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Voorwoord
Beste Chirovrienden en –vriendinnen
Het nieuwe chirojaar is al weer van start gegaan, wat ging dat snel!
Onze volledig uitgeruste, chille, gebruinde, energieke en enthousiaste
leidingsploeg is er na een fantastische zonnige zomer weer helemaal klaar
voor om er ook dit jaar weer kei hard voor te gaan! Nieuwsgierig naar wie
jouw leidsters eigenlijk zijn? Blader dan maar snel door tot vanachter!
In deze editie van het Dingske blikken we terug naar een formidabel bivak.
De leidsters hebben hun best gedaan om van de oneindig veel fantastische
momenten een zo goed mogelijke samenvatting te geven. Wat was dat soms
moeilijk!
Wij hebben alvast heel wat in petto voor jullie, en hebben er meeeega veel
zin in. Kom elke zondag mee spelen en kom samen met ons de komende
Dingskes rijkelijk vullen met fantastische chiroherinneringen!
Geniet van ’t dingske
De leidsters van chiromeisjes Kiewit!
(Pssst: heb jij een vriendinnetje dat ook nieuwsgierig is naar wat de chiro precies is? Nodig ze gerust
een keertje uit om mee te komen proeven van de chiro!)

Sloebers
Donderdag 25:/07:
De sloeberleiding zou niet langer tot de groep leiding zonder leden behoren,
want er kwamen wel 21 sloebers de rust verstoren.
Ze waren allemaal heel enthousiast,
wat soms kon zorgen voor geluidsoverlast.
De slaapplaatsen indelen was dan ook de hel,
maar uiteindelijk lukte het ons wel!
We begonnen het bivak met wat waterpret,
waardoor er een reuzewatergevecht in gang werd gezet.
De eerste dag hadden ze het naar hun zin,
Na een verhaaltje gingen ze dan ook hun bedjes is.

Vrijdag 26/07:
Wanneer de sloebers de sirene hoorde loeien,
moesten ze zich naar de ochtenqym spoeien.
De kooks zorgen voor een stevig ontbijt,
dat dat gesmaakt had was een feit.
Dat ontbijt kwam goed van pas,
Want we gingen naar een waterplas.
Toen we wouden terugkeren,
begon het plots te onweren.
Maar die lekkere frietjes als avondeten,
deed de regen snel vergeten.

Zaterdag 27/07:
Deze voormiddag speelde de leden een spel gemaakt door de goudleiding,
en zorgde ze er voor dat de leiding tijd had voor wat ontspanning.
In de middag stond er kip met rijst op het menu,
dat had gesmaakt, nondeju.
Namiddag hebben we nog leuke spelletjes gespeeld,
we hebben ons op bivak zeker niet verveeld.
Na het avondeten hebben we onze handjes vuil gemaakt,
en ook wel een grote knoeiboel veroorzaakt.
Al die slijm had de hele eetzaal op zijn kop gezet,
daardoor lagen de sloebers misschien iets te laat in bed.

Zondag 28/07:
Als aandenken maakten we stoere politiepetten,
we versierden ze met glitter en lijm, om tijdens ons dansje op te zetten.
Namiddag was het familiedag,
we speelden spelletjes met een lach.
Zo verdiende ze puzzelstukken,
die hadden ze nodig om de opsporing van het vermiste politievarken te laten lukken!
Wanneer het gelukt was om het politievarken te zoeken,
aten we lekkere pannenkoeken.
In de avond was het bonte ring,
we dansten en dansten, het was helemaal hun ding!

Maandag 29/07:
Maandag speelden we het dalmatiërspel,
Het tegen elkaar opnemen dat kunnen de sloebers wel.
Ook waren er een aantal leuke opdrachten,
die ze per groep tot een goed einde brachten.
Namiddag oefende we onze politiedans,
want het was de laatste kans.
In de avond was het kampvuur
dat duurde toch wel een paar uur "
%
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Na een toneeltje en tussendoor wat dansjes was het al laat,
toen was het bedtijd inderdaad!

Dinsdag 30/07:
Vandaag was de laatste kampdag,
afsluiten deden we met een lach
We speelde vlug nog wat spelletjes en maakte onze koffer klaar,
want voor we het wisten waren mama en papa weer daar!
Toen aten we bbq en hebben we ons coole dansje gedaan,
en was het weer tijd om naar huis te gaan.

Lieve lieve lieve sloebertjes, hartelijk dank!
Het was een mooie afsluiter van een nog mooier kamp!
XXX sloeberleiding

Speelclubs
Op donderdag 25 juli kwamen de speelclubs aan met veel goede moed,
Er kwam hen ongetwijfeld een toffe tijd tegemoet.
De eerste spelletjes speelden ze met veel kracht,
En babbelen natuurlijk ook heel de nacht.
Al werd de volgende dag meteen wat zwaar,
Ze gingen op trektocht, maar wisten niet naar waar.
Een stukje wandelen door de hete zon,
Gelukkig dat er daarna een stukje met de bus kon.
De goudleiding had een spel gepland op zaterdag,
Ze verschenen er allemaal met een lach.
Terwijl de leiding een vlag ging stelen,
Bleven zij bij de leden.
De quiz was al snel gedaan,
Want de jongens kwamen er aan.
In de avond hebben we gedanst gelijk ons leven er vanaf hing,
En dat allemaal tijdens bonte ring.
De laatste dag kwam er al aan
Maar nee hoor het was nog lang niet gedaan
De Speelclub leiding verzon een geweldig spel
Ingrediënten verzamelen dat konden ze wel.
Echte chef-koks werd er van hen gemaakt
Brownie, muffins en wafels het had goed gesmaakt!
Het werd donker en het kampvuur stond al klaar
Lekker dansen en schudden met dat haar!
Nog een keer slapen en dan is het bivak al gedaan..
Slaapzacht speelclubs de nachtzoen komt eraan!
Lieve speelclubs dank jullie wel voor het leuke kamp!
Geniet van jullie volgend Chiro jaar!

Kwiks
Dag lieve Kwiks
Het afgelopen jaar was ge-wel-dig! Maar ons bivak was toch wel het hoogtepunt! Tien
fantastische dagen hebben we met jullie beleeft. We nemen jullie graag nog eens mee
terug naar die onvergetelijke tijd!
De leden kwamen aan om 16u30 en werden hartelijk onthaalt door hun leidsters. De
bedjes werden opgezet en ieder kreeg zijn plaatsje toegewezen. Vervolgens startte het
onthaalspel waarbij elk team zich uiterst had ingezet, maar waar team roze won.
Hmmmm een lekker tussendoortje stond op ons te wachten en wat hebben daar goed
van gesmuld. Tijdens de avondsluiting werd er veel gelachen en actief deelgenomen aan
het invulverhaal, echte filosofen die kwiks.

Maandag begonnen we de ochtend met een verrassing. Phoebe was voor een
voormiddag jullie leidster. Drie teams namen het tegen elkaar op in minute to win games.
Koekjes eten zonder handen, zakdoekendozen leegschudden en torens bouwen met
bekers, we deden het allemaal om ter snelst. Na de minute to win games werkten we
samen als een hechte groep. Met acht handen en tien voeten aan de overkant geraken
bleek toch niet zo gemakkelijk als eerst gedacht. In de namiddag verzamelden jullie verf
om mooie schilderijen van jezelf te maken. s’ Avonds schreven we een brief aan onszelf.
Die krijgen jullie als Aspi terug, spannend! Voor het slapen gaan verfden we elkaars
gezicht met water om tot rust te komen.

Amai wat was het niet warm, maar heet deze voormiddag. We hebben ons rustig kunnen
bezighouden en voldoende verkoeld. Dan hadden we een groot watergevecht met
sponzen dit voelde zo goed aan, we zijn er met zen alleen voor gegaan. Jullie hebben
laten zien dat jullie echte honkballers zijn en dat jullie niet schrikken van wat koud water.
Wat een leuke namiddag! Oehhhh toen volgde de vieze vuile, maar oh zo leuk
paracommando. Dat deden jullie geweldig kwiks.

Woensdag was weer een warme dag. We gleden op de glijplastiek om af te koelen.
Kookmoeke Evelien daagde ons zelfs uit om tot het einde van de plastiek te glijden. Wie
het lukte kreeg zelfs een lekkere zak snoep. Na het avond eten vertrokken jullie op
dropping. Als toekomstige inspecteurs brachten jullie alle opdrachten tot een goed einde.
Iedereen vond jullie handshake super leuk!

De dag waarop Ellen en Joke even terug leden waren. Jullie hebben ons verrast met een
leuk spel en dit super uitgewerkt in team. Ik kan jullie vertellen dat er echte leidsters
tussen zitten. In de helft van het kamp wil ook zeggen dat het de start was voor de
kleintjes. Zij kwamen ons kamp volledig maken. Ondanks het puffende weer hebben jullie
goed meegespeeld met het spel van de tiptiens. In de avond hebben we het rustig
gemaakt en gezellig de tijd genomen om samen te zijn en ons aandenken te maken. De
avondsluiter was magisch en de kwiks glitterbollen.

Vrijdag vertrokken we op trektocht. Omdat het zo warm was ging het deze keer een
beetje anders dan normaal. We wandelden een stukje en namen daarna de bus. In het
zwembad werd er veel plezier gemaakt tot een onweersbui voor de nodige afkoeling
zorgde. Eens terug op de kampplaats hadden de kookmoekes lekkere frietjes voor ons
gebakken. Mmmmmmm…
Voormiddag zijn jullie gestart met het Goudleidingsspel. Tijdens deze activiteit zijn de
leidsters twee vlaggen gaan roven van de jongenschiro woehoeeeeee. We speelden wifi
in Neeroeteren en hebben hier goed kunnen lachen. We maakten ons dansje voor het
kampvuur en we kwamen te weten wat voor danstalenten jullie zijn.
Zondag speelden we het “De Mol” spel waarbij Mirthe de mol was. Sommige hadden
haar al in de derde ronde door, anderen wisten het in de finale nog niet. In de namiddag
volbrachten jullie alle opdrachten van een 1-tegen-allen waarbij er foto’s/filmpjes gemaakt
moesten worden van de opdrachten. Om 16u was het familiedag. Samen met de andere
groepen vonden jullie Betty terug. In de avond was het bonte ring. We dansten tot in de
late uurtjes.

Eindelijk hebben jullie ontdekt wie Ken is. De tekening zijn we dan ook gaan
overhandigen. De leidsters hadden voor jullie een verassing! We gingen Bowlingen en
pizza eten. We hebben gewerkt naar dit moment, ja we hebben het over kampvuur. We
hebben ons optreden gegeven en gezellig naar de rest gekeken.
Dinsdag was helaas de laatste dag van dit geweldige bivak. Minder leuk was het opruimen
maar dat hoort er jammer genoeg ook bij. Na het opruimen was er nog de bezinning en
daarna was het al tijd voor de ouders. Jullie schitterden nog een laatste keer tijdens jullie
dansje en daarna was het tijd om afscheid te nemen.

Dit was bivak in een notendop. We hebben veel plezier gehad samen, soms eens een
traantje gelaten, maar vooral ons heeeeeeel hard geamuseerd. Julie waren geweldige
leden en wij gaan onze Kwiks heel hard missen
Dikke knuffels Ellen en Joke

Titi’s
Op 21 Juli vertrokken Meud en Marl op bivak met 15 fantastische leden. De fietstocht
verliep super vlot en in de namiddag kwamen we aan op de kampplaats. Nu kon het bivak
echt van start gaan!
Dag 1: Na veel zwoegen en zweten waren alle piketten van de tenten ingeklopt. Helaas
konden de titi’s niet zo goed kloppen en stond de tent een beetje schots en scheef. Om
de dag af te sluiten, speelden we nog een actief bingo spel.

Dag 2: We begonnen de dag met het zoeken naar een bos. Helaas vonden we die niet, dus
speelden we een bosspel op de speelplaats. Dat was een even groot succes! In de
namiddag daagden we elkaar uit in het rad der onwetendheid. Om ‘s avonds te giechelen
op elkaars buiken en rustig te bodypainten.

Dag 3: De tiptiens vertrokken op 2-daagse. Maar niet getreurd, ook de tippers kregen een
fantastische 1-daagse. De tiptiens vertrokken met de fiets richting Genk. Al zwetend
kwamen we aan bij de escape room. Namiddag koelden we af in het aquapark, om daarna
een uur te wachten op onze afgelaste trein. We sloten de avond af in Gent en sliepen elk
in een heerlijk bed in een hostel. De tippers zochten ook voor afkoeling in een aquapark.
Ze amuseerden zich rot en speelden zelfs tikkertje, wat zorgde voor veel valpartijen in het
water. Ze sloten de dag af met een samenwerkingsspel waarbij ze cupcakes mochten
bakken en versieren. Moe maar voldaan kropen ze in hun bedjes, die voor de verandering
onder de blote sterrenhemel stonden!

Dag 4: De tiptiens keerden met de trein terug naar de bivakplaats. Het fietsen in dat
weertje was ons toch iets te zwaar, waardoor we de noodlijn ‘leiding zonder leden’
moesten inschakelen. D-A-N-K-U: DANKU! Ondertussen genoten de tippers van een leuke
bekentocht en plonsten ze in het kanaal. In de namiddag waren we allemaal terug samen.
We sprongen nog maar een keertje in het kanaal om de hittegolf tegen te gaan. ZALIG!

Dag 5: s’ Morgens werden de titi’s wakker in de openlucht. Ze hadden dit keer gezellig
allemaal samen onder de sterrenhemel geslapen! In de voormiddag werden de titi’s
gedropt. Dat vonden ze super fijn. Gelukkig vonden ze de weg terug naar het terrein! In
de namiddag kregen de tippers een waterspel van de aspi’s. De tiptiens mochten proeven
van het leiding zijn en gaven een spel aan de kwiks. De enthousiaste verhalen vertelden
ze ‘s avonds bij het schrijven van de brieven.

Dag 6: Deze dag ging ook gepaard met zeer warme temperaturen. Gelukkig gingen we op
trektocht en konden we enkele uren ravotten en afkoelen in het meer. De titi’s maakten
nieuwe vrienden en spotten samen enkele knappe jongens. ‘s Avonds scheten de tiptiens
in hun broek tijdens de film van zweedse. Terwijl de tippers lekker verwend werden
tijdens de verwenavond.

Dag 7: Het opstaan vandaag was iets minder leuk. De gevolgen van de scheef geklopte
spieken kwamen tevoorschijn: een koffertent die je evengoed een zwembad kon
noemen! Gelukkig konden de titi’s voormiddag genieten van het goudleidingsspel. Wat
deden ze enthousiast mee! Ondertussen konden Meud en Marl (die die nacht tijdens
zweedse een klein ongelukje gehad had ;) ) genieten van een heerlijke picknick,
georganiseerd door de goudleiding! Wat was het rustig zonder team babbel en onze
andere energieke schatties!
Namiddag ‘genoten’ de titi’s van een heerlijke paracommando. Zeker Janne was een héél
grote fan! Plots werd ons spel verstoord door de jongens, die dachten dat ze subtiel de
vlag konden pikken met onze bijna 100 leden op het terrein. Wat was dat een dom idee!

Dag 8: We begonnen de dag met ons v-ei-ligheid-spel. Iedereen moest haar ei met haar
leven beschermen tegen de eimoordenaar. Helaas waren er 2 eieren die het niet eens
overleefden tot na de uitleg van het spel. Gelukkig mochten we bij de lieftallige kooks
gaan smeken voor een extra ei! Namiddag genoten we van familiedag, en sloten we af
met bonte ring. “schuif. schuif. zoge-zegde-drie-hoek’’.

Dag 9: Onze voorlaatste dag begonnen we als de besten. We vertrokken richting de
supermarkt, en kozen er de allerlekkerste producten uit. Wat hadden de titi’s genoten
van het verwenontbijt! Even chillen en weg van al het lawaai in de eetzaal. ZA-LIG! We
sloten de dag af met het expeditie-robinson spel, en gingen ons bedje in na te genieten
van een heerlijk laatste kampvuur.

Dag 10: Dit was stiekem onze minst-favoriete dag. Deze dag betekende het einde van een
meeeeega-warm-leuk-nat-lawaaierig-spetterend-zaaaaaaalig bivak, en van een nog 10
keer beter chirojaar. Wat zullen we onze zotte bende missen!

Lieve Titi’s. Jullie waren én zijn formidabel. We konden ons geen leuker chirojaar wensen!
We hebben genoten van elk moment met jullie, en we hopen dat we jullie nog vaak op
zondag eens terug mogen zien, om bijvoorbeeld te horen welke knappe jongens jullie dan
weer tegen het lijf gelopen zijn ;)
Honderdduizend dikke dikke dikke zoenen
Marl en Meud xxx

Aspi’s
Ook de aspi’s hebben een knotsgek bivak achter de rug. Aan de hand van
wistjedatjes kijken we er samen met jullie graag op terug!
Wist je dat…
© De aspi’s zonder moeite van Kiewit naar Maaseik zijn gefietst?
© Toen we aankwamen direct zijn begonnen met onze tenten op te zetten
in plaats van op ons lui gat te gaan zitten?
© We op dag 3 al op tweedaagse zijn vertrokken en de weg naar het station
niet vonden waardoor we 3 uur onderweg waren.
© Het bijna 40 graden was en Ily en leidster Chloë uiteindelijk naar het
station moesten liften omdat Ily een klapband kreeg door de hitte?
© De aspi’s een stuk fruit verkiezen boven een zak chips?
© Lasergamen bij zo een hitte bijna hetzelfde is als zwemmen? We waren
alleszins even nat maar dan van het zweet.
© We in tentjes op een mega groot grasveld sliepen? En dat er toevallig een
gezellig cafeetje dichtbij was?
© De aspi’s zichhebben geamuseerd en goed gelachen bij airzone?
© We goudleidster Manon heel dankbaar zijn omdat ze onze
trekkersrugzakken kwam ophalen zodat de terugweg pakken lichter
werd
© We op de terugweg ineens op een expresweg aan het fietsen waren
omdat google maps het zo aangaf?

© We ons aandenken niet konden maken omdat onze benodigdheden pas
tijdens de slotbbq aankwamen?
© De tweedejaars aspi’s het thema CSI wel heel serieus namen en ‘s nachts
wegslopen?
© De aspi’s een super leuk waterspel maakten voor de tippers?
© Emma de aspi universalis is van de groep?
© De aspi’s hun paracomando leuk vonden!?
© We super hard uitkeken naar een dagje aquapark en dit uiteindelijk niet
kon doorgaan door het weer?
© De aspi’s ‘s nachts een kip in de leidingstent gezet hebben en dat die kip
in leidster Liesbeth haar schoen heeft gekakt?
© De aspi’s op dag 8 bejaarden werden die opzoek gingen naar wat hun
naam alweer was?
© Tine en Gitte ondertussen fantastische leidsters zijn?
© Elien en ik dit een super leuk jaar vonden waarbij het bivak echt de kers
op de taart was?
© En dat we jullie nu stiekem al missen?

Spelletjestijd!

Verbind de stippen, wat krijg je?

Lukt het jullie om het chiromeisje naar haar
weggevlogen ballon te brengen?

Samson en Gert zijn op bivak.
Kleur jij hun bivaktent even in?

Mopjes!
Een Chirogroep komt net met een busje aan op de bivakplaats. Op de wei ernaast zit een
scouts die zich klaarmaakt om de Chirovrienden uit te lachen wanneer zij hun tenten
opbouwen. Het busje stopt en de Chirovrouwen springen uit en beginnen te bouwen. In
nog geen tien minuten staan er al vijf tenten op en hebben ze alles in orde gemaakt.
- “amai,” zegt de scoutsleider bewonderend tegen de Chiroleider, “dat is nogal
ploegwerk!”
Waarop de Chiroleider zegt: “ja we hebben een systeem: er mag niemand naar het toilet
gaan voor het bivak is opgezet.

HI HI HA HA HE HE HU HU HI HI HA HA HE HE HU HU

Op een fuif komt er een duel tussen een Chiro en een scoutsleider, ze zullen het tegen
elkaar opnemen voor het laatste pintje van de fuif.
- “We schoppen om beurten in elkaars kruis, wie als eerst roept heeft verloren,” zegt de
Chiroleider.
De scoutsleider stemt toe en gaat met zijn benen gespreid staan. De Chiroleider neemt
een aanloop en geeft een knallende schop op zij klokkenspel. VLAM! De scoutsleider bijt
op zijn onderlip, en slaat alle kleuren uit, maar maakt geen enkel geluid.
- “Oké en nu is het aan mij.”
- “Nee, nee, ’t is goed”, zegt de Chiroleider, ‘laat het u smaken!”

HI HI HA HA HE HE HU HU HI HI HA HA HE HE HU HU

De buurman vraagt aan Jantje: 'Wil je mijn knipperlicht controleren?' Jantje antwoordt:
'Ja buurman, is goed!' De buurman gaat in de auto zitten en vraagt: 'Doet die het?' Jantje
antwoordt: 'Ja,nee, ja, nee, ja, nee!'

HI HI HA HA HE HE HU HU HI HI HA HA HE HE HU HU

Jantje zegt op een dag in een filosofische bui tegen zijn opa. 'Het leven is als een neus. Je
moet eruit halen wat erin zit!'

Leiding
Sloebers
Maud Timmermans
Liesbeth Pollaris
Tine Hannes

0491 59 99 12
0471 76 11 15
0472 12 75 41

maud@chiromeisjeskiewit.be
liesbeth@chiromeisjeskiewit.be
tine@chiromeisjeskiewit.be

0472 78 93 41
0495 65 28 86
0487 18 06 07

janne@chiromeisjeskiewit.be
marlies@chiromeisjeskiewit.be
gitte@chiromeisjeskiewit.be

0498 01 83 17
0493 10 97 38
0495 36 86 66

elien@chiromeisjeskiewit.be
hanne@chiromeisjeskiewit.be
yenthe@chiromeisjeskiewit.be

0496 99 93 89
0468 29 34 96

chloe@chiromeisjeskiewit.be
ellen@chiromeisjeskiewit.be

Speelclubs
Janne Claes
Marlies Smeets
Gitte Marchal

Kwiks
Elien Smeets
Hanne Colemont
Yenthe Theunissen

Tippers
Chloë Goessens
Ellen Hannes

Tiptiens
Kato Pieters
Joke Joris

0477 30 32 60
0474 20 53 54

kato@chiromeisjeskiewit.be
joke@chiromeisjeskiewit.be

0495 27 78 30

phoebe@chiromeisjeskiewit.be

Aspi’s
Phoebe Goessens

Sloebers
Hallootjes!
Ik ben Maud, maar ze noemen mij ook graag wel eens Meud. Ik ben 20 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om
Handelswetenschappen te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig zien
shoppen, wandelen/spelen/knuffelen met mijn hondje of (proberen) sporten.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 10 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 3 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat ik elke zondag opnieuw bij mijn beste
vriendinnen mijn hart kan luchten, en dat mijn leden bomvol energie mij helemaal
opvrolijken!
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘ballen’ en ik speel nog altijd heel
graag mee als ‘is er wifi in Tahiti?’ op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder mijn buik meer dan vol te eten tijdens
het vieruurtje. Liefst ook dan ook nog alles door elkaar: chips, chocola, snoep…: op een
chiro-zondag mag dat! ;)
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat ik, hoe hard ik ook probeer, echt niet goed ben in op
tijd zijn J . Ook ben ik dankzij de chiro van een onzeker meisje helemaal opengebloeid
tot wie ik nu ben!
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes
zet ik mij op de chiro ook in voor de inkopen van chips,
spelmateriaal en het verhuur van de lokalen!
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het
nummer 0491/59 99 12.
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik nu al superhard
genoten heb van de eerste chirozondag met onze kleine
meisjes vol energie, en ik heel hard uitkijk naar het
komend chirojaar. We maken er samen een topjaar van!
Veel liefs!

PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben,
kan je me vinden door op zoek te gaan naar deze
persoon:

Hallootjes!
Ik ben Liesbeth , maar ze noemen mij ook graag wel eens Pol.
Ik ben 20 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om leerkracht
lager onderwijs te worden, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig op de chiro zien.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 6 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 4 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik de leuke leidingsploeg en de kans om elke zondag
met mijn lieve leden te spelen!
Mij hoor je het hardst meebrullen op het bivaklied. En ik speel nog altijd heel graag mee
als pot pot caramel op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder een lekker chipsje tijdens 4 uur ;)
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat zondag niets is zonder de chiro.
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in als
hoofdleiding.
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0471/76 11 15
Als laatste wil ik nog graag vertellen dat ik er suuuuuuper veel zin in heb!! Het wordt een
sloeber-tastisch jaar
Veel liefs!

PS: moest je mij op een
chirozondag eens nodig hebben,
kan je me vinden door op zoek te
gaan naar deze persoon:

Hallootjes!
Ik ben Tine. Ik ben 18 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om ergotherapie
te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig hockey en natuurlijk chiro zien
doen.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 13 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 1 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat ik dat dit jaar mag ontdekken!
Mij hoor je het hardst meebrullen op het bivaklied. En ik speel nog altijd heel graag mee
als pot pot karamel rond de kerk op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder schattige sloebers en mijn
enthousiaste medeleidsters!
Dankzij de chiro heb ik geleerd om samen te werken, ergens volledig voor te gaan, je in
te zetten voor anderen en zo veel meer.
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor
Spagdag.
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0472 12 75 41.
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik weer zin heb in een nieuw chirojaar vol
onvergetelijke momenten!!
Veel liefs!

PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan naar
deze persoon:

Speelclubs
Hallootjes!
Ik ben Gitte, maar ze noemen mij ook graag wel eens Gitsel.
Ik ben 18 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om Thuis- en
bejaardenzorg te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig op de Chiro en
Kazou zien.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 4 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 1 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat we een superfijne leidingsploeg hebben waar
we altijd de leukste feestjes mee beleven!
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘leven op het ritme’. En ik speel nog
altijd heel graag mee als er eigenlijk gewoon elk spel op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder de fijne medeleiding en het weerzien
van de liefste leden.
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat er niks leukers te doen is op een zondag.
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor
spagdag.
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0487/18 06 07.
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik uitkijk naar het nieuwe Chiro jaar.
Veel liefs!

PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan naar
deze persoon:

Hallootjes!
Ik ben Marlies, maar ze noemen mij ook graag wel eens Marl.
Ik ben 20 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij
regelmatig op de chiro vinden.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 11 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 3 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat je er de beste vriendinnen leert kennen en het
veeeeel meer is dan alleen de chirozondagen.
Mij hoor je het hardst meebrullen op het bivaklied. En ik speel nog altijd heel graag mee
als honkbal op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder de blije gezichten en vele knuffels die
je elke zondag weer opnieuw krijgt van onze geweldige leden.
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat een chirorok het comfortabelste ooooit is.
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor
Shot You Down en de dorstige leden (drank).
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0495/65.28.86.
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat het weer een
fantastisch chirojaar wordt!!!!!
Veel liefs!

PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben,
kan je me vinden door op zoek te gaan naar deze
persoon:

Hallootjes!
Ik ben Yenthe. Ik ben 19 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om vroedkunde te
studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig op de chiro zien.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 15 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 2 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat er elke zondag dezelfde leuke sfeer is.
Mij hoor je het hardst meebrullen op het pinguin-lied. En ik speel nog altijd heel graag
mee als kiekeboe op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder de enthousiaste leden.
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat je er nieuwe vrienden leert maken.
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor
de hamburgerstand.
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0495 36 86 66.
Als laatste wil ik nog graag vertellen dat dit een TOP-jaar wordt!
Veel liefs!

PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan
naar deze persoon:

Kwiks
Hallootjes!
Ik ben Hanne. Ik ben 18 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om Sociaal Werk
te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig op de Chiro zien.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 13 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 2 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat ik elke zondag kan klaar staan voor onze
leden.
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘de wereld is een toverbal’. En ik
speel nog altijd heel graag mee als er honkbal op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder mijn lieve leden.
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat ik meer mezelf kan zijn en dus ben opengebloeid.
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor
de hamburgerstand tijdens Pukkelpop.
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0493 10 97 38.
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik heel veel zin heb in het nieuwe Chiro jaar.
Veel liefs!

PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan
naar deze persoon:

Hallootjes!
Ik ben Elien, maar ze noemen mij ook graag wel eens Eli.
Ik ben 20 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om
Kleuteronderwijs te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig CHIRO,
shoppen en babysitten zien doen.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 10 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 4 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat je jouw leden een geweldige zondag kan
bezorgen en samen een band met iedereen kan kweken.
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘EVERYWHERE WE GO!’ en ik speel
nog altijd heel graag mee als er bodypainting op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder enthousiaste leden die staan te
popelen om er een leuke zondag van te maken samen met hun leiding.
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat ik goed ben in het overweg kunnen met andere
mensen.
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor
SYD fuif, christus koning en het pkp Hamburger team.
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0498/ 01 83 17.
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik super hard uit kijk om er weer een heel mooi
chirojaar van te maken en samen met de kwiks en de leiding veel herinneren opdoen die
ons voor altijd zullen bijblijven. En dat u altijd contact
mag opnemen als er iets is.
Veel liefs!

PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan naar
deze persoon:

Hallootjes!
Ik ben Janne, maar ze noemen mij ook graag wel eens Jane.
Ik ben 19 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om verpleegkunde
te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig chiro zien doen.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 11 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 2 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat we elke zondag kunnen spelen met onze
enthousiaste leden.
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje “wat is chiro?” En ik speel nog altijd
heel graag mee als verstoppertje rond de kerk op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder gezellig babbelen.
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat ik niet zo sterk ben.
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor
’t dingske.
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0472/78 93 41.
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik enorm uit kijk naar
weer een super leuk chirojaar!
Veel liefs!

PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben, kan je
me vinden door op zoek te gaan naar deze persoon:

Tippers
Hallootjes!
Ik ben Chloë. Ik ben 21 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J) met mijn neus tussen de boeken om
orthopedagogie te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig in de zetel
vinden of bij mijn (chiro)vriendinnen op café of op een fuif. Maar natuurlijk zullen jullie
mij vooral tegenkomen wanneer ik doe wat ik het allerliefste doe, chiroleidster zijn!
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 13 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 5 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik om werk te steken in een spel en dan te zien dat
mijn leden het superleuk vinden.
Mij hoor je het hardst meebrullen op het jaarthemalied van 2010, stout moedig. En ik
speel nog altijd heel graag mee als er honkbal op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder vieruurtjes en zonder lieve leden zou
het ook maar eenzaam zijn.
Dankzij de chiro heb ik geleerd om van elk moment te genieten.
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor
de organisatie van de hamburgerstand op pukkelpop.
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0496/99 93 89.
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik heel veel
zin het in het nieuwe chirojaar en dat ik super blij
ben dat ik dit ga mogen beleven met mijn lieve
medeleidster Ellen en met een gezellige bende
enthousiaste tippers!
Veel liefs!

PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan naar
deze persoon:

Hallootjes!
Ik ben Ellen, maar ze noemen mij ook graag wel eens bunny.
Ik ben bijna 20 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om
handelsingenieur te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig taekwondo en
natuurlijk Chiro zien doen.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 13 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 3 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik er samen met een fantastische leidingsploeg voor
zorgen dat je leden de tijd van hun leven hebben!
Mij hoor je het hardst meebrullen op het bivaklied. En ik speel nog altijd heel graag mee
als “ik zit in het groen en ik hou van” op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder enthousiaste Tippers die er heel veel
zin in hebben!
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat je niet de beste, de snelste of de slimste moet zijn
maar gewoon jezelf!
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor
mijn taak als hoofdleiding.
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0468 29 34 96.
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat het een mega leuk jaar wordt! Ik heb er zin in!
Veel liefs!

PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan naar
deze persoon:

Tiptiens
Hallootjes!
Ik ben Joke. Ik ben 20 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om
Orthopedagogie te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig dansen en vele
Chiro’s zien doen.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 5 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 3 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat kinderen en tieners zich amuseren en met een
blije snoet uitkijken naar de volgende zondag.
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje Wat is Chiro? En ik speel nog altijd
heel graag mee als zangstonde op het programma staat.
ik kijk elke zondag het hardst uit naar 14u wanneer ik eindelijk aan de activiteit kan
beginnen.
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat teamwerk heel belangrijk is.
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor
de feestjes achter de schermen in orde te maken.
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0474 20 53 54
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik uitkijk naar een jaar vol spelen en gelach.
Veel liefs!

PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben, kan
je me vinden door op zoek te gaan naar deze persoon:

Hallootjes!
Ik ben Kato, maar ze noemen mij ook graag wel eens Kat/Kate.
Ik ben 20 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om verpleegkunde
te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig zien volleyballen.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 15 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 4 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik de lachende gezichten die je op een chiro-zondag
kan toveren op de gezichten van de leden en natuurlijk de leidingsgroep!
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ik ben het beu En ik speel nog altijd
heel graag mee als honkbal op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder vier-uurtje.
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat samen veel leuker is dan alleen.
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor
de Pukkelpop organisatie.
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0477 30 32 60.
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik heel erg uit kijk naar het nieuwe chiro-jaar
omdat dit mijn eerste keer is dat ik leiding ben van een oudere groep samen met mijn
TOP medeleidster Joke!
Veel liefs!
PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben, kan je me vinden door op zoek
te gaan naar deze persoon:
’s ochtends

‘s avonds

Aspi’s
Hallootjes!
Ik ben Phoebe Goessens, maar ze noemen mij ook graag wel eens Phoebs of Phoebie.
Ik ben in november 20 lentes jong.
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om Sociale
Readaptatie Wetenschappen (SRW) te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij
regelmatig CHIRO! zien doen.
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 13 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 4 jaar
leiding!
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik de sfeer binnen de leidingsploeg + elke week die
blije gezichtjes van de leden terugzien
Mij hoor je het hardst meebrullen op het Bivaklied. En ik speel nog altijd heel graag mee
als de blad-steen-schaarrace op het programma staat.
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder mijn medeleidster… mopje ik heb er
dit jaar geen, ik bedoel zonder alle andere geweldige leidsters, zonder hun zou er geen
chiro zijn &
)
(
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Dankzij de chiro heb ik geleerd dat chiro heel wat meer is dan spelletjes spelen en
ravotten, maar dat neem ik er graag allemaal bij!!
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor
spagdag, ’t dingske en de Bivak-BBQ.
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer
0495/27 78 30.
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat het een geweldig jaar gaat
worden en ik er heeel veel zin in heb!!
Veel liefs!
PS: moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben, kan je
me vinden door op zoek te gaan naar deze persoon:

Nieuws
§ Het nieuwe jaarthema dit jaar is: Grenzeloos Chiro

§ Ook dit jaar hebben we lekkere hamburgers verkocht tijdens pukkelpop! Dat was
weer een groot succes met dank aan alle ouders, vrienden en familie die ons
geholpen hebben. Dus daarom: “EEN DIKKE MERCI!”

§ Er zijn dit jaar 2 nieuwe leidsters bijgekomen! We verwelkomen Tine en Gitte in
onze geweldig leuke leidingsploeg!

§ WE HEBBEN EEN SUPER MOOIE VERNIEUWDE CHIRO WEBSITE!!!! Kijk op
www.chiromeisjeskiewit.be vind je informatie over de leiding, leuke foto’s,
belaangrijke chirodata en zoveel meer. Neem dus zeker en vast een kijkje.

§ 18 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! &
)
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§ 1 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!

§ Heb je al eens gehoord van ‘kiwikazie’? Onze VB Inge koopt- en verkoopt jullie
chirokleren zodat jullie bengeltjes die snel uit hun chirokleren groeien niet telkens
een volledig nieuwe outfit moeten kopen. Spreek haar zeker eens aan als je op
zoek bent naar een nieuwe outfit!

Facebook, website en e-mailadres
FACEBOOK: www.facebook.com/chirom.kiewit
Geef bij de zoekfunctie in: “Chiro-m Kiewit”.
Geef onze pagina een like, zo blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes!

VERNIEUWDE 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 Ellen Hannes (0468 29 34 96) Bij vragen of problemen
kunnen jullie steeds bij hen terecht!

Belangrijke data!
! OOK TE VINDEN OP ONZE VERNIEUWDE WEBSITE !
September
8 september: eerste chirozondag!
15 september: chiro!
22 september: chiro!
29 september: chiro + infoavond!

Oktober
6 oktober: chiro!
13 oktober: chiro - vriendjesdag!
18 oktober: dag van de jeugdbeweging!
20 oktober: gemengde chiro
26 oktober: spagdag
27 oktober: geen chiro

November
3 november: chiro!
10 november: chiro!
17 november: chiro!
24 november: chiro – Christus koning

December
1 december: chiro – Soep op de stoep
8 december: chiro
15 december: chiro
22 december: chiro – kersteditie
29 december: geen chiro – kerstvakantie

Januari
5 januari: geen chiro – kerstvakantie
12 januari: chiro
19 januari: chiro
26 januari: chiro

Met dank aan Paperclip, Zonhoven.

