
Boekje Maart, April en Mei  

Grenzeloos chiro! 
 



Huh? Gratis mijn vereninging steunen? Hoe kan dat? 

Wel dat kan via de Trooperpagina van onze Chiro. Voor je 

jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten 

hoe Trooper precies in elkaar zit. 

 

1. Iedere trooperpagina heeft een unieke 

https://www.trooper.be/chiropapegem 

 

2. Op deze pagina staan links naar webshops. 

 

3. Als je via die links op onze Trooperpagina naar de 

webshop surft, weet de shop welke vereniging jij 

wil steunen. 

 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen 

zoals je normaal shopt, zonder 1€ extra uit te 

geven. 

 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een 

percentje naar jouw vereniging. Iedereen blij! 
 

 
 
 

 

https://www.trooper.be/chiropapegem


Zoals velen onder jullie wel al weten organiseert Chiro Papegem op 13 

maart 2020 een bescheiden fuifje in het jeugdhuis Ypsilon te Aalst! 

Dit doen wij om wat kapitaal in te zamelen om zo onze kinderen een 

kamp te geven dat ze nooit zullen vergeten! 
 

Buiten de inkomkaarten die we verkopen zijn we ook nog op zoek naar 

sponsors. 'Huh wat is die sponsoring misschien?' Wel, dit zou 

inhouden dat uw bedrijf op onze pagina op facebook, op ons 

evenement zelf,... vernoemd komen te staan. Voor meer info stuurt u 

best even een berichtje op facebook, mail of instagram! 

 

Ook heeft onze chiro een evenement aangemaakt op de site 

'eventbride'. Hierop kan iedereen een vrije donatie geven om zo ons 

startkapitaal voor de fuif wat uit te breiden. Deze donatie kiest u 

volledig zelf, alle kleine beetjes helpen!  

 

Dit is wat u hiervoor moet doen: 

 

1) DRUK OP DE LINK HIERONDER. 

https://www.eventbrite.be/e/88634960553 

2) DRUK OP 'TICKETS'. 

3) GEEF JE DONATIEBEDRAG IN EN DRUK OP 'BESTELLEN'. 

4) GEEF JE GEGEVENS IN EN DRUK OP 'BESTELLEN'. 

5) ROND DE BETALING AF MET JE GSM OF JE BAKJE EN ZET 

ALS MEDEDELING 'FUIF'. 

6) CHIRO PAPEGEM IS JE EEUWIG DANKBAAR!!! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.be%2Fe%2F88634960553%3Ffbclid%3DIwAR2kDrZOyHyRTCmIYAEVWD_ftWG5d2050lnx9rn63_jFXDz0UaASUFkjKyo&h=AT3V9kU7fnv5vevFXEKPPE04jf0j0VIeP6HmeKm3wcyEqwSrix_JhLZKBFVtijdT-TxqHsBsNSu4E-PB1hWA5LL38Faki5FMsVEfkw-nXuVwtRaLueRSRP9SM0nc9KE7dLJAVpxZc0HBNP6GmEdGYYJqGcsX3xdtNhkyAYaTrWo


 
 
 

Aandacht Aandacht! 
 

Het is weer zo ver: 
Onze jaarlijkse trappistenavond op 8 mei! 

 
Jullie zijn welkom vanaf 20u in de koepel!  

 
Tot dan!! 

 
 

 



Woordje van de leiding 
 

Hier zijn we weer met een nieuw boekje en met veel goed nieuws!!! 
 
Graag willen direct even de aandacht trekken tot de afdelingsdagen dit jaar! Voor 
ouders of kinderen die dit nog niet kennen, dit zijn dagen waar onze kinderen nieuwe 
vriendjes kunnen maken met hun leeftijdsgenootjes uit de andere chiro’s. Voor 
Pinkel, Speelclub en Rakwi is dit 1 dag, namelijk 19 april. Voor Tito, Keti en Aspi is dit 
een weekend en dit valt 17-19 april. Meer info volgt en kan bevraagd worden bij de 
leiding! 
 

Wij hopen ook dat iedereen mee gaat op het onvergetelijke kamp van 12-21 juli! 10 
dagen vol met spel en plezier verzekerd! 
Meer informatie krijgen jullie zeker en vast nog in het volgende boekje! (Het 
befaamde kampboekje!!) 
Er zal ook opnieuw een inschrijvingsdag plaatsvinden. Dit zal doorgaan op 1 mei!  
 
Hierboven hebben we ook even de vrijheid genomen om reclame te maken voor onze 
fuif en onze jaarlijkse, heerlijke, meest uitgebreide trappistenavond ooit!!   
Deze zitten er zeer binnenkort aan te komen dus is het zeer belangrijk om deze data 
op je agenda/kalender/blaadje papier dat je zeker nooit gaat verliezen te noteren! 
Jullie zijn allen van harte welkom!  
 
Hugs and kisses van jullie favoriete leidingsploeg XOXO 
 

 



Pinkelpaleis 
Dag liefste pinkels van de hele wereld! 

Wat zijn we blij dat we terug compleet zijn om leiding te geven aan de liefste kindjes 

die we kennen! Hebben de aspi’s het wat goed gedaan? Waren het toffe spelletjes? 

Hebben jullie je geamuseerd! Hebben … (Oké oké, gedaan met die ondervraging!) 

Wij kijken er alleszins naar uit om elke zondag weer paraat te staan! Jullie ook??! 

Want er volgen nog heel veel leuke zondagen! Op 19 april gaan we naar de 

afdelingsdagen in Aalst (joepie!!) Maar leiding, wat is daaat?? Wel, een HELE DAG 

spelletjes spelen met andere chiro’s (echt de max!). Meer kunnen we nog niet 

verklappen, maar het wordt een SUPERCOOLE dag! Komen is de boodschap! Mama’s 

en papa’s, houd jullie mail en de Facebookpagina (Chiro Papegem) dus in de gaten! 

Dikke kussen (SMAK!) 

Maxime, Eleni, Wannes en Lander 

 

Veel plezier met de woordzoeker! (alle richtingen) 

 



Kleur je me mooi in?  
 
 
 

 
 
 



Speelklup 

 
Hier zijn we weer 😉 

 

Hopelijk hebben jullie allemaal goed Carnaval gevierd en zijn jullie niet weggewaaid 
door Storm Ciara, Dennis en Ellen!! 
Na de verschillende stormzondagen hopen we dat binnenkort het zonnetje er eens 
door zal komen op zondag zodat we weer buiten kunnen spelen!!! Wij hebben alvast 
keeeeiii veel zin in de volgende zondagen die gevuld zullen worden vol megatoffe 
spelletjes!  
 

Even wat praktische info:  
Zet alvast 19 april in jullie agenda want dan zijn het weer afdelingsdagen! Op deze 
zondag trekken we met z’n allen richting Aalst (eigen vervoer) om kennis te maken 
met leeftijdsgenootjes van andere chiro’s en de hele dag samen te ravotten! Over het 
thema kunnen we nog niet veel verklappen maar ik kan wel al zeggen dat het met 
een feestdag te maken zal hebben… SPANNEND!!!  
 

Hopelijk zien we jullie elke zondag terug! Geniet nu nog van deze flauwe mopje en tot 
de volgendeeee 
 

   
 

 

Groetjes, jullie favoriete leiding  
Elise, Ine en Kobe xxx 



Rakwihoekje 
 

Dag mega toffe, coole, plezante, beste rakwitjeuss! 
 
Onderwijl hebben we 2019 achter ons gelaten en zijn we in 2020 gesprongen! Wat 
houdt dat in? Nog veel meer super leuke en toffe spelletjes en chirozondagen!!!! 
Op 19 april trekken we Papegem uit en hopen we jullie allemaal te zien in Aalst! Hier 
zullen we mega gave spelletjes spelen met alle rakwi’s van Gewest Aalst. Hierover 
volgt zeker nog wat meer informatie, maar houd dus zeker deze datum vrij in jullie 
agenda!  
Welke datum jullie ook nog mogen vrijhouden in de agenda is 12 tot 21 juli, voor wie 
al doorheeft wat er dan te doen is: proficiat! Voor wie nog niet doorheeft wat er dan 
te doen is: denk dieper na x 
Wij hebben er alvast suuuuper veel zin en hopelijk jullie ook!! (hoewel we daar 

eigenlijk niet aan twijfelen       ) 
Ps: Er volgen nog koude zondagen dus kleed jullie goed want een windje en een regenvlaagje 
gaan ons niet tegenhouden om samen buiten te ravotten!! Hieronder wat inspiratie om jullie 
dik te kleden: (laatste foto is momenteel geen goed voorbeeld)  

 



Titohoek 
Liefste tito’tjes 

 
Hier zijn we weer met het aller leukste tekstje!! De examens zijn voorbij en dat wil 
zeggen dat jullie ons alle 3 elke week terug gaan zien, jippieeee. Na de leuke zondagen 
die we al samen beleefd hebben kijken wij alvast uit naar het vervolg!  
 
Bij dat vervolg hoort natuurlijk ook het gewest-tweedaagse! Dit is een tweedaagse dat 
zal doorgaan op 18 en 19 April (het laatste weekend van de paasvakantie). Dit is een 
leuke activiteit met alle tito’s van de Chiro’s van het gewest. Meer info zal nog volgen 
via de facebookpagina en de mail.   
 
Voor jullie lijkt het misschien nog ver af, maar wij beginnen alvast aan de grote 
voorbereidingen voor het aller leukste, coolste, yoloste kamp ooit. We zijn op zoek 
gegaan naar een leuke activiteit om de 2daagse toch een beetje aangenaam te maken 

     . Hiervoor hebben wij natuurlijk centjes nodig. We hebben al een klein deeltje 
verzameld door het zingen voor 3 koningen maar dit is natuurlijk niet voldoende. 
Daarom organiseren wij een snoepverkoop. De bedoeling is dat we zoveel mogelijk 
geld inzamelen, dus jullie moeten zoveel mogelijk snoepzakjes verkopen hehe. De 
zakjes zouden tijdens de paasvakantie uitgedeeld worden zodat jullie met Pasen of een 
andere gelegenheid de zakjes kunnen verkopen.  
 
Hieronder nog wat toffe kliekjes van de afgelopen 

weken        
 

 
 



Keticorner 
 

Goeiendag allemaal, 
 

Hopelijk zijn jullie al wa bekommen van carnaval (want wij nog ni ☹).  

 
Enkele interessante data: 8 maart zalt gene chiro zijn omdat we de kot is gaan 
opkuisen, want tis ook echt nodig. 17, 18 en 19 april is het ketiweekend dus probeer 
deze datum al vrij te houden, exacte info volgt nog maar weet dat het met de fiets te 
doen is. Intussen gaan we ook is ne zondag onze poncho’s gaan verkopen om wat 
geld in te zamelen voor kamp. Hangt er natuurlijk van af wanneer we ze krijgen. 
Wanneer het wa beter weer wordt gaan we eens een stadspel in Aalst doen ook, 

BELOOFDT      .  
 
Voor de rest nog veel succes gewenst op school met die UBER interessante lessen die 
jullie krijgen. Gelieve ons intussen nog wa te laten slapen zodat we genoeg energie 
besparen voor de rest van de zondagen met jullie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aspi-tastisch 
 

Kindjes, lieve kindjes 
Eerst en vooral willen we jullie feliciteren met hoe goed jullie het hebben gedaan als 
leiding in januari. We hoorden van de medeleiding en Anja bijna alleen maar goede 
commentaren. Jullie zijn heel erg goed met de kinderen en ook met jullie medeleiding 
werken jullie goed samen. Uiteraard zijn er nog wat puntjes ter verbetering, maar dat 
komt gaandeweg wel in orde! Mammie en pappie zijn fier <3 
Tweedst en vooral: het zijn drukke tijden in Aspiland. Er staat de komende maanden 
veel op de agenda en we hopen dat jullie zich allemaal inzetten om er nog een mooie 
periode van te maken. Zet deze data zeker en vast in jullie agenda of gsm (of probeer 
ze tevergeefs te onthouden zonder ze ergens op te schrijven en dan last minute in een 
kramp te schieten omdat je het bijna vergeten was, zoals dat meestal gaat)* 
*13 maart: Chiro’clock fuif 
 Probeer zoveel mogelijk kaarten te verkopen en breng al je vriendjes mee 
*17-19 april: Aspiweekend met het gewest 
 yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 
*21-26 april: Leefweek 
 YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES 
*9 mei: kubbtoernooi op Papegem kermis 
 We organiseren met de Aspi’s op zaterdagnamiddag een kubbtoernooi op het 
pleintje 
*vanaf binnenkort: verkopen we koekjes ten voordele van onze kas 
Eerst en vooral: we zijn nog bezig met zware en zenuwslopende onderhandelingen om 
jullie mee te krijgen op voorkamp. We worden momenteel vastgehouden in de kelder 
van Anja, we krijgen alleen water en brood, we worden elke dag ondervraagd onder 
een veel te felle lamp, en om ons nog extra te martelen komt Geert elke dag een uur 
folkmuziek spelen op zijn gitaar… 
Oke zo erg is het nog net niet, maar we doen ons best om een regeling te vinden voor 
voorkamp. 
 

 Anja was hier 
            
        
Groetjes, jullie lieve leiding 

 CHARLES EN JULOTTE 
 
*optie 1 is aan te bevelen… 



Kalender  
 

Maart  
01/03: Chiro! 

 
08/03: Geen chiro ;( 

 
15/03: Chiro! 

 
22/03: Chiro! 

 
29/03: Chiro! 

April  
05/04: Chiro!  
 
12/04: Chiro! 
 
19/04: Afdelingsdagen!!! (Meer info volgt) 
 
26/04: Chiro! (Paaseierenraap!) 

Mei 
03/05: Chiro! 

 
10/05: Geen chiro;( 

 
17/05: Chiro! 

 
24/05: Chiro! 

 
31/05: Chiro! 


