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Kabaal Van de Spiraal 
 



Liefste ouders, leden en sympathisanten 
 

2020 was een jaar om niet te vergeten, 

COVID-19 gooide hier en daar wat roet in ons eten. 

Gelukkig vliegen we vol goede moed 2021 in, 

een nieuw jaar, een nieuw begin! 

 
 

We beginnen met wat evenementen te delen, 

zodat jullie zich zeker niet zullen vervelen. 

Dit jaar gaat zeker niet bergaf, 

want 2021… Mannekes, dat wordt enorm straf! 
 
 
 

Evenementen 2021 

Ontbijtmanden 28/02/2021 

Tournée Manger 28/03/2021 

Schelleke (carwash indien Schelleke afgelast) 
 

31/07/2021-01/08/2021 

Café Soleil Onder voorbehoud 

Bivak! 11 juli - 21 juli 

 

We blikken uiteraard ook terug met een warm hart naar 2020, want ondanks het speciale 

Chirojaar, was het eentje om niet te vergeten. We willen onze positiviteit graag delen met 

jullie, daarom lijsten we enkele hoogtepunten van ons Chirojaar op voor jullie. 

Alvast super bedankt aan iedereen die er voor ons geweest is het voorbije jaar. Al die 

helpende handen zijn voor ons een groot gebaar! 

 
 

Vele Chirogroetjes, 

De leiding 



Enkele hoogtepunten van ons Chirojaar 2019-2020! 



Een nieuw jaar en nog steeds een top volwassen begeleidster! 

 
 

Hoi iedereen 

 
De Chiromeisjes waren op zoek naar een nieuwe 

volwassen begeleider… 

Deze taak neem ik met veel plezier op mij. 

 
Mijn naam is Annelies Schuerman. 

Ik ben 36 jaar, mama van 2, Mila (pinkel) en Nand (welp). 
Als Kinderverpleegkundige werk ik in het operatiekwartier 
en dagziekenhuis van het Kinderziekenhuis in 

Antwerpen. 
Ik ben zelf 15 jaar een enthousiaste Chiromeid geweest 

waarvan ik 4 jaar in leiding heb gestaan bij zowel de 

jongste als de oudste groep. 

 
 

Als volwassen begeleider zal ik klaar staan om een 

handje te helpen waar nodig, een luisterend oor te 

zijn voor zowel leiding als ouders, mee na te denken 

als een probleem zich zou stellen, raad te geven 

waar nodig en waar dit gevraagd wordt, … Ik doe 

mijn best om op de hoogte te zijn van de vorderingen 

i.v.m. de nieuwe jeugdlokalen. 

Kortom, als jullie ergens mee zitten of een tof idee 

hebben of gewoon eens een babbeltje willen slaan, 

sta ik voor jullie klaar! 

Annelies 



Algemene informatie 
 

Verzekeringen 

Wanneer je lidgeld betaalt, ben je verzekerd voor: Burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen 

(verzekering), overlijden en blijvende invaliditeit, materiële schade (NIET: persoonlijke 

bezittingen bv. een bril) 

 

Opmerking: Wie op het moment van het ongeval GEEN uniform draagt (vooral 

gesloten schoenen zijn hierbij erg belangrijk!), is niet verzekerd! 

 
Uniform 

Eerst en vooral willen wij nog eens extra benadrukken dat het verplicht is een uniform te 

dragen! Bij de allerkleinsten die nog maar net in de Chiro zitten is het nog niet verplicht. Maar 

wij raden toch aan zo snel mogelijk een uniform aan te kopen. Of de Chirokleuren te dragen. 

 
Met ons uniform willen wij tonen wie we zijn, Chiro. Maar het dragen van 

uniform is ook verplicht voor de verzekering. We zetten hier nog even op rijtje 

wat tot het uniform behoort: 

 
● Stevige GESLOTEN schoenen (ook bij warm weer) 

● Chiroshort, -broekrok, - rok 

● Chirotrui of -hemd (of een andere effen donkerblauwe trui) 

● Rode Chiro T-shirt, zwarte T-shirt, T-shirt van ons 60/70-jarig bestaan 

● Effen sokken (Rood, zwart, donkerblauw, wit of beige) 

 
We hebben ook nog steeds onze tweedehandswinkel. Hier kunnen jullie uniformen die te klein 

zijn aan ons schenken die wij dan aan een democratische prijs doorverkopen aan andere leden. 

Dus je kan bij ons een uniform aankopen. Wij merken dat dit een groot succes is, waardoor we 

steeds minder kleine maatjes hebben om door te verkopen. Wij zouden dus willen vragen wanneer 

je thuis in je kast nog een uniform hebt liggen dat te klein is, of niet meer wordt gedragen omdat 

je een nieuw hebt, dit aan ons te schenken. Zo kunnen wij er andere leden gelukkig mee maken. 

Er is ook de mogelijkheid om te “ruilen”. Zo kan je bij ons je te klein uniform omruilen voor een 

uniform dat je past. Wensen jullie gebruik te maken van deze service, neem dan contact op met 

Jana Buysse (gegevens staan achteraan). 

 
Een nieuw chiro-uniform kan je kopen in “De Banier” (Chirowinkel). 

een 

een 



Gimm-e 

Wij werken als communicatieplatform, zoals veel scholen, met Gimm-e! Voor meer info kan je 

een kijkje nemen op onze website! 

 
Website 

Neem zeker en vast eens een kijkje op onze superleuke website! Daar kan je informatie vinden 

per afdeling, je kan contactgegevens terugvinden, de leidsters beter leren kennen en de 

leukste foto’s bekijken! 

 
http://www.chirodespiraal.be/ 

 
Trooper 

Omdat wij nog altijd van het principe zijn 'alle kleine beetjes helpen' hebben wij een nieuw 

middel gevonden om wat geld in te zamelen voor onze nieuwe lokalen. Trooper.be schenkt 

5% van zijn commissie aan een jeugdbeweging naar keuze. Vanaf nu als u bijvoorbeeld een 

reisje wilt boeken, of andere online aankopen, kan u via één extra klik naar trooper ons die 

5% schenken! U kiest gewoon 'Chiro De Spiraal' uit en klikt dan verder naar uw bookingsite. 

U doet geen verlies en wij halen extra centjes binnen: win-win situatie dus!!! 

 
Gesloten facebookgroep: foto’s Chiro de Spiraal 

Sinds enkele jaren hebben wij ook een gesloten facebookgroep. Deze kan je vinden onder 

de zoekterm “foto’s Chiro de Spiraal”. Je hoeft je enkel lid te maken en dan accepteren wij 

het verzoek. Wij hebben deze groep opgericht omdat we besloten hebben om iets 

voorzichtiger om te springen met foto’s die genomen worden op de gewone Chiro zondagen, 

weekends of het kamp. De berichten die in deze groep gepost worden zijn enkel zichtbaar 

voor de leden van de groep. 

http://www.chirodespiraal.be/


Pinkels 

 

Liefste pinkeltjes, 

 
Wat is het Chirojaar al snel gegaan! Laten we daarom eventjes terugblikken op onze leukste 
momenten! 

 
Het jaar begon met de overgang. Spannend, want jullie wisten nog niet wie jullie nieuwe 

leidsters zouden worden       Natuurlijk kenden we jullie in het begin ook nog niet goed, maar 
daar kwam al snel verandering in door de vriendjesdag. Nu vormen we een klein groepje met 

allemaal leuke (b)engeltjes      
Jullie hebben ons al getoond dat jullie echte boerinnetjes kunnen zijn, boter maken is niet 
moeilijk voor de pinkels. Een leuke wandeling in het beverpad of koekjes bakken is voor 
jullie helemaal geen probleem. 

We hebben nog een aantal wensen voor jullie: 

 
We wensen dat 

- 2021 een leuk jaar wordt waar we nog meer mopjes kunnen maken, zonder dat we 

elkaar beu zullen geraken 

- 2021 een jaar wordt waarin iedereen zichzelf kan zijn, want dat is reuzefijn 

- bivak 2021 het allerleukste kamp gaat zijn met onze kleine knuffeldieren, zo kunnen 

we iedereen plezieren 
 

 
We missen jullie! 

Dikke knuffel van jullie (liefste) leidsters xxx Fien, Lore, Maxence en Femke 

 

 
 

     HINKEL TWINKEL, PINKEL!      



Speelclub 
 



Kwikken 
 

HOHOHOHOOOO Merry Christmas Kwikken 

We hebben jullie al horen zingen: ‘Aaaallll I want for 

Christmas is geen corona en nog meer fun maken met de 

leidsters’, inderdaad, dat hebben wij alle 3 ook al 

gezongen…. 

 
Ondanks dat we al weten wat jullie grootste Chirowens is, 

willen we toch nog even te weten komen wat jullie andere 

Chirowensen zijn. Jullie zien hieronder leidster Claire haar 

kerstboom staan, daarbij mogen jullie nog leuke wensen 

schrijven voor het komende Chirojaar. 

 
Wij hebben ook enkele wensen hihi: 

1. Dat iedereen even goed overeen blijft komen zoals nu. 

2. Dat iedereen zich goed voelt in de groep. 

3. Dat iedereen lief blijft voor elkaar. 

4. Dat iedereen enthousiast mee blijft spelen met onze spelletjes. 

5. Dat iedereen even avontuurlijk blijft zoals jullie waren bij het 

Sinterklaasspel. 

6. Dat iedereen even stoer blijft zoals jullie waren bij onze griezeltocht. 

7. Dat iedereen even creatief blijft en van de soms iets te moeilijke 

spelletjes, hun eigen leuke versie maken. (haha yolooooo) 

8. Dat de leidsters jullie record van 15 min. muurzitten ooit zullen breken. 

9. Dat Chiara eindelijk eens een zondag gaat luisteren… 

10. Dat we met z'n allen een super leuk bivak gaan beleven!!!! JOEHOEEE 

ZIN IN!!!!!! 

11. Dat iedereen even zot blijft zoals bij de Expeditie Robinson (verf) dag. 

12. Dat we nog vele gezellig plaatsjes in Rupelmonde zullen ontdekken. 

13. Dat jullie stoppen met de Scoutsleiders te plagen/liefde te vragen. 

14. Dat we nog veeeeeele keren jullie prachtige stemmen mogen horen en 

jullie enthousiasme mogen zien bij de zangstonde! 

15. Maaaaaaar onze grootste wens is dat we met z'n allen nog een 

suuuuuper graaf, leuk en zot Chirojaar gaan beleven!!!! <3 

 
We kijken al enorm uit naar de leuke verhalen die we binnenkort te horen zullen krijgen na 

Kerstmis, Nieuwjaar en onze oh zo leuke examenperiode (boeeee) 

 
Dikke knuffels en kusjes van jullie favoriete leidsterssss 

Claire (Scharl), Ina (Pina Colada), Maaike (Maiske) 
 



Tippers 
 

Liefst leden 

 
Het is ondertussen weer al een tijdje geleden (jammer genoeg). 

 
Corona is nog steeds in het land 

en dat is helemaal niet plezant. 

 
Een nieuw jaar met nieuwe wensen 

en met nog steeds even leuke mensen! 

 
We willen jullie graag nog eens zien, 

maar wie weet duurt dat nog een jaar of tien! (zolang misschien nu ook weer niet ;)) ) 

 
Het was voor niemand gemakkelijk, 

dat weet iedereen, dus daarover doen we niet belachelijk. 

 
We slaan er ons samen doorheen, 

net zoals we dat deden voorheen! 

 
Hopelijk tot gau, 

op onze welgeliefde schau! 

 
Wij wensen jullie één voor één het beste, 

dat is al wat ons nog restte! 

 
Jullie kapoenen Lena & Elke² 

Rupelmonde, 1 januari 2021 

 

 

Hier is nog een leuke 
herinnering van onze 
doop! 



 



Aspiranten 

 
Dag Aspiranten 

 

Dit jaar steken we geen vuurwerk af, 

want dat kan leiden tot een dure straf. 

Wat niet wil zeggen dat we jullie niet in de watten 

kunnen leggen, 

want we hebben een aantal fijne dingen te zeggen! 

Jullie hebben super goed wijn verkocht, 

wat maakt dat wij een leuk buitenlands kamp hebben 

gezocht. 

Waar we naar trekken is nog geheim, 

maar wees er maar zeker van dat je er bij wil zijn! 

Jullie examens zijn eindelijk gedaan, 

en wij moeten nog even doorgaan! 

Hoe hard we ook naar jullie bollekes verlangen, 

zullen jullie enkele leidsters mogen vervangen! 

Wij geloven dat jullie dat kei goed gaan doen, 

groetjes van jullie kapoen. 

 

Karen en Sofie, 1 januari 2021 

ps: we weten dat het kapoenen is, maar dat rijmt niet xoxo 

 

Vrij te houden: 

● 14-19 maart: leefweek (onder voorbehoud) 
● 24 april: pasta take away 
● 1-21 juli: bivak 

 

Vervolg van het verhaal…. 

Jan De Mosselman schrok zich een hoedje…. Dit figuur had hij nooit zien 
aankomen…. Er piepte een heel klein chineesje van achter de paddenstoel. Het 
klein chineesje was lijkbleek en stond met de blote billen te kijken naar Jan. Al 
trillend op de billen vroeg ze “Heb jij misschien wat WC-papier voor mij?” Jan 
kreeg de kans niet om te antwoorden. 
“Woaaaar is mijn boormachine?!”, zei kabouter Woutertje, terwijl hij de deur 
opensloeg van zijn paddenstoel. Hij stapte al zoekend naar buiten tot hij ineens 
de geur van kak rook. Hij keek op naar Jan en Jan wees al snel naar het klein 
chineesje met de blotte billen. Woutertje was razend en begon te vloeken “Wie 
in godsnaam denk jij wel niet dat je bent om in mijn tuin te komen kakken, 
wiedewiedewoop?!” Het klein chineesje grabbelde snel wat blaadjes bijeen om 
haar poep af te vegen en probeerde snel te ontsnappen. Toen ze haar broek wou 
optrekken ging dat niet, want Woutertje had haar broek vast. 



Liedjes 

 
Tuimellied 

Refrein: 
Tuimel, tuimeling, schud jezelf doorheen, 

gooi alles ondersteboven 
laat het vuur in jou niet doven, 

tuimel, tuimeling smijt jezelf erin, 
gooi alles ondersteboven 

blijf er rotsvast in geloven. 

 
Ben je bijna uitgekeken, 

denk je wat heeft het voor zin, 
tijd om frisse moed te kweken, 

maak een flinke tuimeling, 
voel je vrij tussen je vrienden, 
blijf niet langer vreemdeling, 

tracht de vlam snel weer te vinden, 
maak een flinke tuimeling. 

 
Binnen 25 jaren 

Binnen 25 jaren wordt ’t kussen afgeschaft 
Men is bang voor de microben, 
’t wordt door de wet gestraft 

en zie je dan een meisje en hou je veel van haar, 
doe dan gelijk de Chinezen met de neusjes tegen elkaar. 

 
Binnen 25 jaren als men nog vrijen mocht 

Wordt ’t hartje van uw meisje 
met stralen onderzocht 

men kijkt dan door een glaasje 
dan ziet gij zwart op wit, 

of dat er onder dat bloeske 
gene tweede minaar zit. 

 
Binnen 25 jaren wordt in ons Belgenland 

geen doden meer begraven, 
maar allemaal verbrand 

verbrandt men dan mijn schoonmoe, 
zeg raad ‘ns wat ik deed? 

‘k nam d’asse mee naar huis 
en poetste er mijn tanden mee. 

 
Binnen 25 jaren dan ben ik hier niet meer 

dan ben ik al lang hierboven bij Onze Lieve Heer 
dan zal ik komen zeggen hoe dat ’t er allemaal gaat 

want ik heb al horen zeggen 
dat er ook ne juke-box staat. 



Spelletjes 
 
 
 
 

 

 



Gegevens  

 Pinkels, 6 - 8 jaar 
Fien De Wreede 

dewreede.fien@gmail.com 
Molenberg 18, 9150 Kruibeke 

 

04 79 37 01 29 

Femke Staes  

Femke.staes@gmail.com 
Rupelmondestraat 116, 9150 Bazel 

 

04 70 09 55 99 

Lore Hellemans  

lorehellemans@icloud.com 
Hemelrijkstraat 49, 9150 Bazel 

 

04 93 08 63 51 

Maxence Thyssen 
 

maxence.thyssen2002@gmail.com 
Priester-Saveynstraat 25, 9150 Rupelmonde 

 

04 76 61 28 82 

Speelclub, 8 - 10 jaar 
 

Jana Buysse 
jana.buysse01@gmail.com 

 

Sparrenlaan 8, 9140 Steendorp 04 71 42 49 46 

Rozane Roels 
rozane.roels@hotmail.com 

 

Salvialaan 29, 9140 Steendorp 04 98 48 17 11 

Lena Seghers 
lena.seghers@outlook.be 

 

Koningin Astridplein 16, 9150 Bazel 04 91 61 41 10 

Kwikken, 10 - 12 jaar 
Ina Maes 

 

ina.maes17@gmail.com 
Frans Smetstraat 48, 9140 Temse 

 

04 90 42 95 32 

Maaike Staes  

maaike.staes@hotmail.com 
Rupelmondestraat 116, 9150 Bazel 

 

04 98 34 46 10 

Claire Schaerlaken  

claire.schaerlaken@live.be 
Gelaagstraat 45, 9150 Rupelmonde 

 
04 71 58 11 22 
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Tippers, 12 - 14 jaar 
Elke Stoop 
elke.stoop@hotmail.com 

 

Hoogstraat 41, 9150 Bazel 04 71 68 29 08 

Elke Errygers  

elke.errygers@hotmail.com 
Leo Heyrmanstraat 10, 9150 Bazel 

 

04 71 78 63 13 

Lena Hellemans  

lenahellemans@icloud.com 
Hemelrijkstraat 49, 9150 Bazel 

 

04 93 08 49 75 

Tiptiens, 14 - 16 jaar  

Valérie Foubert 
valerie.foubert2001@gmail.com 

 

Oeverstraat 22, 9150 Rupelmonde 04 85 37 02 98 

Floor Buytaert 
floor.buytaert5@gmail.com 

 

Kalverstraat 123, 9150 Rupelmonde 04 71 21 19 51 

 Aspiranten, 16 - 18 jaar 
Karen Defoort 

 

karen_defoort@hotmail.com 
Rapenbergstraat 2, 9150 Bazel 

 

04 95 66 77 72 

Sofie Van der Vieren  

sofie-van-der-vieren@hotmail.com 
Temsestraat 46, 9150 Rupelmonde 

 
04 71 53 32 11 
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Sponsors 
 


