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Liefste Chiromeisjes! 

Het jaar 2020 zit er weeral bijna op. Het was een heel bewogen 
jaar. Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne kerstvakantie en 
gezellige feestdagen, en zijn jullie in het nieuwe jaar even 
enthousiast om op zondag naar de Chiro te komen. De leiding 
heeft er alvast veel zin in!  

Ook in 2021 zetten wij ons beste beentje voor om van elke 
zondag voor jullie klaar te staan met een namiddag vol 
spelletjes en vol plezier! In dit boekje vinden jullie per groep 
voor elke week een tip over wat jullie kunnen verwachten. 
Spannend! 

Langs deze weg willen wij jullie ook alvast laten weten dat 
Steak je vol, ons jaarlijks eetfestijn, er dit jaar anders zal uitzien. 
Schrijf al zeker 27 en 28 februari in jullie agenda, want dan zal 
er een lekker alternatief af te halen zijn.    

Veel leesplezier! 

Liefs van de leiding, 
Loren, Tine VP, Hannah, Charlotte, Lisa, Sien H, Lisbeth, Fien, 
Joke, Johanna, Tine W, Meredith, Sien R, Anna, Aurélie, Rune, 
Elise, Eline, Kato, Femke, Frédérique & Julie 



Kledij 
Jullie hebben het waarschijnlijk allemaal al gevoeld. Het is winter en 
het is kouder geworden. Langs deze weg willen we vragen om tijdens 
de koude wintermaanden je lekker warm aan te kleden. Je uniform 
moet je natuurlijk nog steeds aandoen maar zie dat je ook een warme 
jas, handschoenen, sjaal, muts en dichte schoenen aandoet als je 
naar de Chiro komt. Onder je Chiro-rok/broek mag je ook altijd een 
kousenbroek aandoen om je benen warm te houden. Hou er wel 
rekening mee dat je dingen aandoet die vuil mogen worden. 
 
Corona 
Wanneer het best niet naar de Chiro komen? 
Wie ziek is of wie ziektesymptomen heeft, komt best niet naar de 
Chiro. 

Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, 
moeilijk ademen. 

Aanmelden 
We werken met een maandelijks aanmeldsysteem. Dit wil zeggen 
dat je maandelijks een mail van ons zal ontvangen met een link naar 
onze website. Via deze link kom je op een formulier terecht, waar je 
moet aanduiden op welke werkingen van die maand je dochter naar 
de Chiro zal komen. 

Elke groep zal een eigen bubbel vormen. Om te verzekeren dat we de 
bubbel van 50 niet overschrijden, zal het aanmeldformulier zich 
automatisch afsluiten als het maximum aantal aanmeldingen per 
bubbel is bereikt. Wil je je dochter aanmelden, maar zijn de 
aanmeldingen voor de werking al afgesloten, zal je dochter dus 
jammer genoeg ook niet op zondag naar die werking kunnen komen. 
We vragen dus ook vriendelijk om je dochter enkel aan te melden 
voor de werkingen waar ze zeker aanwezig kan zijn, om onnodige 
lege plaatsen in de bubbels te vermijden. 

 



Jaarkalender 2020-2021 

 

6 december 2020: Sint komt naar de Chiro 

27 december 2020: Vrolijk kerstfeest (GEEN CHIRO) 

3 januari 2021: Gelukkig Nieuwjaar (GEEN CHIRO) 

14 februari 2021: Carnaval  

27-28 februari 2021: Steak-je-vol (GEEN CHIRO) 

4 april 2021: Vrolijk Pasen (GEEN CHIRO)  

11 april 2021: Pasen op de Chiro 

16-18 april 2021: Leidingsweekend (GEEN CHIRO) 

25 april 2021: Dag van de Beverse Jeugd 

30 april 1-2 mei 2021: Sportmarathon (GEEN CHIRO) 

27 juni 2021: Wij gaan naar de zee! 

1-11 augustus 2021: Op kamp naar Essen 

  



De Pinkels 

13/12: Sint (2e jaars) 

20/12: Ik voel kerstkriebels in mijn buik (1e jaars) 

27/12: GEEN CHIRO 

03/01: GEEN CHIRO 

10/01: Wat maakt ons sterk? Teamwerk (2e jaars) 

17/01: We horen samen (1e jaars) 

24/01: Mijn hart zal nooit meer stuurloos zijn bij mijn 
liefdeskapitein (2e jaars)  

31/01: In mijn huisje woont een echte prins (1e jaars) 

07/02: Van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de 
woestijn 

14/02: Welkom in de feesttent!! (Carnaval, kom verkleed!) 

21/02: Wie ben jij? Ik ben een boom! Ik weet zeker jij hebt 7 
takken aan 

28/02: GEEN CHIRO   

07/03: Hokus pocus iedereen kan toveren

Wat doen jullie in december, januari en februari? 



De Speelclub 
Wat doen jullie in december, januari en februari? 

13/12: Sint voor de tweedejaars 

20/12: Ik heb kerstkriebels in mijn buik 
maar niemand die het ziet 
en nu moet het er echt uit 
met dit Ketnet Kerstmislied 

27/12:  GEEN CHIRO 

03/01: GEEN CHIRO 

10/01: Charlie Chaplin ging naar Spanje 
om de meisjes te leren dansen 
de eerste was de chachacha 
tweede was de Amerika 
derde was de hoelahoep 
vierde was de spij-ker-broek 
De vijfde was de pijl en boog 
De zesde was de rok omhoog 

17/01: Hey you, tjoeke tjoe, tiramisu, Ketnet, alles king size goe! 
Pedoem doem tssssj 

24/01: Ik kwam voorbij een poppenkraam 
Daar zag ik vele poppen staan 
Ik vroeg wat doen die poppen hier 
Die poppen drinken poppenbier 
Die poppen drinken poppenwijn 
Wat zullen die poppen dronken zijn. 



31/01: That’s the way aha aha, I like it, aha aha. 
That’s the way aha aha, I like it, aha aha. 
Nul voor de jongens 
Tien voor de meisjes 
Draai eens rond 
Tik de grond 
Everybody sexykont. 

07/02: Een aapje wou eens vrolijk zijn 
Hij beet in de billen van de kapitein 
De kapitein werd vreselijk boos 
En stopte de aap in de poederdoos 
De poederdoos was veel te wit 
Hij stopte de aap in de kolenkit 
De kolenkit was veel te vies 
Hij stopte de aap in het theeservies 
Het theeservies was veel te mooi 
Hij stopte de aap in de apekooi 
Het deurtje ging weer open 
Aapje kon weer lopen. 

14/02: Mijn vader die is buschauffeur, Buschauffeur, 
Buschauffeur, 
Mijn vader die is buschauffeur, En weet je wat hij doet? 
TOET-TOET!! 
Mijn moeder die is dieren arts, Dierenarts, Dierenarts, 
Mijn moeder die is dierenarts, En weet je wat zij doet? 
TOET-TOET, Miauw Miauw!! 
Mijn broetje die wil cowboy zijn, Cowboy zijn, Cowboy zijn, 
Mijn broertje die wil cowboy zijn, En weet je wat hij doet? 
TOET-TOET, Miauw Miauw, Rikke Tikke Pauw Pauw!! 
Mijn zusje die wil baby zijn, Baby zijn, Baby zijn, 
Mijn zusje die wil baby zijn, En weet je wat zij doet? 



TOET-TOET, Miauw Miauw, Rikke Tikke Pauw Pauw, Mama 
Papa!! 
Mijn oma die wil danser zijn, Danser zijn, Danser zijn, 
Mijn oma die wil danser zijn, En weet je wat zij doet? 
TOET-TOET, Miauw Miauw, Rikke Tikke Pauw Pauw, Mama 
Papa, OOOOW!! 
Mijn opa is een moordenaar, Moordenaar, Moordenaar, 
Mijn opa is een moordenaar, En weet je wat hij doet? 
TOET-TOET, Miauw Miauw, Rikke Tikke Pauw Pauw, Mama 
Papa, OOOOW, TJAKKAAAAA!!!! 

21/02: Willy Wortel, ga je mee? Commissaris, commissaris Willy 
Wortel, ga je mee? Commissariscomité Waar gaat 
de reis naartoe?  

28/02: Steak je vol (GEEN CHIRO) 

07/03: Ooh radio, als ik thuis kom doe ik zo (radio).  
Vroeger op school heb ik nooit opgelet  
dus ik kreeg van de meester een dikke sigaret (paf paf boem 
boem) 
Twee dagen later ging ik naar de zee en ik nam mijn 
vriendinnetje … mee. 

 

 

 



De Kwiks
Wat doen jullie in december, januari en februari? 

13/12: kyk daar kom die stoomboot uit Spanje weer aan. Hy 
bring vir ons Sint-Nicolaas. Ek kan hom al sien. 

20/12: Ek het kersfeesbewegings in my maag, maar niemand 
sien dit nie en nou moet dit regtig met hierdie Ketnet Kerslied 
gedoen word. Ons sing: Geseënde Kersfees en 'n gelukkige, 
gelukkige nuwe jaar! 

27/12: Geen chiro nie. Geseënde vakansie! 

03/01: Geen chiro nie. Geseënde vakansie! 

10/01: Vandag is Jesus tien dae oud. Dit moet gevier word. wie 
sal 'n dansskyf hierop siten? 

17/01: Doen u bes en sing nou saam met ons Hard en met 'n 
harde stem! Ons werk graag saam met King Simba! Wag net 
tot ek koning word 

24/01: N Reis deur die donker, dididididie. Ons is nie bang nie, 
dididididie. Ons het 'n flits gebring dididididie. En dit maak ons 
gelukkig 

31/01: Lank lewe Spanje! Mense sing fel. Lank lewe Spanje! Die 
lewe het 'n ander geur. En Spanje is die beste. 

07/02: Kan nie die bos vir die bome sien nie. 

14/02: Daar is 'n perd in die gang, ja ja 'n perd in die gang. O o 
'n perd in die gang van buurman Jansen. 



21/02: Spieël Spieël aan die muur. Wie is die slimste Kwiks in 
die land? 

28/02: Geen chiro nie. die bestuur is gereed om goeie kos aan u 
te besorg. 

07/03: Joepie ons gaan die naweek! meer inligting volg. 

 

Groetjes vanuit Zuid-Afrika 

 

  



De Tippers 
Wat doen jullie in december, januari en februari? 

13/12: Lemonade – Internet Money 

20/12: Movie – Sean Love 

27/12: Geen Chiro  

03/01: Geen Chiro 

10/01: I see red – Everybody Loves An Outlaw 

17/01: Je vais vite - Merol 

24/01: I bust the windows - Glee 

31/01: Roses – Saint JHN 

07/02: Clay – Grace Vanderwaal 

14/02: Carnaval 

21/02: Photograph – Ed Sheeran 

28/02: Steak je vol 

07/03: Wait a minute – Willow Smith 



De Tiptiens 
Wat doen jullie in december, januari en februari? 

13/12: 

20/12: 

27/12:  Vrolijk Kerstfeest (GEEN CHIRO) 

03/01: Gelukkig Nieuwjaar (GEEN CHIRO) 



10/01:  

17/01:  

24/01:  



31/01:  

07/02:  

14/02: Carnaval, trek jullie mooiste verkleedkleren aan!! 



21/02:  

28/02: Steak je vol (GEEN CHIRO)  

07/03:  



De Aspiranten
Wat doen jullie in december, januari en februari? 

13/12: Het grootste licht 

20/12: Down The Road 

27/12: GEEN CHIRO 

03/01: GEEN CHIRO 

10/01: Wauters vs. Waes 

17/01: Expeditie Robinson 

24/01: Boer zkt vrouw 

31/01: UEFA Champions League 

07/02: Chateau Meiland 

14/02: The Masked Singer (carnaval) 

21/02: The Voice Senior van Meilse 

28/02: Master Chef: Steak je vol 

07/03: De buurtpolitie 



En kleuren maar! 

 



A dressenlijst leidingsploeg 2020-2021 
Pinkels 

Tine Van Proeyen 
Smoutpot 16 
2070 Zwijndrecht 
tinevanproeyen@hotmail.nl 
04.91/36.83.29 

Loren Verreyen 
Kalishoekstraat 67 
9120 Melsele 
loren.verreyen@gmail.com 
04.70/86.38.57 

Hannah Meersschaert 
Aardbeienlaan 43 
9120 Melsele 
hannah.meerssch@gmail.com 
04.87/12.38.16 

Lisa Oeverman 
Laurierstraat 42 
9120 Melsele 
lisaoeverman@hotmail.com 
04.91/33.58.77 

Charlotte Van Bogaert 
Frambozenlaan 20 
9120 Melsele 
charlotte.van_bogaert@hotmail.com 
04.99/60.55.21 

Speelclub 
Lisbeth Urey Salinas 
Violierenstraat 16 
9120 Beveren  
lisbethurey@hotmail.com  
04.79/36.23.94 

Sien Heirbaut 
Hagewindestraat 14 
9120 Melsele 
sien.heirbaut@gmail.com 
04.99/21.22.32 

Fien De Belie 
Mirabellenlaan 6  
9120 Melsele 
fien.de.belie@gmail.com 
04.75/73.16.99 

Joke Wittemans 
Kalishoekstraat 100 
9120 Melsele 
joke.wittemans@hotmail.com 
04.68/32.63.96 

Johanna Relaes 
Dijkstraat 138 
9120 Melsele 
Johanna.relaes@icloud.com 
04.79/10.97.00 



Kwiks 
Sien Roelandt 
Dorpstraat 91 
2070 Burcht   
sienemie@hotmail.com 
04.68/18.41.88 

Tine Wittemans 
Kalishoekstraat 100 
9120 Melsele 
Wittemans.tine@gmail.com  
04.95/29.50.16 

Meredith Brijs 
Ijzerstraat 15 
9120 Meslele 
Meredithbrijs@hotmail.com 
04.74/28.41.44 

Tippers 

 
Tiptiens 

Kato Floin 
Smoutpot 18 
2070 Zwijndrecht 
kato.floin@gmail.com  
04.96/87.20.80 

Eline De Belie 
Mirabellenlaan 6  
9120 Melsele 
elinedebelie@hotmail.com  
04.98/49.08.20 

Elise van Kerchove 
Vlaamse-gaailaan 17 
9120 Melsele 
elise.vk2@gmail.com  
04.73/43.22.26 

Aurélie Schelfaut 
Burggravenstraat 85  
9120 Melsele 
aurelieschelfaut@hotmail.com  
04.96/29.81.31 

Anna Ryckaert 
Kalishoekstraat 156 
9120 Melsele 
anna.ryckaert@gmail.com  
04.78/11.56.29 

Rune Joris 
Duivestraat 6 
9120 Melsele 
runejoris@outlook.com 
04.95/16.41.12 



Aspiranten 
Frédérique Van der Heyden 
Jan Bekenshoek 22 
9120 Melsele 
frédérique.vdh@hotmail.com 
04.71/83.61.42 

Julie Van Houtte 
Vendoornstraat 76 
9120 Melsele 
julievanhoutte@hotmail.be 
04.95/28.02.89 

Femke Verelst 
Grote Baan 308 
9120 Melsele 
verelstfemke@gmail.com 
04.71/76.33.35 

Hoofdleiding 
Tine Wittemans 
Kalishoekstraat 100 
9120 Melsele 
Wittemans.tine@gmail.com 
04.95/29.50.16 

VB 
Nathalie De Wreede 
Alfons Van Puymbroecklaan 67 
9120 Melsele 
nathaliedewreede@kabeveren.net 
04.74/82.56.00 



Nog veel Chiro-plezier en veel groetjes van de leiding! 

Loren, Tine VP, Lisa, Hannah, Charlotte, 

Lisbeth, Sien H, Fine, Joke, Johanna, 

Tine W, Meredith, Sien R, 

Aurélie, Anna, Rune, 

Eline, Elise, Kato, 

Femke, Frédérique & Julie 

  



 

  



 


