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Voorwoord
Eerst en vooral een gelukkig 2022 gewenst! Hopelijk brengt dit jaar
goede vooruitzichten en een goede gezondheid met zich mee. We
weten natuurlijk niet wat er de komende maanden wel of niet gaat
mogen, maar we hopen uiteraard dat 2022 betere tijden met zich
meebrengt zodat het mondmasker thuis kan blijven zonder dat er zich
al teveel besmettingen voordoen en dat er terug massaal CHIMAevenementen mogen plaatsvinden.
Gelukkig is 2022 al héél goed begonnen wat de bouw betreft van ons
nieuwe Chiro-lokaal: wie er onlangs is langs gereden, heeft misschien
gemerkt dat de buitenkant volledig af is en er nu volop aan de
binnenkant gesleuteld wordt. Er hebben zelfs al enkele Chirovergaderingen plaatsgevonden! Al dit werk is uiteraard dankzij een
team straffe mannen en madammen die op zaterdag hun handen uit
de mouwen zijn komen steken voor ons. MERCI!
Verder vindt u in dit blad een uitgebreidere versie van de bouwupdate, maar ook informatie over het uniform, enkele acties, de
kalender enzovoort. Bovendien kan u van de evenementen die in het
najaar van 2021 plaatsvonden een leuk verslagje lezen. Last but not
least, vindt u achteraan nog enkele wist-je-datjes en spelletjes voor de
jongsten thuis.
Veel leesplezier en hopelijk tot snel!
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Uniform
Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro. We zien er
allemaal anders uit maar toch is het duidelijk dat we samen horen en
dat is nu net waarom we voor een uniform kiezen. We voelen ons
verbonden met mensen over heel Vlaanderen. Als we op zondag een
andere Chirogroep tegenkomen met hun beige broekjes of rokjes, dan
voelen we een grote verbondenheid. We hechten veel belang aan het
uniform omdat het een deel van onze identiteit is en omdat we fier
zijn dat we in de Chiro zitten. Bij de jongsten verwachten we dat de
ouders hier mee op toekijken maar daar hebben we alle vertrouwen
in . Bij de oudere groepen zal er op ludieke wijze een kleine straf
worden toegekend. In de winter of bij koud weer is een lange broek
toegestaan. Het uniform is van uitstekende kwaliteit en moet daarom
enkel worden vervangen als de leden eruit groeien. Normaal gezien
krijgen ook alle leden die mee op kamp gaan na het kamp een T- shirt,
dus enkel de leden die voor het eerste jaar in de Chiro komen moeten
zich buiten een broek ook nog een T-shirt aanschaffen.
Wat kost zo’n uniform?
T-shirt kindermaat: 20 euro
T-shirt grote maat: 22 euro
Korte broek/rok kindermaat: 33 euro
Korte broek/rok grote maat: 36 euro
Trui kindermaat: 33 euro
Trui grote maat: 36 euro
Hemd kindermaat: 33 euro
Hemd grote maat: 36 euro
Waar kan ik alles kopen?

Vorig jaar hebben we ook onze
eigen trui ontworpen!
We hebben de truien liggen van 78 jaar tot XL. Deze trui kost €20.

Je kan heel het uniform bij De Banier kopen. (www.debanier.be) Wij
bieden enkel nog kamp T-shirts en onze eigen Chirotrui aan.
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Verslag spaghettidag
De spaghettidag van 2021 was weer een topeditie! Vele families
hebben opnieuw kunnen genieten van onze heerlijke spaghetti,
croqueskes en desserts. Dit jaar werd deze traditionele dag niet zoals
gebruikelijk georganiseerd in de parochiezaal, maar wel in café De
Lindekens. Ondanks dat we niet konden werken in onze natuurlijke
habitat, hebben we iedereen kunnen voorzien van een heerlijke
maaltijd. Een dikke merci aan onze Aspi’s die ons ook dit jaar weer
hebben bijgestaan! We hopen jullie allen volgend jaar wederom te
mogen verwelkomen voor opnieuw een editie met volle maagjes.
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Verslag kermisfuif en bier-, wijn-, en bingoavond

Het eerste weekend van oktober in Massenhoven, staat bekend om
zijn spetterend kermisweekend met evenementen van Chiro
Massenhoven. Zo ook dit jaar, deden we op vrijdag onze Bier-, wijn,en bingoavond met op zaterdag de kermisfuif. Dit jaar mochten we
160 deelnemers noteren voor de bingoavond en meer dan 300
feestbeesten op de kermisfuif.
Wat een fantastisch weekend,
hopelijk zijn jullie er volgend jaar
ook weer allemaal bij!
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Verslag Sinterklaas
Zondag 5 december was een spannende dag! De jongste leden
moesten hun benen goed insmeren. Waren ze wel klaar voor deze
grote proef? Enkele pieten waren besmet met het Coronavirus,
hierdoor kwam Sinterklaas in tijdsnood om zijn pakjes uit te delen. Er
kwamen 3 pieten op bezoek om ons op te leiden als hulppieten. Ze
moesten zoals de pieten over de daken kunnen klimmen met grote
zakken vol pakjes, zich goed kunnen verstoppen, hun balans goed
onder controle kunnen houden en goed kunnen mikken in de
schoorsteen! Toen iedereen dit goed volbracht had, kwam
Sinterklaas om kei coole pietendiploma’s uit te reiken!
Ook dit jaar waren er geen stoute kindjes bij. Iedereen werd beloond
met een mandarijn, warme chocomelk en een zakje lekkernijen van
Sinterklaas.
Tot volgend jaar Sinterklaas!
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Verslag leidingsweekend
De leidingsploeg is dit jaar weer eens op leidingsweekend geweest!
Dit was niet zomaar een weekendje weg want het was het eerste
leidingsweekend in een lange tijd.
We hadden onze intrek genomen in de
lokalen van de Antwerpse Zeescouts. Het
terrein kon niet beter zijn want we konden
tot in de Schelde wandelen en hadden vanop
Linkeroever een perfect zicht op de skyline
van Antwerpen, die zeker ‘s nachts een klein
wereldwonder leek. Vandaar hebben we ook
live de intrede van de Sint kunnen bekijken.
We stonden aan de verkeerde kant van het
water om de Sint duidelijk te kunnen zien,
maar aan onze kant was het veel minder
druk.
Het was ook de eerste echte teambuilding-activiteit van de huidige
leidingsploeg en we hebben dan ook onvergetelijke herinneringen
gemaakt. We hebben gebowld, we zijn karaoke gaan zingen
(niemand kon tippen aan het talent van leider Gaétan), we
wandelden door het Middenvijverpark, we hebben ons verkleed voor
een speciale quiz en we hebben een super spannend spel gespeeld in
de spookstad Doel. Kortom we hebben veel gedaan en heel hard
gelachen.
De leidingsploeg van de
Zeescouts had ons de eerste
avond ook uitgenodigd om
samen met hen een feestje te
bouwen en daar zeggen wij
uiteraard geen ‘neen’ tegen. Ze
waren ontzettend vriendelijk en
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dat feestje was echt het hoogtepunt van het weekend. Ze hebben
ons toen zelfs meegenomen naar hun grote hangaar die normaal op
slot zit. Daarbinnen stonden dan enkele van de vele boten waar zij
mee werken. Dat was een heel speciaal moment.
Chiro Massenhoven is de beste, maar misschien is de Antwerpse
Zeescouts wel de tweede beste jeugdvereniging van het land.
Op naar het volgende leidingsweekend!
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CHIMA-interview
Bij het opstellen van dit ‘Chimake’ dachten we dat het misschien wel
leuk zou zijn voor onze vaste lezers om te kunnen genieten van een
ander soort tekstje. Toen kwam een pagina vol CHIMA-journalistiek
uit de bus!
Dit zouden interviews zijn met leiders, oud-leiders, ouders, kookies,
leden, etc. over zaken die al dan niet Chiro-gerelateerd zijn. Enkele
voorbeeldjes: nieuwe leidingstruien, 24 uur in het leven van een
leider voor een groot Chiro-evenement, een carrière-switch, een
interessante hobby waar nog nooit iemand over gehoord heeft.
Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos. Of we dit effectief vaker
zullen doen, moet uiteraard nog blijken. Maar hier is alvast een
Chima-interview over onze dromen over het nieuwe lokaal.
Ik verstuurde dit berichtje naar enkele Chiro-vrienden:
Hey ‘naam’, zoals je weet zijn we al lang aan het nieuwe lokaal aan
het werken. Maar wat is iets waar jij van droomt om te doen
wanneer het lokaal klaar is? Waar kijk je het meest naar uit?
Dit waren hun antwoorden:
- Gilles (speelclubleider & auteur van dit creatieve artikel):
“Eén van de chiromomenten die ik het meest gemist heb is om
op ons eigen grasveld te kunnen spelen. Ik kijk er dan ook weer
enorm hard naar uit om op warme zondagen daar in korte
broek te staan. En het gebouw lijkt me zo mooi en gezellig dat ik
af en toe wel eens een paar uurtjes te vroeg zal komen om daar
nog te kunnen ontspannen.“
- Sabrina (rakwileidster)
“Ik kijk het hardst uit naar een plekje voor Chiro Massenhoven
waar iedereen veel mooie Chiromomenten kan beleven zoals
tennisbalgevechten en leefweken met veel slapeloze nachten!“
- Tuur (aspirant)
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“Toch wel om met onze hele groep vuurtoren te spelen in het
nieuwe lokaal!”
- Luc Donkers (vader van Rakwileider Ben en één van onze meest
fanatieke bouwmannen)
“Voor mij: het openingsfeest! 1: omdat het al lang geleden is
dat we nog gefeest hebben 2: omdat het dan wil zeggen dat het
eindelijk gedaan is en ik na (het zal dan wel 2 jaar zijn) nog eens
een zaterdag voor mezelf én mijn vrouwke heb. ”
- Sam (aspirant)
“Ooh… hmm ik denk het inrichten en het gezellig maken van
ons lokaal. En om ergens lekker warm te kunnen zitten
natuurlijk.“
Hopelijk worden al deze dromen binnenkort werkelijkheid.
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Bouw-update
Wie regelmatig Kerkstraat 100 passeert zal al wel gezien hebben dat
het lokaal echt meer vorm begint te krijgen! Ondertussen zijn de
ramen en deuren geplaatst en zijn de muren binnen allemaal
gevoegd. Onze fantastische wekelijkse vrijwilligers (die we nogmaals
enorm willen bedanken!!) zijn een tijdje geleden begonnen aan het
leggen van de nutsvoorzieningen. Denk maar aan de leidingen voor
het water, de elektriciteit, de ventilatie,... De vloer- en wandtegels
zijn uitgekozen en worden binnen enkele maanden gelegd. Niet enkel
binnen is er veel aan de gang, ook buiten is de voeger hard aan het
werk om de gevelsteen af te werken.
Beginnen jouw handen ook te kriebelen om ze mee uit de mouwen te
steken? Elke zaterdag van 8u tot 16u zijn onze vrijwilligers aanwezig
op ‘den bouw’ en ben je meer dan welkom!
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Wist-je-dat…
...de leiding iedereen een zalig 2022 wenst?
...we met de Chiro zijn gaan schaatsen?
...leider Gaétan eindelijk heeft leren schaatsen?
...hij toch veel is gevallen?
...je bij de speelclub met een rolstoel kat en muis kan spelen?
...de aspi’s een nieuwe Chirotrui hebben?
...zij nu heel hard opvallen door hun felle kleur?
...de leiding voor het eerst vergaderd heeft in het nieuwe
Chirolokaal?
...we erg uitkijken naar de opening van het nieuwe lokaal?
...er nog wat werk is en we daarom alle helpende handen kunnen
gebruiken?
...de aspi’s een zalig weekend achter de rug hebben?
...zij naar Doel zijn gegaan?
...Tuur nogal speciale kuren heeft?
...Alex een bewegende ster heeft gezien?
...dit geen vallende ster is?
...Lars knort wanneer hij hard moet lachen?
...dit het laatste wist-je-datje is?
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Spelletjes
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Kalender
Februari:
20/02: Vriendjesdag
27/02: Chiro
Maart:
6/03: Familiezondag (Krokusvakantie)
13/03: Chiro
20/03: Familiezondag
27/03: Chiro (zomeruur: terug Chiro van 14u – 17u)
April:
3/04: Chiro
10/04: Chiro
16/04: Quiz
17/04: Familiezondag (Pasen)
24/04: Chiro
Mei:
1/05: Chiro
8/05: Ontbijtmandenactie Moederdag (familiezondag)
15/5: Chiro
22/5: Chiro
29/5: Chiro
Juni:
GEEN CHIRO
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