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Wist je dat … 

• Het alweer tijd is voor de 3de doediet van het Chirojaar? 

• Het zondag 1 april Pasen is? 

• Het maandag Paasmaandag is? 

• Pasen wordt bepaald door de maan? Daarom valt Pasen nooit op dezelfde datum.  

• Chocolade eieren voor het eerst werden gemaakt in Europa in het begin van de 19de eeuw? 

• We op paasmaandag ook eitjes mogen rapen in ’t Chiro? 

• We dit steeds doen als we terug komen van het zwemmen?  

• Veel christenen tijdens de lente geen eieren eten als opoffering?  

• Wij daarom eieren verzamelen? 

• De paasfiguur oorspronkelijk is ontstaan voor christus? 

• De oorsprong komt van de Teutonen: een Germaanse stam? 

• Voordat de christenen het ei gebruikten in hun feest, werd het gebruikt door de Romeinen, 

Galliërs, Chinezen, Egyptenaren en Perzen. 

• Vroeger eieren in de grond werden gestopt?  

• Men dacht dat de aarde zo vruchtbaarder zou worden? 

•  Als je telt hoeveel eieren een Nederlander eet bij Pasen, dan kom je uit op 32 miljoen. 

• De naam Pasen komt van het Joodse feest Pesach?   

• Het paasei oorspronkelijk een teken van vruchtbaarheid is?  

• We op paasmaandag steeds gaan zwemmen? 

• Dit in Geraardsbergen of in Edingen is? 

• We dit jaar weer in Edingen gaan zwemmen? 

• Zwemmen meer calorieën verbrandt dan fietsen of wandelen? 

• Een uur baantjes trekken maar liefst tot 650 calorieën verbrandt ! 

• Hoe korter je haar is, hoe sneller je zwemt omwille van de verminderde wrijving? 

• De naam ‘schoolslag’ afkomstig is van het feit dat dit de eerste zwemslag was die op school 

werd aangeleerd? 

• De hoeveelheid speeksel die een persoon in zijn leven produceert, voldoende is om twee 

zwembaden te vullen? 

• Amerikaans onderzoek uitwees dat 1 op 5 mensen wel eens in het zwembad plast? 

• Hoe sterker een zwembad naar chloor ruikt, hoe groter de verontreiniging er is? 

• Het dragen van een zwemshort het water vier keer meer bevuilt dan een gewone 

zwembroek? 

• We nog steeds heel graag gaan zwemmen? 

• We nog maar 3 maand te gaan hebben voor we op kamp vertrekken? 

• We er nog 3 leuke maanden van zullen maken? 

• Het Chirojaar zoals altijd weer te snel gaat?  

• Er oneindig veel wist-je-datjes bestaan? 

• We voor deze doediet nu toch maar zullen stoppen?  

 

 

  



Dag lieve pagaddertjes, 

Hieronder vinden jullie een kruiswoordraadsel dat jullie kunnen invullen. 

Veel kruisplezier 

Gustaaf en Cutjes

  

  



 

 

 

 



Liefste Pinkels,  

Het is intussen al april en 

we hebben al superveel 

toffe zondagen achter de 

rug!  We hebben dit jaar 

al veel plezier gemaakt, 

veel leuke spelletjes 

gespeeld, ons vuil 

gemaakt.  

Ook verkleden is voor 

onze Pinkels geen 

probleem. Zo zijn onze 

pinkels als fruit naar het 

Chiro gekomen om samen met ons carnaval te vieren.  

Wij hopen dat jullie de zondagen alvast even leuk vinden als ons.  Om nog een beetje in de paassfeer 

te blijven hebben we voor jullie deze kleurplaat uitgekozen. Kunnen jullie ons ook vertellen hoeveel 

paaseitjes meneer konijn heeft verstopt?  

Veel zoek- en kleurplezier! 

 

Dikke kus van jullie leidsters 

Celien, Dien en Silke  



Liefste speelclubjongens, veel puzzel plezier 

  



Lieve speelclubmeisjes 

 

 

Heel ons avontuur begon 

in september, namelijk 

met overgang! Tine, Lien 

en Anke waren zeer 

enthousiast om leiding te 

worden van zo een toffe 

bende! Met overgang 

deden jullie bij elk spelletje 

goed jullie best om zo een 

stapje dichter te komen bij 

het ontdekken van jullie 

leiding.  

 

   De speelclubmeisjes van 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op zondagnamiddag toveren jullie elke keer een lach op ons gezicht. 

Herinneren jullie jullie nog die keer dat jullie aan elkaar geplakt waren?  

 

 

 

Met 

Halloween 

hebben jullie 

een pompoen 

uitgehold in 

een team. 

Jullie bewezen 

hier dat jullie 

heel goed 

kunnen 

samenwerken! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met 

Driekoningen hadden jullie leidsters jammer genoeg examens maar wouden 

enkele Astiens invallen voor ons! Charlotte, Frauke en Fee hebben dit geweldig 

gedaan en gaven jullie een namiddag om nooit meer te vergeten! In weer en 

wind, jullie gaven niet op en zongen 

Driekoningen uit volle borst!  

 

Op een regenachtige chirodag kregen 

jullie vervanging van Charlotte samen met 

Anke. Charlotte heeft als kind nog in het 

chiro gezeten maar is nooit leidster 

geweest. Jullie lieten haar meteen welkom 

voelen en gaven haar gigantisch veel 

knuffels! Ze vond het leuk om jullie 

leidster te zijn voor 1 dag en wilt zeker nog 

eens terugkomen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met carnaval waren jullie allemaal verkleed als schaapjes! Jullie zagen er één 

voor één fantastisch uit!  

 

 

Het hoogtepunt 

van dit jaar was 

zeker en vast ons 

weekend samen. 

We gingen 

zwemmen, hielden 

een feestje en 

speelden veel 

spelletjes samen. 

Jullie zijn een 

fantastische bende 

en wij zien jullie 

heeeeeeeeeeeel 

graag! 

 

 

 



Tienduizend kusjes en knuffels van jullie leiding 

 

XXX 

Tine, Lien & Anke 

 

 
 

  



Dag lieve rakkertjes, hier een leuke foto van onze goede leider 

Kiekske. Wie deze zo goed mogelijk in kleurt en meeneemt naar de 

volgende zondag wordt voor een dag “Rekker of the day” !! 

 

Zonnige groeten van uit het tropische beert EliasPaljas en Kiekske x 

  



Allerliefste kwiks, 
Iedere zondag, keer op keer blijven jullie ons verbazen!  
Hoeveel liefde dat jullie ons boerendorpje hebben gegeven was niet normaal! Volgens ons 

houdt heel Beert nu wel van de kwiks! 

KWIKS WEEKEND!!!! 



Verder is een moord oplossen of een zondag chillen voor jullie geen enkel probleem! 
 
Daarom organiseren we ook super graag een geweldig weekend voor onze geweldige kwiks! 
Zodat we nog meer gekke dingen met jullie beleven! Van grote zangtalenten tot kooktalenten 
tot slaaptalenten! We ontdekken ze allemaal heel graag! Hebben jullie er ook zoveel zin in 
als jullie leiding?! 
 

Tellen jullie dan mee af? 

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  

      1 april 

 

Geen chiro 

 
 

2 april 

 

EEN HELE 

DAG CHIRO 

3 april 4 april 5 april 6 april 7 april 8 april 

 

Geen chiro 

9 april 10 april 11 april 12 april 13 april 14 april 

 

Nog 20 keer 

slapen 

15 april 

 

CHIRO 

16 april 17 april 18 april 19 april 

 

Nog 15 keer 

slapen 

20 april 21 april 22 april 

 

CHIRO  

23 april 24 april 

 

Nog 10 keer 

slapen 

25 april 26 april 27 april 28 april 29 april 

 

CHIRO 

 

30 april 1 mei 

 

Nog 3 keer 

slapen 

2 mei 3 mei 

 

Nog 1keer 

slapen 

4 mei 5 mei 6 mei 

 

 

  

KWIKS WEEKEND!!!!! 



De paashaas en het gouden ei 

Heel vroeg in de ochtend, toen de zon nog maar nauwelijks boven de horizon 

uitkwam, was de paashaas al druk in de weer. Overal was hij de eieren aan het 

verstoppen, waar straks de kinderen naar zouden komen zoeken. 

 

Hier een ei en daar een ei en nog een ei... Toen hij al zijn eieren verstopt had 

moest hij het gouden ei nog verstoppen. Maar dat was verborgen onder de 

aarde en werd bewaakt door de andere hazen. De paashaas riep al zijn 

hulphazen bijeen: "Hazen kom te voorschijn, laat je eens even zien." En zo 

kwam het ene haasje na het andere tevoorschijn en ze riepen elkaar, en 

wachtten tot ieder er was, zodat ze samen op weg konden gaan om het gouden 

ei te gaan halen en het te gaan verstoppen. Ze huppelden achter elkaar aan: 

"Wij halen nu het gouden ei, het gouden, gouden ei..." 

 

Heel zorgvuldig had de paashaas al het zonlicht in het gouden ei bewaard, zodat 

het kind dat het gouden ei zou vinden veel zonlicht en zegen zou ontvangen. 

 

Toen de paashaas met zijn hulphazen bij de grot aankwam waar het gouden ei 

bewaard werd, waren de haasjes die het ei bewaakten, allemaal in paniek. Want 

het gouden ei was verdwenen, het gouden ei was weg. 

 

Zij wisten niet hoe het had kunnen gebeuren. En snel gingen ze samen zoeken. 

Want hoe kan het gouden ei zou zo maar weg zijn. Ze zochten overal in de 

struiken, stronken in alle holletjes, maar zelfs in de hoogste boom was het 

gouden ei niet te vinden. Wat moesten ze nu doen? Alle hazen lieten hun kopjes 

hangen. Dit was wel het ergste wat de paashaas kon overkomen, en hij stond 

in het midden van de andere hazen en klaagde: "Ohhh... het gouden ei is weg 

wat moeten wij nu doen?" 

 

"Roekoe, roekoe," klonk het ineens boven hem in de bomen. Allen keken 

omhoog. Daar zagen zij een duifje boven in de takken: "Roekoe, roekoe…" De 

paashaas vroeg waarom het duifje zo riep. Ze kwam naar beneden en ging voor 

de voeten van de paashaas zitten alle andere hazen in een kring eromheen. Ze 

vertelde dat zij wist waar het gouden ei was. Midden in de nacht was het gouden 

ei weggehaald uit de grot waar het bewaard werd. Wie het gedaan had wist het 

duifje niet precies, daar was het te donker voor geweest. Maar zij wist wel waar 

het ei gebleven was. Ze was er achter aangevlogen. Toen gingen ze allemaal 

achter het duifje aan. Ze moesten ver door het bos totdat ze bij een hele grote 

oude boom kwamen, van wel honderd jaar oud. 

 



Het duifje koerde en dat betekende dat dit de plek was waar het gouden ei was 

aangekomen. De paashaas ging een holletje in, dat tussen de wortels te zien 

was, en daaruit kwam een dwerg te voorschijn. Die heel erg boos was en vroeg 

wat ze kwamen doen. De paashaas zei dat hier misschien het gouden ei 

verborgen was, en na lang wachten zei de dwerg, dat hij inderdaad het gouden 

ei gestolen had. Hij wilde ook wel eens wat zonlicht zien, hij moest altijd maar 

onder de grond leven en werken. 

 

De paashaas vertelde de dwerg, dat zonlicht niet voor dwergen en kabouters is. 

Maar juist voor mensen en kinderen was het zonlicht erg belangrijk. De 

paashaas beloofde dat de dwerg een mandje vol met eieren zou krijgen met 

Pasen, maar dat hij het gouden ei mee moest nemen. 

 

De dwerg vond het niet leuk, maat hij gaf het gouden ei aan de paashaas. Zo 

vertrokken de hazen en zij zongen: "Wij hebben nu het gouden ei, het gouden, 

gouden ei..." De paashaas kon gelukkig nog net op tijd het gouden ei 

verstoppen. En op Paasmorgen stond een mandje met eieren voor de boom 

van de dwerg te wachten. 

 

 

 

 

 

  



 



  



 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag lieve tippertjes 

 

Jullie zijn zo zoet als deze chocoladepaaseitjes!  

Anke & Jinne 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 



 



 Liefste Astiens,  

 

Maart was een maand vol veel leuke chiro activiteiten, we zetten ze hier nog even op een rijtje..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer jullie dit lezen is het nog 13 keer slapen tot leefweek. Wij hebben er al zin in en kunnen niet 

wachten tot het zover is! Daarom hebben we een aftelkalender gemaakt voor degene die net zoals 

ons niet kunnen wachten.  

 

   April    

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

LEEFWEEK 
 

 

Veel liefs,  

Ulrike en Fien.  

 

  

   Maart    

26 27 28 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 1 

SPAKETI  

 

CARNAVAL:  

 

ZWEEDSE BALLEKES EN MEUBELEN:  

 

Terwijl jullie aan het zwemmen zijn in Edingen. 

Bevinden wij ons momenteel in de sneeuw. 

Have fun!!   



Aspiranten 

Onze fuif is 12 mei 

Pasen is juist gepasseerd 

Dus houdt 12 mei zeker vrij 

De Chiro ligt in Beert 

We gaan jullie niet meer ambeteren 

En Beire moet minder masturberen 

  



CARNAVAL IN’T CHIRO 
Ook dit jaar was het weer een zeer geslaagde editie van carnaval. We zagen ballerina’s, duikers, 

schapen, fruitjes en nog veel meer.  

 

Na openingsformatie werden alle leden verdeeld volgens afdeling en werden er supertoffe spelletjes 

gespeeld. Terwijl iedereen zich amuseerden, ging de jury rond om te kijken wie het beste verkleed 

was per groep. Deze leden werden later onze prinsen en prinsessen!  

De prinsen en prinsessen werden beloond met een mooie kroon. Hier een mooi overzichtje van de 

prinsen en prinsessen.  

 

 

  

 

 

Prins en prinses carnaval 2018 

speelclub  
Prins en prinses carnaval 2018 papi’s  



 

 

  

  

Prins en prinses carnaval 2018 rakwi’s  Prins en prinses carnaval 2018 tito’s  

Prins en prinses carnaval 2018 keti’s, 

astiens en aspiranten   



Nadien is het tijd voor de stoet! We deden een klein toertje in Beert. De muziek kon natuurlijk niet 

ontbreken. De prinsen en prinsessen mochten plaatsnemen op de stoet en de rest volgde, al dansend 

natuurlijk.  

 

 

CONFETTI!! De perfecte afsluiter van deze gelaagde dag  

 

  

Hopelijk tot volgend jaar! 

 

 



  



Data  

April 

➢  Maandag 2 april : Paasmaandag 

➢ Zondag 8 april : geen Chiro 

➢ Zondag 15 april : Chiro 

➢ Zondag 22 april : Chiro 

➢ Zondag 29 april : Chiro  

 

 

   

Mei  

➢ Zondag 6 mei: Chiro 

➢ Zaterdag 12 mei : Aspirantenfuif – TRIPALASPI 

➢  Zondag 13 mei : Chiro 

➢ Zondag 20 mei : geen Chiro  

➢ Zondag 27 mei : Chiro  

 

 

 

 

 

 

Juni  

➢ Zondag 3 juni : geen Chiro 

➢ Zondag 10 juni : geen Chiro 

➢ Zondag 17 juni : Chiro 

➢ Zondag 24 juni : geen Chiro  
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