


📣 DE LEIDINGSVERDELING VAN CHIRO AS-NIEL 📣
Hier kan je de leidingsverdeling voor dit Chirojaar vinden. Heb je een vraag of is er een

probleem? Aarzel zeker niet om een leiding te contacteren.

Kadee:
Thibaut Bastiaens 0468/223348
Bram Gerrits 0468/121028
Max Schepkens 0471/460245
Tom Jacobs 0476/500999
Janne Lamberigts 0488/326464
Mirthe Eerdekens 0488/896573

Speelclub:
Jef Janssen 0473/569919
Thomas Gerrits 0494/472167
Robbe Schepkens 0468/299015
Kamiel Schouteden 0484/951393
Louise Klerks 0489/082412

Rakwi:
Pieter Gerrits 0468/293001
Jan Van Galen 0468/166217
Noémie Bosch 0468/211109
Daan Impens 0471/913011
Nore Weltjens 0487/134614

Tito:
Senna Heens 0485/982721
Celeste Ubachs 0487/927432
Ben Meermans 0470/273018
Gitte van den Berg 0488/048403

Keti:
Marie Schouteden 0484/804975
Lucas Rogiers (hoofdleider) 0468/203541
Jens van den Berg 0488/029401

Aspi:
Bram Dupont 0476/090417
Arne van Hees 0478/613963



🖊 INSCHRIJVEN 🖊
Hoe lid worden van onze leuke Chiro? Alle uitleg op één A4-tje!

Nieuw bij de Chiro?
Om kennis te maken met onze Chiro mogen de kinderen de eerste drie zondagen proberen.
Indien uw kind beslist om te blijven, moet het lidgeld overgeschreven worden op onze rekening
en vult u de gegevens in via de website.

Vorig jaar al bij de Chiro?
Als uw kinderen vorig jaar reeds bij de Chiro waren, betaalt u het lidgeld VOOR 11/10/2022 via
een overschrijving EN vult u de gegevens in via de website. Het is heel belangrijk dat jullie
kinderen ingeschreven zijn.

Want niet ingeschreven/betaald = niet verzekerd !!

Lidgeld: €30/kind
Rekeningnummer: BE78 0682 2918 7886
(vermeld: naam, voornaam en geboortedatum van uw kind)

Website: http://www.chiroas-niel.be/inschrijven/

Wat houdt dit lidgeld in?
● Iedere zondag een hapje en een drankje als vieruurtje
● Een verzekering voor alle Chiro-activiteiten
● Speel- en knutselmateriaal
● Deze geweldige Chiroboekjes!!



📆 AGENDA 📆
Alle info over de activiteiten van dit jaar zijn hieronder terug te vinden!

🎄 Kerstfeestje 🎄
Ook op de chiro worden de feestdagen gevierd! De drie
jongste groepen houden een kerstfeestje op zondag 18
december (van half 2 tot half 5).
Hierbij vragen we dat iedereen een pakje van 5 euro mee
naar de Chiro brengt. Deze worden op een speciale
manier onder elkaar verdeeld, dus zorg zeker dat het
cadeautje geschikt is voor zowel jongens als meisjes. Wij
zijn alvast in feeststemming!

🎉 75 Jaar Chiro As-Niel 🎉
Chiro As-Niel blaast dit jaar 75 kaarsjes uit! Daarom houden we een groot feest.

Zaterdag 18 februari starten we ons feestweekend met een
knallende fuif, My ‘Chiro’ Way! Van 20u30 tot 3u barst het feest
los in Gemeenschapscentrum De Drieschaar.

Om ons 75 jarig bestaan te vieren hebben we een toffe promo:
- de eerste 75 minuten HAPPY HOUR, 2 voor de prijs van 1!

Om onze verjaardag te vieren hebben we enkele top Chiro dj’s
gezocht om dit Chirofeest te voorzien van de beste
meezingers en dansplaten! Zo zal dj Brambo, OneState, Jasper
Lejeune en The Bobmeister de revue passeren.

Zondag 19 februari organiseren we niet zomaar een
Chironamiddag. Van 13u tot 16u30 organiseren we een echte
Survival Dag! Op deze dag zijn niet alleen onze leden welkom
maar ook al hun vriendjes en vriendinnetjes. Van
hoogtouwenparcours, een deadride, camouflagetechnieken,
leren sjorren en nog zoveel meer, het zal allemaal voorbij
komen tijdens deze toffe namiddag.

Al deze activiteiten gaan door aan
gemeenschapscentrum De Drieschaar.



⛺ Mini-bivak ⛺

Hallo Kadees, Speelclubs en Rakwi’s!

Binnenkort is het weer tijd voor het geweldige mini-bivak. Dit is
een weekendje voor de drie jongste groepen om eens te
proeven van het echte bivak in de zomer. De kookploeg zal ons
laten smullen van hun heerlijke eten!
Tijdens dit weekend spelen we superleuke spelletjes en blijven
we samen slapen. Dit is dus 3 dagen lang Chiro (Feest !!!)

Wanneer?
Van vrijdag 24 maart (19 uur) tot zondag 26 maart (12 uur) 2023.
Jullie moeten dus al gegeten hebben voor jullie komen!

Waar?
De Dries (Niel-bij-As), Nielerlaan 11

Wat moeten jullie doen om mee te kunnen op dit superleuke weekend?
-> Schrijf je in via onze website: https://inschrijvingen.chiroas-niel.be/
(Je kan enkel mee op het weekendje als je ook al inschrijvingsgeld hebt betaald!)

Inschrijven kan vanaf 1 februari.

Wat moet ik meenemen op dit superleuke weekend?
- Warme speelkleren
- Keukenhanddoek
- Bedovertrek
- Slaapspullen
- Je goed humeur ☺
- Rakwi’s: bedje

🏕 Bivak 2023 🏕
Na een spetterend bivak in Mol is het Chirojaar weer begonnen en
kijken we ook weer uit naar de tien leukste dagen van het jaar:
BIVAK! Zoals ieder jaar blijft de bestemming van onze kampplaats
nog eventjes geheim. Maar om jullie toch al wat in de stemming
te brengen geven we alvast mee wanneer we precies op bivak
gaan. Duid deze dagen daarom zeker al aan in jullie agenda zodat
niemand het hoeft te missen!
!!! Nakomen op kamp wordt helaas niet toegelaten, enkel voor de
kadees die een periode van vijf dagen meegaan.

Het bivak zal dit jaar doorgaan van zaterdag 22 juli tot en met
maandag 31 juli 2023!

https://inschrijvingen.chiroas-niel.be/


🥶 Warm aankleden 🥶

Nu de winter voor de deur staat, willen we vragen dat jullie steeds
een warme jas en trui aandoen! Ook een sjaal en handschoenen
kunnen van pas komen tijdens deze koude dagen, want wij spelen
(bijna) altijd buiten! Vergeet bij regenweer zeker geen REGENjas!
Je kan je beter te warm dan te koud aankleden ;)

🗓 CHIROZONDAGENKALENDER 🗓
04/12
11/12
18/12

25/12
01/01
08/01
15/01
22/01
29/01
05/02
12/02
19/02
26/02
05/03

…

07/05
22/07 - 31/07

Chiro, de Sint komt op bezoek!
Chiro!
Kerstfeestje voor de jongste groepen!

(Neem een cadeautje van ± €5 mee)
GEEN Chiro! De leiding is nog druk bezig met cadeautjes uit te pakken.
GEEN Chiro! Gelukkig nieuwjaar!
Chiro!
Chiro!
Chiro!
Chiro!
Chiro!
Chiro!
75 jaar Chiro As-Niel!
Chiro, het is Carnaval!
Chiro!

…

Olé Pistolé!
BIVAK



💰 Trooper 💰
Via https://www.trooper.be/chiroasniel vind je veel bekende online shops. Als je via deze link
iets bestelt, krijgt de Chiro gemiddeld 5% van de aankoopprijs zonder dat je iets extra betaalt.

www.trooper.be/chiroasniel

👕 Truien- en T-shirtverkoop 👕
Nieuw bij de Chiro? Is je chirotrui te klein of versleten? Dan kan je bij ons een
nieuwe kopen voor € 25, we hebben alle maten op voorraad.

Iedere Chirozondag staan Pieter en Ben klaar om jullie te helpen. Spreek hen
gerust aan en zij zorgen ervoor dat je een trui in de juiste maat ontvangt.

Een trui bestellen kan via onze webshop: www.chiroas-niel.be

Dit jaar verkopen we, naast onze eigen Chirotrui, ook ons eigen CHIRO
T-SHIRT. Voor € 12 kan je er eentje bij ons bestellen. Naast het
mega-vette t-shirt dat je krijgt, steun je er ook de Chiro mee!

https://www.trooper.be/chiroasniel
http://www.trooper.be/chiroasniel
http://www.chiroas-niel.be


Kadees
Dag lieve kadeetjes!

Hoe is het met jullie? Met ons alvast heel goed! De leiding is heel braaf geweest en heeft super
veel leuke cadeautjes gekregen van de Sint! We kijken er naar uit om te horen wat jullie
allemaal hebben gekregen! De cadeautjespret is gelukkig nog niet afgelopen, want Kerstmis
komt eraan! De favoriete periode van het jaar van leider Thibaut, die zelfs een heel groot
Kerstdorp heeft staan bij zijn thuis. Leiders Tom, Max en Bram vinden het dan weer heel leuk
om samen op een Kerstmarkt te lopen! En Mirthe en Janne staan al te popelen om de
allercoolste Kerstspellen voor jullie te maken! Ze hebben immers al bewezen dat ze dat
kunnen, hè! Denk maar aan de coole teletijdmachine die we gebouwd hebben en hoe we
samen de geologische wand beklommen hebben, op zoek naar échte fossielen! Of hoe we
hebben gestreden om wie het sterkste geslacht is! Maar geen zorgen, er staat nog veel meer
klaar voor jullie! Zo gaan we nog een keertje naar de sporthal en krijgen jullie misschien eens
een dagje andere leiding !

Iets dat ook al vaststaat op de kalender is ons Kerstfeestje! Dit gaat door op 18 december!
Tijdens deze namiddag spelen we een spel om allemaal samen onze cadeautjes te verdelen.
Jullie mogen dan allemaal een cadeautje meenemen van maximaal €5 dat geschikt is voor
iedereen. Zo kunnen we iedereen naar huis sturen met een leuk geschenkje!

Groetjes de kadeeleiding xxxxxx

Thibaut, Tom, Max, Mirthe, Janne en Bram



Speelclubs

Hey allerliefste speelclubbers van ons!

Het chirojaar vliegt weeral voorbij! We hebben jullie ondertussen al beter leren kennen en
weten ondertussen ook wat jullie favoriete spelletjes zijn! We gingen meermaals al het
speelbos opzoeken voor leuke bosspelen, het geologische wandspel, op zoek naar de gestolen
vieruurtjes,… .

De komende tijd staan er nog véél toffe dingen op het programma: onder andere de sint komt
eens een kijkje nemen binnenkort! Zijn jullie braaf geweest? We hopen natuurlijk ook deze
winter nog eens op sneeuw!! Altijd tof zo’n chironamiddag in de sneeuw.

Zoals je ziet spelen we meestal buiten. Doe je dus zeker warm genoeg aan! Beter te warm dan
te koud.

Na het hoog bezoek uit Spanje vieren we nog een feestje, namelijk ons supertof kerstfeestje!
Bij een kerstfeestje horen natuurlijk ook pakjes! En daarom vragen we ook dat iedereen een
pakje meebrengt van ongeveer 5 euro. Omdat het nog een verrassing is voor wie het pakje
uiteindelijk zal zijn, kies je best een pakje dat zowel voor een jongen als een meisje geschikt is.

Ook willen we jullie graag al wat warm maken voor het “mini-bivak”! Een mega tof weekend
waar we de hele dag lang gaan ravotten, smullen van de kookploeg hun kookkunsten en toch
al een klein beetje de bivak sfeer terug bovenhalen voor iedereen die bivak mist en voor
iedereen die nog niet weet wat bivak is. Kom hier dus allemaal naar toe want het wordt
superleuk !!!

Dit jaar bestaat Chiro As-Niel 75 jaar!! Dat betekent dus groot feest, op zondag 19 februari
vieren we dit door een survivaldag te houden. Wat dit allemaal inhoudt is nog strikt geheim en
kom je tegen dan wel te weten 😊

Om af te sluiten hebben we nog een leuke woordzoeker voor jullie toegevoegd. Kan jij
alle woorden vinden?

Tot de volgende zondag!

XOXO

Jullie liefste leiding,

Louise, Kamiel, Robbe en Thomas





Rakwi’s

Hey lieve rakwi’s en ouders!

Ondertussen is het chirojaar alweer even bezig en hopelijk bevalt het jullie even goed als ons
want we hebben nog veel zin om leuke zondagen met jullie te beleven. We hebben al leuke
spellen gespeeld zoals het grote vuurspel, petit beurre maken en nog vele andere leuke
spelletjes. Uiteraard willen we dit doorzetten door nog veel meer leuke spellen te spelen!

Binnenkort hebben we dan ook een speciale gast op de chiro maar dat zullen jullie dan wel
zien….

Nu dat de feestdagen eraan komen is het natuurlijk ook tijd om samen kerstmis te vieren, dit
gaat door op 18 december tijdens de chiro en we vragen jullie om dan een klein cadeautje van
maximum 5 euro mee te nemen zodat je deze aan één van je vriendjes of vriendinnetjes te
kunnen geven op de chiro!

Wij hopen dat jullie er nog allemaal evenveel zin in hebben om er nog een superleuk chirojaar
van te maken en te laten zien dat wij de beste groep van heel de chiro zijn!

Tot snel

Xxx jullie lieve leiding



Tito’s
Yoww tito’s

Ons tweede boekje van dit chirojaar! Zoals jullie weten hebben we al vele grappige en leuke
momenten meegemaakt dit jaar, van Rein die in een beek valt tot Toon die tiktok dansjes met
de meisjes maakt :)

Jammer genoeg staan de examens binnenkort weer voor de deur, maar niet getreurd want
jullie (super) leiding gaat voor jullie klaar staan om jullie te steunen in deze examenperiode!
Natuurlijk gaan de chiro zondagen nog door maar zet zeker 9 december in jullie agenda want
dan organiseren we na het studeren een super kerstfeestje met een leuke film achteraf!
Vergeet dus zeker niet een cadeautje mee te brengen (ter waarde van 5€, wat zowel voor een
jongen als een meisje kan dienen), de snacks voorzien wij wel!!!

Ook komt de goede lieve man met de lange baard nog langs! Hopelijk zijn jullie braaf geweest
dit jaar (de leiding alvast wel) en krijgt niemand de roe. Ook komt de sneeuw hopelijk eens
kijken zodat we weer lekker kunnen gaan sleeën.

Dit was ons tekstje weer, wij hopen jullie weer talrijk te mogen ontvangen de volgende chiro
zondagen!! Veel succes met de examens alvast dropjes

Xxx

Celeste, Senna, Gitte en Ben



Keti’s
Hohoho Keti’s (of is dat nog te vroeg?),

Ondertussen zitten we alweer bijna in de helft van het Chirojaar. De eerste helft van dit jaar is
natuurlijk voorbij gevlogen door jullie leiding die gewoon los de beste is maar toch ook wel een
beetje door jullie inzet tijdens onze spelen. Zo hebben jullie al heel as veroverd tijdens
monopoly, hebben we al een frikandellenwedstrijd afgerond die is gestaakt door een tekort aan
frikandellen (een goede oefening voor bivak 😉). We hebben ook al heel wat leuke TikTok
filmpjes mogen ontvangen die we kunnen gebruiken als promo materiaal voor My Way en we
hebben Genk al veroverd tijdens onze versie van verstoppertje. Wij als leiding onthouden wel
vooral hoeveel schrik jullie hadden tijdens Christus Koning.

MAAR, het jaar is pas in de helft (zelfs nog niet helemaal) dusssss dat betekent dat er nog
meer dan een helft is en die hebben we al goed gevuld voor jullie met leuke spellen en leuke
namiddagen en avonden. Ons geweldig kerstfeestje staat ook al weer voor de deur, die gaan
we samen doen met de filmavond om jullie hersentjes wat te ontspannen tijdens de examens.
En wie weet wat voor winterpret er daarna nog aankomt. Wie weet een laagje sneeuw zodat
we een slee wedstrijd kunnen doen op de terhill. Maar voordat de Kerstman een bezoekje
brengt en de winter definitief zijn intrede doet wacht eerst nog hoog bezoek uit Spanje! De Sint
komt namelijk ook dit jaar weer langs (en van wat wij gezien hebben staan jullie niet op de lijst
van de brave kindjes)! Als al die eindejaars hectiek dan weer voorbij is kunnen we stilaan al
weer naar bivak gaan kijken in ……. En daar hoort ook een supervette vlaggenmast bij, laat die
zotte ideeën al maar komen! Als deze recht staat wacht jullie dan ook nog een kei vette
tweedaagse, hier hebben we wel nog geld voor nodig dus ook hierover zijn al ideeën welkom!
Er staan dus nog allemaal vette dingen op de planning. Maar voor al dat leuks wensen we jullie
alvast super veel succes met jullie examens en ook super fijne feestdagen!

XOXO

Jullie liefste leiding.



Aspi’s
Yoww Aspi’s

Ondertussen zijn er al enkele chiro zondagen gepasseerd en hebben we al veel samen kunnen
doen zoals Genk onveilig maken, de straten van As veroveren, achterwaarts lopen & meer.
Maar er staat nog veel op de planning & de leukste dingen moeten nog gebeuren. Onze trui is
al in de maak, leefweek planning zijn we al voor aan het kijken, aspidoop, aspifuif, mcdo doen,
roadtrips (hopelijk naar de sneeuw), fuiven doen, onze fameuze hamburgers verder verkopen
op de markt, …

Zoals ge kunt lezen een hoop aan activiteiten die we nog moeten doen maar natuurlijk mogen
jullie zelf ook eens ervaren hoe het is om leiding te zijn EN de Sint moet ook nog langs komen
he niet vergeten dat jullie dus nog even allemaal braaf moeten zijn. Misschien dat we dan op
de chiro onze schoen ook nog eens gaan zetten?
Maar voor dit tekstje jeeeuuuwww ga maar verder belangrijke aspi dingen doen...

Chaowkes



Met dank aan onze sponsors:



Wist-je-dat:
Wist-je-dat…

- onze chiro dit jaar 75 jaar bestaat?
- en we dit zeker gaan vieren!!!
- we daarom my chiro way organiseren?
- deze naam afgeleid is van my way party?
- dat we dit jaar ook een survivaldag organiseren?
- er dit jaar geen stoute kinderen zijn op de chiro?
- het jaarthema dit jaar chirohiro is?
- Max Verstappen familie is van Max?
- Gitte nog nooit te laat is geweest?
- Thibaut een oogje heeft op Jean?
- Tom bang heeft van sushi met noten?
- dit dus een NOOTgeval is?
- Nore graag buiten wacht?
- Senna een kinderzitje op zijn fiets heeft?
- Jan bijna niet meer door de deur past?
- Ben half zo groot is als Jan?
- Bram in de redactie van dit boekje zit?
- Janne haar achtertuin de persoonlijke speeltuin is van de kadeekes?
- Celeste de wereld soms ondersteboven ziet tijdens acro?
- Noémie een huiskonijntje heeft?
- Robbe een boomknuffelaar is?
- Mirthe liever aan de kant staat dan zelf te zwemmen?
- Louise een goeie fotograaf is?
- Thomas de oudste leiding is?
- bij Arne de vonken er vanaf spatten?
- Lucas niet zo een leuke relatie heeft met boksballen?
- Daan eenzelfde relatie heeft met poorten?
- Pieter soms ook bijles geeft?
- Jens een frituur verbod heeft gekregen?
- Marie graag met zwembanden speelt?
- Kamiel op vrijdagavonden achter een bal aanloopt?
- Bram D. een echte businessman is?
- Jef met zijn Jeep door het oerwoud rijdt?
- jullie nu de leidingsploeg weer beter kennen?
- dit het voorlaatste wist-je-datje was?
- dit het laatste wist-je-datje is?
- dat jullie net gefopt zijn?
- dat jullie net nog eens gefopt zijn?
- dat je niet kan neuriën met je duim in je mond?
- dat jullie dit net allemaal geprobeerd hebben?
- dat jullie er uit zagen als baby’tjes?
- de redactie van dit boekje Bram, Janne en Thibaut zijn?
- dit een toptrio is?
- dat toptrio geschreven wordt als 1 woord?
- we nu genoeg gezeverd hebben om de pagina vol te krijgen ;)?


