
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oktober 2018 



Voorwoord 
 

Beste Chirovrienden en –vriendinnen 
 
Het nieuwe chirojaar is begonnen, en wat een grote opkomst was er weer! 
Dat hadden we niet zien aankomen! 
 
Onze kersverse leidingsploeg is helemaal klaar voor het nieuwe chirojaar. De 
eerste zondagen waren al toppers van formaat, en wij staan vol energie 
klaar om het hele jaar zo door te gaan! 
 
Benieuwd wat wij jullie te bieden hebben? Probeer dan zeker maar elke 
zondag vrij te houden om zo een échte chirochick te worden! 
 
In ons Dingske vinden jullie ook nog een terugblik naar ons geweldig bivak 
terug, snik, wat een heimwee naar bivak!  
 
Wij hebben alvast heel wat in petto voor jullie! 
 
Geniet van ’t dingske.  
 
De leiding van chiromeisjes Kiewit! 
 

  



Sloebers 
  

 

 

 

 

 

 

De sloebers vertrokken op bivak voor 7 

dagen feest, We vertellen nu al 

onze avonturen dus zorg zeker dat je dit 

leest. 

Na het installeren van de bedjes begon het 

onthaalspel 

en iedereen voelde zich direct goed in hun vel. 

Tijdens het avondspel speelden we samen met iedereen, 

Daarna volgde de eerste nacht op ons kamp ook al sliepen ze niet meteen. 

Dag 2 begon met een leuk bosspel in de voormiddag 

We speelde vlaggenroof en de sloebers stolen de vlag. 

Tijdens de melocake-quiz vulden ze hun maagjes en dat was heel fijn, 

Na de slaapzakspelletjes waren hun oogjes nog maar heel klein. 
Na een stevig ontbijtje van ei en spek, 

Waren we helemaal klaar voor het vertrek! 
We gingen op trektocht naar het zwembad, 

 
Na 2 uur zwemmen waren de sloebers het nog steeds niet zat! 

Met veel honger wandelde we terug naar de kampwei, 
Daar konden we genieten van heeeerlijke frietjes, wat waren ze blij! 

 

  



Toen we opstonden hadden we er weeral een paar muggenbeten bij..      
We vertrokken naar de buitenspeeltuin en daar kregen de sloebers de hele voormiddag vrij. 

Namiddag speelde we met verf en scheerschuim, 
Iedereen deed super mee en verdient een dikke pluim! 

Hierna hebben we ons aandenken gemaakt, 
En ’s avonds zijn we een ijsje gaan eten, oh dat heeft gesmaakt! 

 
Op dag 5 hebben we lekkere petit beure taart gemaakt, 

Dat had wel wat geknoei veroorzaakt… 
Na het middag eten was het familiedag, 

Samen met heel de chiro spelletjes spelen deden de sloebers met een brede lach. 
Afsluiten deden we met volksdansen tijdens de bonte ring, 

Nieuwe dansjes leren, dat was wel hun ding! 
 

Zondag voormiddag oefende we voor het kampvuur 
Jammer genoeg was dit al bijna het einde van ons avontuur. 

Gelukkig lag er nog een glijplastiek klaar 
Zo schoven we met zeepsop soms zelfs op elkaar!  

In de avond ging het kampvuur beginnen 
We deden ons dansje als echte vriendinnen. 

Snel gingen de oogjes toe  
want op die laatste dag waren we toch al heel moe! 

 
Ineens was het bivak al gedaan… 

De sloebers moesten naar huis toe gaan! 
 

Liefste sloebers het was een geweldig jaar 
Onthoud goed wij staan altijd voor jullie klaar! 

 
Heel veel kusjes xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Chloë & Marlies & Kato 

 

  



Speelclub 
 

Wauw! Wat een spetterend bivak hebben wij achter de rug met deze fantastische speelclubs. 

Jullie hebben ongetwijfeld al veel verhalen gehoord, maar we zijn er zeker van dat dat nog 

niet alles is.  

 

 

Wisten jullie dat… 

 
- Het ook dit jaar weer een ongelofelijk megafantatisch en superleuk bivak was? 
- De speelclubs weer talrijk aanwezig waren? 
- We ons de eerste dag konden laten gaan op pinatas? 
- Alle speelclubs met een heel mooi T-shirt naar huis gingen? 
- Janne, Stien en Amelié v. voor iedereen van de groep een briefje schreven via de 

binnenpost? 
- De speelclubs altijd heel enthousiast meedansten met de kampdans? 
- We tien kilometer wandelen overleefd hebben, zonder zeuren? 
- Iedereen minstens 10 keer van de wildwaterbaan ging? 
- Het suuuuuuper warm was? 
- Zita steeds de leidsters aanstaarde terwijl ze nog aan het slapen waren?  
- Em tijdens het bivak even moest vertrekken om naar de trouw van haar ouders te gaan? 
- De speelclubs een extra lid hadden op bivak? Het was zelfs een jongen! 
- De speelclubs de rode duivels naar de overwinning juichten? 
- We onszelf super vuil mochten maken tijdens het verfspel? 
- Jullie leidsters het een fantastisch jaar vonden en jullie gaan missen? 

 

 

 

Dankjewel voor de geweldige Chiro zondagen en het leuke bivak! We gaan jullie missen!  

 

Duizend kusjes,  

 

Ellen en Liesbeth  

 

 

  



Kwiks 
Er was eens lang lang geleden een groepje vrolijke dames die zichzelf ‘de kwiks’ noemden. 

Ze hadden een groene huidskleur en 

kwamen een heel jaar lang elke zondag 

samen op ‘de chiro’. Hier deden ze gekke 

dingen zoals ‘kiekeboe’, ‘pot pot caramel 

rond de kerk’ en nog veel meer.  

Tijdens de grote vakantie planden deze 

zotte dames een kamp, ‘bivak’ genaamd. 

Dit ging door in een klein dorpje 

‘Neerpelt’. Hier gingen ze 7 dagen feest 

vieren onder de hete zon.  

Op 3 Juli was het eindelijk zo ver. Samen 

met hun ouders, vertrokken ze in 

feestkledij enthousiast richting de 

kampplaats. Eens op de kampplaats werden ze met al hun spullen verbannen naar een mega 

grote kamer helemaal op het einde van het gebouw . Wanneer de bedjes gemaakt waren, 

werd het tijd om de ouders vaarwel te zeggen. Het afscheid met de ouders viel zwaar, een 

traantje hier een traantje daar. Tot de twee goede feeën, Maud en Julie, de kwiks kwamen 

opvangen.  

Deze feeën werden aangesteld om het hele kamp goed zorgen voor de groene wezentjes. Maar 

al snel bleek dat de kwiks niet alleen op de kampplaats waren, er waren ook paarse, gele en 

rode wezentjes elk vergezeld door goede feeën.  

Het bivak werd gestart met een groot dorpsfeest. Al de gekleurde wezentjes kwamen samen in 

feestkledij om de kampplaats te ontdekken. Ze ontdekte al de geheime plaatsen van de feeën 

door het spelen van allerlei spelletjes. 

Het werd vervolgens tijd voor het eerste heerlijke avondmaal, klaargemaakt door de kabouters 

in de keuken. Wanneer iedereen zijn bordje leeg had, hadden de feeën nog een leuk spelletje 

voorzien. De groene wezens kropen in hun slaapzak en we vulden de avond met 

slaapzakspelletjes.  

Na de leuke spelletjes was het slaaptijd voor de kwiks,  in de grote kamer helemaal op het 

einde van het gebouw… Maar al snel bleek dat de kwiks dit helemaal geen probleem vonden. 

Ze konden namelijk ’s avonds tot laat ongemerkt babbelen ☺.  Toch kwam er van slaaptijd 

deze nacht niet veel in huis. De feeën hadden namelijk andere plannen. Zij hadden een groot 

avondspel voorzien, het slapen werd dus nog even uitgesteld maar dit vond niemand een 

probleem.  

Dag 2 was een heel warme dag. De groene 

wezentjes besloten om honkbal te spelen. Niet 

zomaar honkbal natuurlijk. Honkbal op de 

glijplastiek! Kapotte knieën, een pijnlijke rug een 

lachende gezichtjes waren allemaal van de partij. 

De Kwiks genoten achteraf van een heerlijk 

buikje vol zoetigheid. Ze dopten al het gezond 

lekkers in een heerlijke chocoladefondue. 

De volgende dag besloten ze om hun zoetigheid 

van de dag ervoor er af te sporten. Ze gingen op 

trektocht, op zoek naar een zwembad, om nog 

meer af te koelen. Na een vermoeiende wandeling 

kwamen ze aan in een zwembad. Wat kwam dat 



hun bekend voor! Na een dagje ravotten en afkoelen besloten ze dat ze ook eens mochten 

genieten. Ze organiseerden een welnessavond en lieten hun groene voetjes weken in een 

heerlijk zelfgemaakt bubbelbadje. 

De dag erna besloten de rare wezentjes om nog raardere wezens op te zoeken. Ze noemden 

hen ‘alpaca’s’. Deze harige krullenbollen trainden ze om een parcours af te leggen. Ze 

maakten allerlei gekke selfies met 

de beesten. Die postten ze dan op 

een platform genaamd ‘instagram’. 

Omdat het al dag 4 was besloten ze 

dat het tijd was om te douchen. 

Maar dit gebeurt normaal niet op 

bivak. Om toch te mogen douchen 

beslisten ze om zich héél vuil te 

maken tijdens een spel genaamd 

‘Paracomando’. Ze stonken zooo 

hard dat de feeën besloten ze in de 

douche te stoppen. JOEPIE! 

Op dag 5 besloten de wezentjes een 

gek dansje te doen. Zo konden hun mama- en papa-wezens zien wat voor talent er in de groep 

zat! Ze kozen een liedje uit dat ze blijkbaar allemaal al helemaal vanbuiten kenden. Veel 

oefenen was dus niet meer nodig. Tijd voor iets anders! Ze besloten om met het hele dorp 

samen een spel te spelen. Alle gekleurde wezens waren gemengd in kleurrijke groepen. Wat 

een chaos! Tegen bedtijd besloten ze om met het hele dorp te gaan dansen. Wat keken de 

mensen rondom raar! 

Stilaan brak de voorlaatste dag aan. De zon kwam al vroeg op en al snel begonnen de groene 

wezentjes te zweten. Tijd voor verkoeling, waterspelletjes! De wezentjes amuseerden zich rot. 

Tegen de avond werd het tijd voor wat anders. Kampvuur. Elke kleur van wezentjes had een 

optredentje bedacht. Hoe gezellig! Na heel wat geween en gelach kropen de wezentjes hun 

bed in voor een laatste nacht in hun nieuw dorpje. Wat waren ze uitgeput! 

Lieve lieve gekke toffe knappe energieke lawaaierige fantastische groene wezentjes, kwikjes, 

wij vonden het een KNALLER van een 

bivak. Een bivak dat we niet zomaar zullen 

vergeten !!!  

Heel heel heeeeeeeel veel kusjes en lekjes 

Jullie feeën 

Julie en Maud xxx  

   



Tippers 
 

DAG 1: Daar was ie dan, de eerste dag van het bivak, SPANNENDD! We begonnen het 

bivak zo als altijd met een groot onthaalspel waarbij we de regels hebben overlopen. Na het 

avond eten was het tijd voor nachtspel, de kerstman was ziek geworden en het was aan de 

leden om medicijnen te verzamelen, per groep moesten ze langs gaan bij elke feestdag om 

daar een opdracht te doen, als ze de opdracht goed deed, kregen ze een voorwerp en dat 

konden ze achteraf omruilen in een medicijn. Elk groepje had zo zijn best gedaan waardoor de 

kerstman weer helemaal genezen was.  

 

DAG 2: Vandaag stond een groot legerspel op het 

programma, het legerteam had legervrouwen te kort, 

ze vonden de tippers geschikte kandidaten om deel te 

nemen aan de proeven. Ze werden opgedeeld in 2 

groepen en moesten elkaars kamp proberen te 

bombarderen. Per proef die ze juist deden kregen ze 

een bom die ze achteraf konden plaatsen. Na de 

middag speelden we leuke waterspelletjes, het plezier 

spatte er van af       Na de waterspelletjes was het tijd 

voor paracommando, zich lekker vuil maken, daar 

houden de tippers wel van! Na het avondeten kregen 

ze de tijd om het kampvuurstukje te maken.  

 

 

DAG 3: Vandaag gingen we op trektocht. Na lang 

wandelen zijn we er toch geraakt, iedereen had het 

heel hard naar hun zin. Om te bekomen van de 

lange wandeling en het zwemmen hadden we een 

rustige activiteit voorzien voor die avond, brieven 

schrijven en aandenken maken, ams aandenken 

maakte we mooie mokken, die ze zelf konden 

versieren. Het was een heel rustige en gezellige 

avond.  

 

 

DAG 4: De tippers moesten vroeg uit de veren voor een verrassing. Na de formatie 

vertrokken we ook meteen, rugzak op en wegwezen. Gelukkig moesten we niet zo ver 

wandelen tot aan de eerste bushalte en een paar minuten later was de bus er al. Daarna 

moesten we overstappen op een andere bus maar dat verliep anders dan gedacht maar dat 

vonden de tippers niet erg. Lekker in het zonnetje hielden we een gezellige picknick. maar oh 

nee het was een mini busje en we mochten er niet allemaal in we waren met te veel en 

moesten opsplitsten. Dat vonden de tippers niet zo fijn en de leiding ook niet, maar er was 

geen andere oplossing. Maar we lieten ons dag daardoor niet verpesten.  Terwijl de ene groep 

er al  was en wist wat we gingen doen, moest de andere groep nog nieuwsgierig wachten tot 

we er waren. Maar gelukkig waren we niet ver van elkaar en wisten alle tippers het eindelijk. 

We gingen waterskiën en daar waren de tippers heel blij mee. Toch hadden sommige tippers 

schrik omdat ze dit nog nooit hadden gedaan, maar schrik was helemaal niet nodig, want 

iedereen was er super goed in buiten, dan zou je denken de oudste van de bende zou dat goed 



doen, maar nee, leidster Elien kon zich maar niet overeind houden. ☺ Die avond genoten we 

met de hele chiro van de voetbalmatch.  

DAG 5:  Vandaag werden de tippers gedropt, al chance konden ze de weg terug nog vinden 

en waren ze op tijd terug op de bivakplaats. Ze kwamen aan met hele veel snoep en een 

cadeautje voor hun leiding. We sloten de avond af met een heel leuke familiedag. Voetballen 

op verschillende manieren daar waren onze tippers zeker niet slecht in. En alsof we die dag 

nog niet genoeg beweging hadden gehad deden we er nog een leuke bonte ring bij.  

 

DAG 6: Het was mooi weer dus kregen we het idee om 

een ijsje te gaan eten maar de ijsjes zaak was helaas 

gesloten. Dus zijn we een lekkere milkshake gaan 

drinken, daar zeiden onze tippers natuurlijk geen nee 

tegen. Na de platte rust waren de leden druk bezig met 

hun spel klaar te zetten want ja, de tippers mochten even 

leiding zijn. Het was namelijk leden leiding. Ze hadden 

een super chic spel in elkaar gestoken. Jullie hebben dit 

super goed gedaan en jullie gaan stuk voor stuk top 

leidsters worden!!! Het was de laatste avond wat dus wilt 

zeggen dat het kampvuur was, wij als leidsters waren super trost op jullie dansje wat jullie op 

het kampvuur hebben gedaan, het was super goed! 

 

 

DAG 7: De laatste dag was alweer daar en we moesten onze koffers terug in pakken en alles 

beginnen op te ruimen want de mama’s en papa’s kwamen er al bijna aan. Wat gaat zo’n 

bivak toch snel als je plezier maakt met je vriendinnen. Wij willen jullie heel hard bedanken 

voor het heel fijne jaar en voor het fantastische bivak. Jullie zijn allemaal schatjes stuk voor 

stuk!!!  

 

Heel veel kusjes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Leidster Phoebe & Elien 

  



Tiptiens 
Lieve tiptiens,  
 
Hier is ons aller laatste dingskes-tekstje ooit! En dat is speciaal voor jullie!  
 
20 juli vertrokken we met ‘super vriendelijke’ buschauffeurs 
naar Slovenië. Gelukkig hadden we high school musical om 
onze avond te maken.  
Aangekomen was het spannend afwachten bij wie we op de 
kamer zou liggen en hoe onze kamer eruit zouden zien maar 
alles kwam dik in orde!  
 
De eerste avond maakte we al direct  een wandeling om de 
buurt te verkennen. Terug aan onze hostel gekomen, gingen 
we onze espadrilles maken, die jullie hopelijk nog allemaal 
hebben? En die jullie nog vaak zullen aandoen om dan aan 

ons te denken        
 
De ochtend daarna vertrokken we meteen met de boot naar onze eerste straffe 
wandeling! Amai, wij hebben jullie echt bewonderd hoe goed jullie dit gedaan 
hebben! Het was een zware wandeling in de gietende regen maar we hebben 
niemand horen klagen of zagen. Dikke duim dames! Gelukkig was het uitzicht 
de moeite waard!  
 

Toen kwam onze eerste avontuurlijke activiteit eraan! We 
gingen Canyoningen! Wat een spannende activiteit die bij 
de hoogte punten van ons bivak hoort! Een top ervaring die 
wij met jullie hebben mogen delen. Merci voor de leuke 
schreeuwtjes en angstkreetjes tussendoor!  
’s Avonds speelden we het spel ‘esketiroom’ om onze 
brieven te krijgen, de dag erna hebben we de brieven pas 
kunnen schrijven waar jullie nu nog 10 jaar op moeten 
wachten! SPANNEND!  

 
Wat chillen aan het meer kwam dan ook perfect van pas! De 
hele dag in de zon (die er eindelijk de hele dag was) zwemmen in 
het meer en de nodige fotoshoots! Maar aangezien jullie geen 
zittende poepen hebben, zijn we daarna maar in actie geschoten 
met ons 40-minutenspel! Het was GEWELDIG om jullie bezig te 
zien!  
 

 
Een bezoekje aan de hoofdstad mocht ook niet ontbreken. 
We beklommen een berg om het kasteel van de stad te zien 
en ging daarna opzoek naar eten. Geen kip of rijst, daar waren 
we wel zeker van! Amai, wat hebben wij genoten van die 
lekkere hamburger met frietjes!  
 



Raften stond vandaag op de planning, per 3 in een bootje. Raft-talenten hebben wij niet op onze 
chiro maar plezier maken voor 100 dat kunnen we zeker! Ondanks dat we soms eens de verkeerde 
kant opgingen of achterstevoren verder gingen, het plezier bleef erin!  
 

De laatste echte activiteit van ons bivak was het bezoek aan lake 
bled, een mooier uitzicht hebben we niet gezien in Slovenië, al 
mocht het eten wat beter zijn. Daarna weer wat in het zonnetje 
liggen was dan ook meer dan welkom!  
 
De laatste avond van ons bivak, zullen wij niet snel vergeten. We 
waren niet echt in de mood om te wenen. We zongen zelf een 
liedje voor jullie en natuurlijk hadden jullie voor ons ook wat 

inpetto. Amai, wij hebben geweend dat het niet meer schoon was om aan te zien. Dank jullie wel 
voor dit mooie afscheid. We zullen het niet snel vergeten. Jullie waren een super leuke groep met 
allemaal geweldige meisjes! Blijf vooral zoals jullie zijn. Geniet nog van jullie laatste jaren als leden op 
de chiro maar beloof dat jullie ons niet zullen vergeten want jullie waren voor ons onvergetelijk!  
Een heel groot hart voor jullie allemaal!  
 

 
Dikke kus Cara & Manon  
PS: tot over 10 jaar! 

  



Aspi’s 
Dag mijn lieve aspi’s, 

WAT-EEN-JAAR! 

Een overheerlijk jaar, waar ik jullie allemaal nog beter heb leren kennen, stuk voor stuk. En 

wat blijkt? Jullie zijn allemaal, één voor één, fantastische madammen! En dat heb ik gemerkt 

in mijn laatste bivak. Wat zeg ik laatste? Ik bedoel beste, coolste, zaligste, mooiste, 

heerlijkste, avontuurlijkste, grappigste bivak ooit!       En helaas toch ook laatste.  

Ik kijk samen met jullie terug naar de momenten waarop ik dacht:  

DIT IS CHIRO, DIT ZIJN DE ASPI’S, DIT IS ZAAAAAAAAAAAAAALIG! 

 

 
Lekker eten en vriendschap! #mjammie!  Lekker eten en vriendschap! ☺ 

#mjammie! 

 
Fantastische (stiekeme) verjaardagsfeestjes  

organiseren voor een 21 jarige leidster :p  

thanksgirls#bestbirthdayever#jumpsquare                  Spelletjes spelen! #ofniet.. ☺ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van elke dag het 

beste maken! 

#rainyday              

Het beste groepje 

ooit! #3 

jaarwasnognietgenoeg ☺ 

 
Mijn stijl aan jullie overbrengen ☺ 

#springslippers#zethetvoort!                                             Chilliewillie! #Sififorthewin! 

Dat betekent Chiro voor mij! Maar jullie betekenen nog veeeeeeeeeeel meer voor mij. 

Wat juist? Kijk maar! ☺ 

Ily                                 Marie 

Janne                                  Axelle 



Emma                            Yenthe  

Gitte                                             Lize        

Hanne                                    

Eline    

Tine     

 

Ik hou enorm veel van jullie! 

Doe het goed in jullie chirocarrière als lid én leiding! 

Ik ben nu al fier op jullie! 

 

Dikke chirokussen, 

 

Sigrid! 

 

  



Spelletjestijd! 
Los volgende rebus op!  

 
 

Vebind de cijfertjes van 1 tot 40 en bekom een mooi eindresultaat        

 
 

 

Help de prins om tot de mooie prinsessen te geraken, vinden jullie de weg?  



 
  



Streepje voor 

streepje 

Mopjes! 

Jantje zit in de klas en moet heel nodig plassen. 

De meester vraagt aan Jantje: 'Waar ligt het IJsselmeer?' 

Zegt Jantje: 'Meester, ik moet heel nodig plassen!' 

Zegt de meester: 'Dat mag je nog even ophouden, eerst moet je mijn vraag beantwoorden. 

Waar ligt het IJsselmeer?' 

Zegt Jantje: 'Onder mijn stoel meester.' 

 

Marie: "Ik heb de laatste nachten geen oog dichtgedaan." 

Tineke: "Hoe kan dat?" 

Marie: "M'n oma heeft haar been gebroken. En toen heeft de 

dokter gezegd dat ze voorlopig geen trappen meer mocht 

lopen. Nou, moet je dat gebonk horen als ze 's nachts tegen de 

regenpijp omhoog klimt!" 
 
Hoe wordt een zebra geboren?  

 

Meester zegt: "ik leg vier eieren op tafel en jij legt er 

nog drie bij, hoeveel liggen er dan op tafel?" 

Leerling: "vier, want ik kan geen eieren leggen". 

 

Twee moeders zijn aan het opscheppen over hun zoontjes. 

Moeder één zegt: "Mijn zoontje kan zijn naam al schrijven!" 

Moeder twee zegt: "Mijn zoontje kan zijn naam al achterstevoren schrijven!"  

Moeder één vraagt: "Hoe heet je zoontje dan?" 

Moeder twee antwoordt lachend: "Mijn zoontje heet Bob!" 

 

Pietje gaat bij oma logeren. Op een gegeven moment wordt 

hij moe en begint te gapen.                                             

Waarop oma zegt: "Pietje, je moet je hand voor je mond 

houden als je gaapt!" 

Zegt Pietje: "Nee hoor oma, ik hoef dat niet. Ik heb niet zo'n 

gebit dat eruit kan vallen."  



Leiding 
 

Sloebers 

Phoebe Goessens 0475 27 78 30 phoebe@chiromeisjeskiewit.be 

Yenthe Theunissen 0495 36 86 66 yenthe@chiromeisjeskiewit.be 

Janne Claes 0472 78 93 41 janne@chiromeisjeskiewit.be 

 

Speelclubs 

Liesbeth Pollaris 0471 76 11 15 liesbeth@chiromeisjeskiewit.be 

Kato Pieters 0495 36 86 66 kato@chiromeisjeskiewit.be 

Hanne Colemont 0493 10 97 38 hanne@chiromeisjeskiewit.be 

 

Kwiks 

Ellen Hannes 0468 29 34 96 ellen@chiromeisjeskiewit.be 

Joke Joris 0474 20 53 54 joke@chiromeisjeskiewit.be 

 

Titi’s 
Maud Timmermans 0491 59 99 12 maud@chiromeisjeskiewit.be 

Marlies Smeets 0495 65 28 86 marlies@chiromeisjeskiewit.be 

 

Aspi’s 
Elien Smeets 0498 01 83 17 elien@chiromeisjeskiewit.be 

Chloë Goessens 0496 99 93 89 chloe@chiromeisjeskiewit.be 

 

 

  



Sloebers 
Naam: Phoebe Goessens     
 
Bijnaam: Phoebs 
 

Leeftijd: In november 19        
 
Studie: Sociale Readaptatiewetenschappen  
 

Hobby’s: CHIRO  
 
Jaren bij de chiro: 11 jaar  
 
Jaren als leiding: dit word mijn 3de jaar leidster 
 
Lievelings chiro liedje: het kamplied  
 
Het leukste aan leiding zijn vind ik: elke zondag die blije 

gezichtjes terug zien + de topsfeer binnen de leidingsgroep  
 
Lievelings chirospel: de stoelenrace en blad-steen-schaarrace vind ik wel leuk!  
 
Hetgene waar ik écht niet zonder kan op bivak: alle fantastische leden  
 

Hetgene wat ik stiekem echt wel kan missen op bivak: internet        
 
Taak binnen chiromeisjes Kiewit: (je belangrijkste taak) Spagdagteam  
 
Gsm-nummer: 0475 27 78 30 
  



Naam: Theunissen Yenthe 
 
Bijnaam: / 
 
Leeftijd: 18 jaar 
 
Studie: vroedkunde 
 
Hobby’s: chiro en zingen 
 
Jaren bij de chiro: 13 jaar 
 
Jaren als leiding: 1STE jaar 
 
Lievelings chiro liedje: ik blijf in chiro geloven 
 
Het leukste aan leiding zijn vind ik: Elke zondag de blije 
gezichtjes van de kinderen zien en de vraag krijgen 
“wat gaan we vandaag doen?” 
 

Lievelings chirospel: Ik vind alle spelletjes wel leuk! 
 
Hetgene waar ik écht niet zonder kan op bivak: een fleece dekentje voor de koude nachten 
 
Hetgene wat ik stiekem echt wel kan missen op bivak: het slechte weer 
 
Taak binnen chiromeisjes Kiewit: spagdag 
 
Gsm-nummer: 0495 36 86 66 
  



Naam: Janne  
 
Bijnaam: / 
 
Leeftijd: 18 
 
Studie: humane wetenschappen 
 
Hobby’s: CHIRO 
 
Jaren bij de chiro: 10 
 
Jaren als leiding: 1 
 
Lievelings chiro liedje: er was een vogelke  
 
Het leukste aan leiding zijn vind ik: samen leuke 
spelletjes spelen  
 
Lievelings chirospel: is er wifi in Tahiti  
 
Hetgene waar ik écht niet zonder kan op bivak: 
warm dekentje  

 
Hetgene wat ik stiekem echt wel kan missen op bivak: vroeg opstaan 
 
Taak binnen chiromeisjes Kiewit: Dingske team, verhuur 
 
Gsm-nummer: 0472 78 93 41 
 
 

 
 
 

 

  



Speelclubs 
Naam: Liesbeth Pollaris 
 
Bijnaam: Pol 
 
Leeftijd: 19 jaar 
 
Studie: 2e jaar leerkracht lager 
onderwijs  
 
Hobby’s: Chiro!  
 
Jaren bij de chiro: 5e jaar 
 
Jaren als leiding: 3e jaar 
 

Lievelings chiro liedje: Chironaut 
 
Het leukste aan leiding zijn vind ik: De geweldige leidingsploeg en de kans om elke zondag met mijn 
lieve leden te spelen!  
 
Lievelings chirospel: Dikke pik  
 
Hetgene waar ik écht niet zonder kan op bivak: Mijn lieve leden en de volledige leidingsploeg. Zonder 
hen was er geen sfeer en gezelligheid. 
 
Hetgene wat ik stiekem echt wel kan missen op bivak: Regen! Dat hebben we helemaal niet nodig ;) 
 
Taak binnen chiromeisjes Kiewit: Hoofdleidster  
 
Gsm-nummer: 0471 76 11 15 

  



Naam: Kato Pieters 
 
Bijnaam: Kat(o) 
 
Leeftijd: 19 jaar 
 
Studie: Verpleegkunde 
 
Hobby’s: Chiro en volleybal  
 
Jaren bij de chiro: 14 jaar   
 
Jaren als leiding: Ik ben al 2 jaar trotse leidster geweest en ga nu 
mijn 3e jaar in.   
 
Lievelings chiro liedje: bivaklied   
 
Het leukste aan leiding zijn vind ik: Mezelf helemaal laten gaan 
op chiro zondagen!  
 
Lievelings chirospel: honkbal  
 
Hetgene waar ik écht niet zonder kan op bivak: platterust, leden, 
lekker eten, lachen en plezier maken  
 

Hetgene wat ik stiekem echt wel kan missen op bivak: opruimen  
 
Taak binnen chiromeisjes Kiewit: hoofdleiding en PKP-team  
 
Gsm-nummer: 0477 30 32 60 

  



 
Naam: Hanne Colemont 
 
Bijnaam: / 
 
Leeftijd: 17 jaar  
 
Studie: Sociale en technische wetenschappen  
 
Hobby’s: Chiro  
 
Jaren bij de chiro: 12 jaar  
 
Jaren als leiding: dit is mijn eerste jaar als leiding  
 
Lievelings chiro liedje: de wereld is een toverbal  
 
Het leukste aan leiding zijn vind ik: elke zondag mijn 
leden terug zien  
 
Lievelings chirospel: honkbal  

 
Hetgene waar ik écht niet zonder kan op bivak: mijn tandenborstel  
 
Hetgene wat ik stiekem echt wel kan missen op bivak: mijn ouders  
 
Taak binnen chiromeisjes Kiewit: Pukkelpop team  
 
Gsm-nummer: 0493 10 97 38 
 

 
 
 

 

  



Kwiks 
Naam: Ellen 
 
Bijnaam: / 
 
Leeftijd: 18, bijna 19 
 
Studie: Handelsingenieur 
 
Hobby’s: Taekwondo en Chiro natuurlijk!  
 
Jaren bij de chiro: 12de jaar 
 
Jaren als leiding: 2de jaar 
 
Lievelings chiro liedje: Het bivaklied 
 
Het leukste aan leiding zijn vind ik: Er samen met een 

fantastische leidingsploeg voor zorgen dat je leden de tijd van hun leven hebben! 
 
Lievelings chirospel: Ik zit in het groen en ik hou van… 
 
Hetgene waar ik écht niet zonder kan op bivak: Mijn chirorok! Want iedereen neemt altijd een hele 
koffer vol kleren mee, maar stiekem weten we allemaal dat je je chirorok toch 10 dagen lang gaat 

aandoen       
 
Hetgene wat ik stiekem echt wel kan missen op bivak: Muggen, wespen en andere vervelende 
insecten 
 
Taak binnen chiromeisjes Kiewit: Spagdag 
 
Gsm-nummer: 0468 29 34 96 

  



Naam: Joke Joris  

Bijnaam: Jojo  

Leeftijd: 19 jaar  

Studie: Bachelor Orthopedagogie  

Hobby’s: leuke dingen doen met vrienden, wandelen 
met de hond en Chiro natuurlijk  

Jaren bij de chiro: 4 jaar (3 jaar in Alken en 1 jaar in 
Kiewit)   

Jaren als leiding: 2 jaar  

Lievelings chiro liedje: Wat is Chiro?  

Het leukste aan leiding zijn vind ik: alle blije snoetjes 
een toffe namiddag bezorgen, met super leuke spelen  

Lievelings chirospel: nachtspel  

Hetgene waar ik écht niet zonder kan op bivak: blije gezichtjes van de leden  

Hetgene wat ik stiekem echt wel kan missen op bivak: mijn gsm  

Taak binnen chiromeisjes Kiewit: soep op de stoep en het organiseren van activiteiten zoals: 
kerstfeestje en activiteit voor de goudleiding  

Gsm-nummer: 0474 20 53 54 

 

 

 

 

  



Titi’s 

Naam: Maud Timmermans 
 
Bijnaam: Meud 
 
Leeftijd: 19 jaar! 
 
Studie: 2e jaar handelswetenschappen 
 
Hobby’s: Chiro, duh, en feesten met mijn vriendinnen 
☺ 
 
Jaren bij de chiro: 8 jaar! 
 
Jaren als leiding: Nu mijn 2e jaar! 
 
Lievelings chiro liedje: Eeeeer waaaaaas eeeeeeen 
vogelke en da kon niemeer ….. 
 
Het leukste aan leiding zijn vind ik: De geweldige 

leidingsploeg die altijd van die leuke impulsieve ideëen hebben om elke week er een topweek van te 
maken! En natuurlijk ook alle lachende gezichtjes die elke zondag weer paraat staan. Dit jaar zijn het 
er precies duizend!! 
 
Lievelings chirospel: Slaapzakspelletjes, eetspelletjes en glijplastiekspelletjes! 
 
Hetgene waar ik écht niet zonder kan op bivak: Mijn espadrillen! Die schoenen zijn in elke situatie kei 
handig! En mijn wollen warme sokjes, met koude voeten kan ik niet slapen  ohja en platte rust ook 
niet, en mijn chirorok ook niet, de overdosis eten ook niet eigenlijk kan ik zo veel niet missen ☺ 
 
Hetgene wat ik stiekem echt wel kan missen op bivak: Regen, kip met rijst, kou, Marlies die al haar 
spullen altijd in iedereen anders zijn koffer kwijtspeelt, blaren en muggen 
 
Taak binnen chiromeisjes Kiewit: Verhuur, PKP, dingske team 
 
Gsm-nummer: 0491 59 99 12 
  



Naam: Marlies Smeets  
 
Bijnaam: Marl 
 
Leeftijd: 19jaar 
 
Studie: 2e jaar revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie  
 
Hobby’s: Chiroooo  
 
Jaren bij de chiro: Ik start nu mijn 10e jaar op de chiro  
 
Jaren als leiding: Dit is mijn 2e jaar als leiding 
 
Lievelings chiro liedje: Het bivaklied 
 

Het leukste aan leiding zijn vind ik: Elke week je leden blij kunnen maken en de hechte vriendschap 
binnen de leidingsploeg.  
 
Lievelings chirospel: het hungergames spel  
 
Hetgene waar ik écht niet zonder kan op bivak: Het lekkere bivak eten en de platte rust (leiding zijn is 
soms wel een beetje vermoeiend ;))  
 
Hetgene wat ik stiekem echt wel kan missen op bivak: Mijn gewone kleren. Als leiding leef ik 10 
dagen in mijn chirokleren. Die rok zit zooo zalig!  
 
Taak binnen chiromeisjes Kiewit: Het verhuur en shot you down team   
 
Gsm-nummer: 0495 65 28 86 

 

 

 

  



Aspi’s 
Naam: Elien  
 
Bijnaam: Eli 
 
Leeftijd: 19 jaar 
 
Studie: Kleuteronderwijs (UCLL) 
 
Hobby’s: CHIRO!!!, weekendbaantje, shoppen 
 
Jaren bij de chiro: Dit wordt mijn 9de  jaar 
 
Jaren als leiding: Dit wordt mijn 3de  jaar als leidster. En 
ik kijk er naar uit om er weer een topjaar van te maken! 
 
Lievelings chiroliedje: Het themalied van 2010-2011 
vind ik super leuk liedje. Als we die opzetten op 
chirozondag of op bivak beginnen alle leden die dat 
liedje kennen spontaan mee te zingen.  
Als we op trektocht gaan is ook altijd één liedje dat niet 

mag ontbreken en dat is: Everywhere we go. Het is gewoon een super gevoel om dit lied met je leden 
luider en luider te zingen tot de mensen je beginnen aan te staren en denken wat een gekke bende is 
me dat hahaha! ☺  
 
Het leukste aan leiding zijn vind ik: Van elke saaie zondag een super zondag maken en de leden ‘s 
avonds na de chiro zien vertrekken met een lach. Natuurlijk ook de hechte vriendschap niet te 
vergeten met de leiding en de band die je creëert met de leden! 
 
Lievelings chirospel: Hungergamesspel en kot in brand! 
 
Het gene waar ik écht niet zonder kan op bivak: De platte rust haha ☺  
 
Hetgene wat ik stiekem echt wel kan missen op bivak: Gewone dagelijkse kleren!!! Het enigste wat je 
nodig hebt zijn toch maar chirokleren.  
 
Taak binnen chiromeisjes Kiewit: syd fuif en pkp Hamburger team 
 
Gsm-nummer: 0498 01 83 17 
 
 
 
 



Naam: Chloë Goessens  
 
Leeftijd: In december word ik 21 jaar!  
 
Studie: Orthopedagogie aan de UCLL  
 

Hobby’s: Chiro, babysitten en plezier maken         
 
Jaren bij de chiro: 11 jaar  
 
Jaren als leiding: 4e jaar  
 
Lievelings chiro liedje: Het ballenlied! 
(jaarthemalied 2011) 
 
Het leukste aan leiding zijn vind ik: Elke zondag in 

weer en wind klaarstaan voor al die enthousiaste chiromeisjes en hun steeds de tijd van hun leven 
proberen te geven!  
 
Lievelings chirospel: Honkbal  
 
Hetgene waar ik écht niet zonder kan op bivak: Groepssfeer!  
 

Hetgene wat ik stiekem echt wel kan missen op bivak: Douchen         
 
Taak binnen chiromeisjes Kiewit: Subsidies en de pukkelpopstand  
 
Gsm-nummer: 0496 99 93 89 

 
  



Nieuws 
 Het nieuwe jaarthema dit jaar is: Ça va?!  

 

 

 

 

 Sinds vorig jaar is onze pukkelpopstand veranderd! In plaats van spaghetti, macaroni en 

broodjes verkopen wij nu lekkere hamburgers! We hadden weer een wonderbaarlijke winst 

en daarmee zouden we graag een nieuwe keuken voor de Chiro willen kopen. En met de rest 

van het geld willen we ons Chiromateriaal uitbreiden!        

 

 

 

  Vorig jaar hebben we afscheid moeten nemen van de fantastische leidsters Cara, Manon, 

Sigrid en Julie      we gaan jullie heel hard missen!  

 

 

 

 Gelukkig zijn er 4 geweldige nieuwe leidsters bij gekomen namelijk Yenthe, Janne, Hanne en 

Joke. Welkom in onze leuke leidingsploeg! 

 

 

 

 Oudleister Jennifer is bevallen van een prachtige dochter, Dina! 

  
 

 



 

 Net zoals Jennifer is oudleidster Lauren ook bevallen van een prachtig meisje, Estée!  

  
 

 

 

 19 oktober is het Dag van de jeugdbeweging, dat wil zeggen dat iedereen hun Chirokleren 

moet aandoen, de ganse dag! Zo kunnen we laten merken hoe trots we zijn om van de chiro 

te zijn!         

 

 

 

 2 december is het soep op de stoep, iedereen is welkom om op de Chiro een bekertje soep te 

komen drinken, de winst die we hieruit halen gaat naar welzijnszorg!  



Facebook, website en e-mailadres 
 
FACEBOOK: www.facebook.com/chirom.kiewit 
Geef bij de zoekfunctie in: “Chiro-m Kiewit”.  
Wij voegen jullie toe als vriend en klaar is kees! 
 
 
WEBSITE: www.chiromeisjeskiewit.be  
op deze website vindt u data, info en alle gegevens van de leiding! 
 

E-MAILADRES: info@chiromeisjeskiewit.be  
Bij vragen/problemen! Lees de e-mails die wij versturen steeds aandachtig. 
Indien u nog geen e-mails ontvangt, gelieve uw e-mailadres door te geven 
aan de leiding! 

 

Hoofdleiding 

 
Liesbeth Pollaris (0471 76 11 15) en Kato Pieters (0477 30 32 60). Bij vragen of problemen 

kunnen jullie steeds bij hen terecht! 
 

 
 

 

 

  

http://www.facebook.com/chirom.kiewit
http://www.chiromeisjeskiewit.be/
mailto:info@chiromeisjeskiewit.be


Belangrijke data! 
September 

13 september: Leidster Janne jarig 

16 september: chiro – startdag 

16 september: Chiro 

23 september: chiro 

30 september: chiro 

Oktober 
7 oktober: chiro  + infoavond 

 
14 oktober: chiro (vriendjesdag) 

19 oktober: dag van de jeugdbeweging 

20 oktober: Leidster Maud jarig 

21 oktober: geen chiro 

26 oktober: Leidster Joke jarig 

28 oktober: chiro 

November 
3 november: spagdag 

4 november: geen chiro 

10 november: leidster Yenthe jarig 

11 november: chiro 

15 november: Leidster Ellen jarig 

17 november:Leidster Liesbeth jarig 

18 november: chiro 

19 november: Leidster Phoebe jarig 



25 november: chiro – Christus koning 

December 
2 december: chiro – Soep op de stoep 

4 december: Leidster Hanne jarig 

9 december: chiro 

11 december: Leidster Chloë jarig 

16 december: chiro 

23 december: chiro – kersteditie 

30 december: geen chiro – kerstvakantie 

Januari 
6 januari: geen chiro – kerstvakantie 

13 januari: chiro 

20 januari: chiro 

27 januari: chiro 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan Paperclip, Zonhoven. 


