?    SJOEPAP 
 

Tippers?   FLAM EN SPETTER 
 

Tiptiens?   BO DE BEVER 



  Puzzel  
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Leidster Emma is nog 

maar net leidster en ze 

is haar fluitkoord     

onderweg al ergens 

verloren.  

Helpen jullie haar met 

het terugvinden van 

de koord?  
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E  Leiding voorstelling 
Ribbels (6-8jr) 

Louise  Anna   Abi  Mayté  Astrid 
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E  Leiding voorstelling 
Speelclubs (8-10jr) 

Lotte   Janne  Justien  Camille 
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E  Leiding voorstelling 
Kwiks (10-12jr) 

Dina   Angelina  Noa  Emma 
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E  Leiding voorstelling 
Tippers (12-14jr) 

Nele    Elle      Liesbet         Fleur 
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E  Leiding voorstelling 
Tiptiens (14-16jr) 

          Luca                   Kiara  

 

Florine 


