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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 
 
 
 



 
 
 
 
 



Speelclubs 
 
 
Na maanden zonder chiro gingen we eindelijk op kamp, 
De bubbels namen we erbij en was geen ramp. 
Met een grote glimlach stonden alle leden daar, 
De bedjes opzetten was helemaal niet zwaar. 
De eerste avond sloten we af met een rustig slaapzakspel, 
Al was het gebal de eerste nacht heel fel. 
 
Dag 2 begon met een opleiding tot echte leger soldaten, 
Ze blonken uit in elke discipline en werden alle 14 toegelaten. 
In de namiddag was het tijd voor familiedag, 
We speelden met heel de chiro en verzamelden minuten met 
een grote glimlach. 
We danste onze beentjes los op bonte ring, 
Volksdansen, meezingen en veel gespring.  
 
 
De volgende ochtend oefenen we ons dansje voor kampvuur, 
Met al onze danstalentjes was dit gefixt op een halfuur. 
We speelden daarna honkbal,  
Wat scoorden ze veel home-runs, wel een tiental.  
We hadden veel plezier op de glijplastiek,  
Tijdens de plastiekquiz waren ze heel fanatiek.  
Als aandenken maakte we een vlag,  
Dit was alweer de afsluiter van de dag.  
De vierde dag vertrokken we op trektocht naar het zwembad. 
Met heel veel goesting gingen we op pad. 
Samen van de glijbaan gaan, lekker zwemmen en vooral veel 
plezier maken. 
Dat doen we met veel plezier nog wel eens vaker. 
’s Avonds lekker samen frietjes eten, 
het was zeker een dag om nooit meer te vergeten. 
We schreven ook nog briefjes naar huis om te vertellen hoe 
leuk we het hier maken, 
zo moesten de ouders thuis zich zeker geen zorgen maken. 

  



 
 
De vijfde dag begon met een leuk spel dat de aspi’s voor jullie maakte, 
er was dan ook duidelijk plezier in overmaten.  
In de namiddag speelden we ook een spel met verschillende experimenten, 
dat zorgden voor veel amusementen. 
’s Avonds was het kampvuur dan daar en wat een leuke show was dat. 
We zwaaiden met onze vlaggen heen en weer, 
op het einde bogen we voor het publiek neer. 
Dat was een leuke afsluiter van de laatste hele dag, we gingen allemaal slapen met een 
grote lach. 
 

 
 
Viiiiiiites, 
Het is al dag 6 
Het is niet te geloven, 
Ons kamp is omgevlogen 
Iedereen is goed geluimd, 
Maar nu wordt ons kamp ontruimd 
’s Middags waren de ouders al daar, 
Maar wijwaren nog lang niet klaar 
Het kamp mocht nog veel langer duren 
Meer dan enkele uren 
We zongen nog heel luid, 
Maar nu wuiven we ons kamp uit. 
 
Dikke kussen,Marlies, Janne en Gitte xxx 



 
Speelclubs 19, 
Wat zijn we blij elkaar terug te zien. 
 
Nieuwschierig zijn is fijn, 
Wie zou onze nieuwe leiding zijn? 
 
Marlies, Janne & Gitte, 
Dat zagen wij wel zitten. 
 
Elke zondag was een feest, 
We speelden en ravoote om het meest. 
 
Christus Koning, Sint en Piet, 
En vergeet vooral de Kerstman niet. 
 
Elke keken uit naar elke chiro dag, 
Omdat we vanalles deden wat thuis niet mag. 
 
En aftellen naar ons weekend, 
Maar dat was geen happy end. 
 
Bedankt voor het leuke jaar, 
Zonder jullie was dit niet waar! 
 
Dikke knuffels, Marlies, Janne en Gitte XXX 

 
  



Kwiks 
 

 
  



Tippers 
 
DAG 1 
Met bijna 30 kilometer in de benen kwamen de tippers aan op 
kamp,  
ze mochten meteen hun beentjes onder tafel schuiven en dat 
vonden ze zeker geen ramp. 
Tijd voor het allereerste spel, 
het supercoole 80-minutenspel vergeten we niet snel.  
Wortel -pot -erwt en onze Noor die was al hees,  
we zagen het meteen, onze tippers waren echte kadees.  
De dag afsluiten deden we met teambuilding om versiering voor 
de tent te winnen,  
iedereen was jaloers op onze tent en het bivak moest nog maar 
net beginnen!  

 
 
 
DAG 2 
We gingen opzoek naar de tipper universalis van de groep, 
tijdens dit spel gooiden we aardappelen op een vork in plaats van in 
de soep. Het was op dag 2 puffen en zweten,  
gelukkig waren er waterspelletjes na het eten!  
Een leuke glijshoot op het zeil,  
we vlogen de berg af als een pijl.  
’s Avonds vielen de ogen van onze tippers bijna toe,  
de tent werd een cinema en na het kijken van The Kissingbooth 
waren we dan ook echt moe!  
 
 
 

DAG 3 
Op dag 3 trokken we naar het bos,  
in het ‘koningin van de jungle spel’ lieten de tippers hun dierlijke 
instincten los. 
Namiddag stond er een coronadropping op het programma, 
in groepjes gingen ze op pad en sommigen bemachtigden zelfs een 
heel dessertengamma!  
Zo konden we genieten van een dessertschotel tijdens het brieven 
schrijven,  
alez dat is toch beter dan een kaasschotel of zijn we nu aan het 
overdrijven?  
 



DAG 4 
Vandaag sprongen we direct op de fiets, we gingen 
picknicken,   
al moesten we ons wel wat naar de regen schikken.  
Picknicken in de natuur werd picknicken op het terrein,  
gelukkig bleef dit even lekker en fijn.  
Als volgt een muziekquiz om echt wakker te worden, 
voor een keer waren er tegen het middag eten nog geen 
maagjes die knorden.  
Namiddag speelden we een sjiek verfpoederspel, 
of we dit afsloten met een leuke fotoshoot? Natuurlijk 
wel!  
 

DAG 5 
Parracommando was wat we deden in de voormiddag,  
zelfs vuil worden doen de tippers met een lach.  
Vieze dingen eten deden ze dan weer niet zo graag,  
maar gelukkig verliep ook dit zonder al te veel geklaag.  
Namiddag speelden ze niet samen maar tegen elkaar,  
want onze jaarlijkse familiedag was daar!  
In bubbels dansen tijdens de bonte ring,  
dit was wel de tippers hun ding.  
Voor sommige de eerste keer dat ze liedjes mochten 
meezingen aan het kampvuur, ja jullie lezen het goed,                            
ons bivak was tot nu al een heus avontuur.  
 

 
 
 
DAG 6 
Wii-party speelden we allemaal wel eens als kind, 
maar weet je hoe het voelt als je jezelf levensecht in het spel bevind?  
We hingen om ter langst aan de baar, 
maar Fenna vond dat precies niet al te zwaar! 
In de avond aten we marshmallows rond ons zelfgemaakt kampvuur, 
al was dat maken een heus avontuur! 
  



 
                                    DAG 7 

Vandaag vertrokken we al vroeg, 
want we hadden een hele wandeltocht voor de boeg! 
Met wat muziek op de achtergrond wandelden we samen naar het 
zwembad, 
daar spetterden we elkaar tijdens de aqua gym helemaal nat!  
Daarna wandeleden we naar de bivakplaats terug, 
en voor een keer waren de Tippers vliegensvlug! 
Geen Tipper tempo voor deze ene keer, 
ook de frietjes smaakten die avond naar meer! 

Die avond speelden we tiktok spel, 
en we moeten toegeven, wat scheurden die ballonen snel! 
Jullie waren allemaal helemaal nat van het water, 
maar we hebben wel wat hilarische filmpjes voor later! 
 
DAG 8 
Deze voormiddag zochten jullie naar de oplossing van de escape 
room met man en macht 
Al was het middageten niet zoals verwacht! 
Eten in jullie tent kunnen jullie al van je bucket list schrappen, 
Want de code gingen we niet zomaar verlappen! 
In de namiddag speelden sommigen nog wat honkbal in de zon, 
terwijl voor anderen The kissing booth 2 begonnen! 
Ons bivak was bijna gedaan maar we wisten dat er voor ons nog een belangrijke avond 
klaarstond 
De Tippers schitterden tijdens de kampvuur avond  
Helaas moesten we ook afscheid nemen van een fantastische leidster want door haar, 
hadden we een topjaar! 

 
DAG 9 
Helaas is er een tijd van komen en van gaan, 
want ons bivak was bijna gedaan. 
Traantjes vloeiden er hier en daar 
want met ons bivak waren we nu echt klaar. 
Voila dat was ons overzicht, 
Wij vonden ons bivak alleszins geweldig in elk opzicht! 
Lieve Tippers, toen we voor jullie kozen hadden we al 
een geweldig jaar in gedachten,  
Maar het was nog veel beter dan dat we ooit hadden 

kunnen verwachten! 
Jullie waren er voor ons elke zondag weer, 
jullie als groep te mogen hebben was dan ook een grote eer! 
Lieve Tippers, vergeet niet dat jullie voor altijd een plekje in ons hart zullen hebben! 
Heel veel liefs, 
Chloë en Ellen 



Tiptiens 
 

TIPTIENS  
Top 
Top leden kan je wel zeggen!  
 

Impulsief 
Onze leden zijn impulsief. In plaats van braaf naar huis te wandelen tijdens dropping hebben ze de stad 
verkend en hebben ze zich vol gepropt met lekkere frietjes! 😉"#$% 
 

Prachtig  
Onze leden zijn stuk voor stuk prachtige dames!  
 

Teamplayers  
Onze Tiptiens hebben dit kamp echt laten zien dat ze 1 groep zijn. Niet alleen zeiden ze dit zelf, ook 
zagen wij hen gedurende het kamp hechter worden.  
 

Inspirerend  
Dankzij onze inspirerende Tiptiens kwam er een nieuwe trend op kamp. Heel veel leden/leiding kregen 
een mooi parelvlechtje in hun haar.  
 

Enthousiast  
Bij elk spel op kamp waren onze Tiptiens enthousiast. Dit wil zeggen dat wij twee super goede leidsters 
zijn met een top programma of we hebben dikke schatjes van patatjes als leden. Beide 
waarschijnlijk 😜'()*+,  
 

Nieuwsgierig 
Onze leden waren heel nieuwsgierig naar hoe het zweedse dit jaar zou verlopen. Voor sommigen van 
de Tiptiens zou dit zelfs de eerste keer geweest zijn. Hoewel ze zoveel zenuwen hadden hebben ze 
allemaal de donkere tocht in het bos gewandeld. Echte durvers. Wij zijn trots op jullie!  
 

Sfeermakers  
Een ding is zeker zonder onze leden was de sfeer zeker niet geweest zoals we die nu gehad hebben.  
 
Wat een geweldig kamp om naar terug te kijken.  
Wij hopen dat jullie er ook zo van genoten hebben als ons en we wensen jullie nog een geweldig Chiro 
jaar met jullie nieuwe leidsters!  
Heel veel kusjes, Joke en Kato  



 
 
 
 
 
 
 
  



 

Aspi’s 
 
Woensdag 22/07:  
Eindelijk was het zo ver, dagenlang, wat zeg ik? Maandenlang had ik hiernaar uitgekeken. 
We vetrokken eindelijk op bivak. Wanneer iedereen was aangekomen op de chiro, kregen 
de aspi’s al een eerste cadeautje. Al toeterend vertrokken we richting Bilzen.  
Na een klein uurtje kwamen we dan ook op de bivakplaats aan. Omdat het zooo ver 
fietsen was, was het tijd voor een beetje rust. Lang rusten zat er helaas niet in. De aspi’s 
werden hun tent in gestuurd voor een leuke verassing. Ik had namelijk als 
kampaandenken campingstoeltjes laten bedrukken met hun naam er op. Wat waren ze 
blij! Na wat gechil in onze stoeltjes, was het tijd 
voor het middageten. Wat had dat gesmaakt, 
wortelpuree met worst, jammiee!! Na het 
avondeten gingen we armbandjes en kettingen 
maken met strijkparels, wat waren die mooooi!! 
Daarna was het al tijd om te gaan slapen, jammer 
dat dat niet voor lang duurde, want nachtpel stond 
op het programma. Wanneer het spel gedaan was, 
moesten we snel nog wat pudding eten en daarna 
konden we in ons bedje kruipen, slaapwel!    
 
 
Donderdag 23/06: 
De tweede dag begon al vroeg, uitslapen na 
nachtspel zat er voor de aspi’s helaas niet in. Gelukkig konden ze veel leukere dingen 
doen dan uitslapen "#$%. We maakte onze rugzak en sprongen op onze fiets richting Genk. 
Wat daar doen? Ik hoor het u zo denken… Als eerste stond er een escaperoom op de 
planning. Daar zijn we heelhuids, en op tijd uit geraakt, joepiee! 
Een stop in de winkel was het volgende. We kochten wat stokbrood en beleg voor onze 
picknick in het park, wat was dat gezellig!! Na onze buikjes vol gegeten te hebben, 
hebben we nog wat gechild en UNO gespeeld.  
Lang hebben we niet kunnen chillen, want we moesten een bus halen. Die bus bracht ons 
richting Terhills. Na wat zoeken kwamen we dan ook aan bij het aquapark. Daar hadden 
we de tijd van ons leven, en of we ons geamuseerd hadden. Na een uurtje waren we 
uitgespeeld en hebben we ons terug op het lang begeven, waar we gezellig nog iets 
dronken.  
Daarna was het tijd op weder te keren. We namen de bus terug richting Genk. Natuurlijk 

hadden we erg veel honger. Gelukkig dat een stop bij 
de frituur als volgende op de planning stond. Wat 
waren dat lieve mensen daar! Toen al onze buikjes vol 
waren, vertrokken we terug naar de bivakplaats. 
Helemaal uitgeput, zijn we dan toch terug op de chiro 
geraakt. Dat verdiend wat rust, na die nacht weinig 
slaap! O, ja als cadeautje kregen de aspi’s een leuk 
oranje vissershoedje, slaapwel! 



Vrijdag 24/06: 
Vandaag begon de dag goed, we werden aan het werk gezet door onze lieve kooks. 
Patatten schillen, joepie, wie doet dat nu niet graag? Na al dat geschil, verdiende de aspi’s 
wel een cadeautje. Dit keer was het cadeautje een boekje, daarin konden ze alles wat ze 
tijdens het bivak gedaan hadden neerpennen, zodat ze dat 
noooooit meer zouden vergeten.  
In de namiddag kregen de aspi’s nog een cadeautje. Ik had 
toevallig op zolder nog een oud zwembad staan, dat ik mee 
mocht nemen. Wat waren ze er blij mee! Jammer maar helaas 
hebben we het zwembad nooit gebruikt, omdat het niet warm 
genoeg was &'(.  
Daarna speelde we een leuk scheerschuimspel. We hielden een 
scheerschuimoorlog, bouwden een scheerschuimkasteel, en 
maakten leuke scheerschuimkapsels. Wat waren we net een bende kleine kinderen. Na 
het avondeten maakten we ons aandenken: een mooie slinger met leuke foto’s. We 
sloten de dag af met een gezellig kampvuurtje met marschmallows en chips.  
 
Zaterdag 25/06 
In de voormiddag besloot ik om met de aspi’s een leidingsvormingspel te spelen. We 
kregen stellingen waarop zij moesten zeggen wat ze er van vonden. Man, wat was ik 
verbaasd door hun slimmigheid en hun manier van aanpakken. 
Maaaar, ik wist al langer dat mijn aspi’s, TOP-leidsters gingen worden.  
Na het middageten kregen ze hun cadeautje, dit waren 
oploswashandjes. Dit gaf natuurlijk een aanleiding tot wat we in de 
namiddag gingen doen, namelijk PARRACOMANDO!! Wat leuk!! En of 
ze die washandjes nodig hebben gehad, kijk eens hoe vuil ze waren! 
Die de avond sloten we rustig af met het schrijven van de brieven en 
het maken van nog meer armbandjes.   
 
Zondag 26/06: 
Vandaag begonnen we rustig aan. Althans, dat dachten ze toch. We 
speelden de quiz: doe het met je lichaam. We lachten, riepen en voelden met alles van 
ons lichaam 
. Wat hebben we het naar ons zin gehad!  
In de middag aten we lekkere macaroni en daarna was het weer tijd voor een cadeautje: 
zonnenbrillen, coooool!! Namiddag was het familiedag, wat was het gezellig in de kleine 
families! Na het spel aten we onze buikjes vol met lekkere pannenkoeken.  
In de avond was het bontering. We dansten en dansten en dansten, tot we nog maar als 
enige van onze bubbel overbleven. Daarna zongen we nog wat liedjes aan het kampvuur, 
hoe gezellig is dat?? Wanneer alle leden in hun bedjes lagen, mochten de aspi’s mee 
vergaderen. Na de vergadering was er nog even een leuk verwenmoment, lekker 
ontspannen.  
  



Maandag 27/06:  
Vandaag was een rustige dag. De aspi’s bereiden het ‘leiding zijn’ voor en maakte twee 
mega leuke spelletjes. In de namiddag sprongen we op onze fiets, omdat we het 
impulsieve idee hadden om onze haren te kleuren. We hebben even in de winkel 
rondgelopen, opzoek naar de geschikte haarverf.  
Toen iedereen zijn kleurtje gevonden had, fietsten we terug naar de bivakplaats, en was 
het tijd voor het avondmaal: videe  met puree, jammieee!! Na het avondmaal, was het 
eindelijk zover, we gingen onze haren verven. Benieuwd naar de voor en na’s? Hier zijn ze, 
wat mooi! 
 
Dinsdag 28/06: 
Vandaag kregen de aspi’s de tijd om hun verloren slaap van dag 2 terug in te halen. We 
mochten wat langer slapen, terwijl de andere leden vertrokken op trektocht. Eenmaal 
iedereen wakker was, gingen we gezellig samen ontbijten.  
Na het ontbijt, veranderde ik de eetzaal in een gezellige casino. Daarna nodigde ik de 
aspi’s uit voor de ochtendcasino. We speelden met echt geld. Alles wat ze verdiende, 
mochten ze uitgeven aan het middageten. Maar goed dat de aspi’s zo goede spelers 
waren, waardoor we lekker maar vlug hebben kunnen 
barbecueën.  
Na de snelle barbecue zijn we op onze fiets gesprongen 
richting Genk. Ik had namelijk gereserveerd voor minigolf, 
maar dat was toen nog een verassing. Na het hard gefietst 
hebben we ons aangemeld en zijn we begonnen met de 
minigolf. Aangezien alles wat was uitgelopen met de BBQ, 
hadden we niet heel erg lang, waardoor we helaas niet alle 
holes hadden kunnen doen.  
Terug aangekomen op de bivakplaats, stonden de frietjes op ons te wachten. Al chance, 
want honger, dat hadden we wel. Na het avondeten had ik een kleine verwenavond 
georganiseerd, met maskertjes en ijsoogjes voor die wallen. Na de korte verwenavond, 
keken we de zweedse film. Daarna kropen de aspi’s met een bang hartje, hun bedje in.  
Lang slapen konden ze helaas niet doen, want ze werden er na een tijdje weer uit 
gehaald. Het was natuurlijk zweedse. Wat heb ik toch een stelletje dappere meiden, die 
zonder gemaar dat bos in trokken.  
 
Woensdag 29/06: 
Vandaag was het de beurt aan de aspi’s om leiding te zijn. 4 leidsters voor de sloebers en 
4 leidsters voor de speelclubs. Wat deden die meiden dat goed!!  
Tijden het middageten, maakten we ons eens goed vuil. Spaghetti wordt natuurlijk met 
de handen gegeten! Na het eten hadden we een dessertje voorzien. Lekkere 
chocoladefondue, wat hebben ze ons goed overeten toen.  
Na wat gechill was het alweer tijd voor het avondeten: verloren brood. In de avond was 
het tijd voor kampvuur. Na het toneel en alle stukjes van de leden, hadden we ons nog 
even aan het kampvuur gezet, GE-ZEL-LIG.  
  



Donderdag 30/06:  
De laatste dag van bivak is aangebroken… Dat wil zeggen: opruimen, opruimen, 
opruimen. Tot de tent spik en span was. Daarna aten we lekkere hotdogs. Na de hotdogs 
speelden we nog een laatste spel, namelijk een 40-minutenspel, dit was dan ook het 
laatste spel dat mijn lieve leden gespeeld hebben als lid.  
Lieve aspi’s, ik ben zo enorm trots op jullie! Ik heb jullie enorm zien groeien doorheen het 
jaar, en ben er zeker van dat jullie stuk voor stuk TOP-leidsters gaan zijn!!  
 
Dikke dikke dikke kussen,  
Phoebe 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Spelletjestijd! 
 
 

 

  



 

  



 

 

 

  





  



Mopjes! 
 

 
Jantje zit op de peuterschool en zit in zijn neus te peuteren. Dan 

zegt de meester: ‘Jantje hou daar eens mee op!’ En dan zegt Jantje: 
‘Maar meester, we zitten toch niet voor niks op de peuterschool.’ 

 
 
 
 

Waarom is een aardbei rood? 
Om dat het zich schaamt voor haar puistjes. 

 
 
 
 

Juf staat voor de klas en zegt: ‘Wie zich zelf dom vindt, moet gaan 
staan.’ Jantje staat op. De juf zegt: ‘En waarom ga jij staan, Jantje?’ 

Antwoordt Jantje: ‘Anders bent u de enige juf!’ 
 
 
 
 

Welk dier is het sterkst? 
Een slak want hij kan zijn eigen huis dragen! 

 
  



Leiding 
 
Sloebers 

Maud Timmermans 0491 59 99 12 maud@chiromeisjeskiewit.be 
Lore Cuppens 0476 74 93 74 lore@chiromeisjeskiewit.be 
Gitte Marchal 0487 18 06 07 gitte@chiromeisjeskiewit.be 
Lauryne Van Humbeeck 0474 51 53 66 lauryne@chiromeisjeskiewit.be 

 
Speelclubs 

Elien Smeets 0498 01 83 17 elien@chiromeisjeskiewit.be 
Hayley Goessens 0499 73 83 24 hayley@chiromeisjeskiewit.be 
Sam Vanderlinden 0470 01 31 90 sam@chiromeisjeskiewit.be 
Imke Bijnens 0470 58 83 17 imke@chiromeisjeskiewit.be 

 
Kwiks 

Tine Hannes 0472 12 75 41 tine@chiromeisjeskiewit.be 
Marieke Tytgat 0478 41 12 12 marieke@chiromeisjeskiewit.be  
Hanne Colemont 0493 10 97 38 hanne@chiromeisjeskiewit.be 
Britt Luyckx 0477 25 06 47 briit@chiromeisjeskiewit.be 

 
Tippers 

Marlies Smeets 0495 65 28 86 marlies@chiromeisjeskiewit.be 
Iris Porta 0473 32 23 21 iris@chiromeisjeskiewit.be 
Marie Meers 0472 81 14 94 marie@chiromeisjeskiewit.be 

 
Tiptiens  

Ellen Hannes 0468 29 34 96 ellen@chiromeisjeskiewit.be 
Phoebe Goessens 0495 27 78 30 phoebe@chiromeisjeskiewit.be 

 
Aspi’s 

Janne Claes 0472 78 93 41 janne@chiromeisjeskiewit.be 
Liesbeth Pollaris 0471 76 11 15 liesbeth@chiromeisjeskiewit.be 

      
 
 
 

  



Sloebers 
Piep! 
 
Mijn naam is Lore maar ze noemen mij ook graag wel eens Loor. 
 
Ik ben 18 lentes jong. 
 
Mijn hobby’s zijn zumba, wandelen met mijn hondje (Oscar), lekker bakken en natuurlijk 
CHIRO. 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van verzorging aan de school Hast in Hasselt. 
 
De chiro is al 12 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Waarvan ik mijn eerste jaartje als 
leidster begin )*+,. 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar de leuke feestjes met de leiding en het vele gespeel met 
onze geweldige leden!  
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘de wereld is een toverbal’  
En ik speel nog altijd heel graag mee als honkbal/ dikke pik/ pot pot caremel rond de kerk 
op het programma staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de stoofvlees met kroketjes. 
Ook krijg je mij voor pannekoeken altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Het vroeg opstaan vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
DE allerleukste fuif ‘shot you down’ Ook samen met Lauryne en Maud dit boekje maken. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 04 76 74 93 74 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat dit ik super suuuper veel zin heb in het nieuwe 
chirojaar samen met mijn TOP medeleidsters en schatten van leden!! <3  
 
Veel liefs! 
 
Lore 
 
 
 
  



Piep! 
 
Mijn naam is Gitte  maar ze noemen mij ook graag wel eens Git. 
 
Ik ben 19 jaar oud. 
 
Mijn hobby’s zijn chiro, kazou en fitness. 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van verpleegkunde aan Hast HBO 5 
verpleegkunde in Hasselt.  
 
De chiro is al 5 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 2 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar alles wat nog komt.J 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje leven op het ritme.  
En ik speel nog altijd heel graag mee als weerwolven op het programma staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de spaghetti.  
Ook krijg je mij voor een feestje altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
zweedse daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
feestmeester. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0487180607. 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik enorm uitkijk naar dit chirojaar! J 
 
Veel liefs! 
Gitte 
 
 
 

  



Piep! 
 
Mijn naam is Maud, maar ze noemen mij ook graag wel eens Meud. 
 
Ik ben 20 jaar oud (of jong J). 
 
Mijn hobby’s zijn chiro, duh! Maar ook reizen, sporten, koffie’s drinken en online 
shoppen. 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van Ondernemerschap en Management aan 
de Uhasselt in Diepenbeek.  
 
De chiro is al 11 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 4 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar het extra extra extra hard genieten van het samenzijn. 
Wat heb ik dat gemist de voorbije maanden! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje “er was een vogelke en dat kon niet 
meer *pieeeeep*” ;)  
En ik speel nog altijd heel graag mee als pot pot caramel rond de kerk op het programma 
staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel stoofvlees!!! Ook platte kaas met fruit 
vind ik heeeeeel jammie.  
Ook krijg je mij voor waterspelletjes, glijplastiek en eigenlijk alles met zon en water altijd 
wel uit mijn bed gesleurd! 
Zo van die gekke medeleidsters die sporten in plaats 
van dutten tijdens de platte rust daarentegen, dat 
vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke 
snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor het 
Dingske, soep op de stoep en de hamburgerstand 
van pukkelpop. 
 
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 jullie super 
super super hard gemist heb en ik enorm hard uit 
kijk naar de eerste giga-chiroknuffel die we hopelijk 
snel terug mogen geven! 
 
Veel liefs! Maud 

  



Piep! 
 
Mijn naam is Lauryne, maar ze noemen mij ook graag wel eens Lau. 
 
Ik ben 17 jaar oud. 
 
Mijn hobby’s zijn tennis en chiro. 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van biomedische laboratoriumtechnologie 
aan de UCLL in Diepenbeek.  
 
De chiro is al 7 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 0 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar alle fijne zondagen.  
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje Jef zat in de keuken met Frieda. 
En ik speel nog altijd heel graag mee als pot pot karamel rond de kerk op het programma 
staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de spaghetti.  
Ook krijg je mij voor een super leuke activiteit altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Het vroege opstaan daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
het verhuur. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op 
het nummer 0474 51 53 66. 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat het een top 
jaar wordt.  
 
Veel liefs! 
Lauryne  
 
 
 
 
 
 
 

  



Speelclubs 
 
 
 
Piep! 
 
Mijn naam is Hayley, ik ben 18 jaar oud (of jong J). 
 
Mijn hobby’s zijn chiro!  
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van agogische wetenschappen aan de Vrije 
Universiteit Brussel.   
 
De chiro is al 12 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 1 jaar leiding!  
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit om het leven van een leidster te ontdekken met fantastische 
leden en geweldige medeleidsters.    
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje “er zaten 6 kippen…”   
En ik speel nog altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat.  
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel spaghetti met de handjes.  
Ook krijg je mij voor kaaskroketten altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Naar huis gaan daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
de kersteditie en de oudleidingsactiviteit.  
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0499738324.  
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat we er samen een topjaar van gaan maken, ik heb 
er alvast suuuuper veel zin in!   
 
Veel liefs! 
Hayley 
 
 
 
 
  



Piep! 
 
Mijn naam is Sam, maar ze noemen mij ook graag wel eens Sammie. 
 
Ik ben 17 jaar oud (of jong J). 
 
Mijn hobby’s zijn muziek luisteren, muziek maken en gelukkig zijn!  
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van taal- en letterkunde aan de KU Leuven in 
Leuven.  
 
De chiro is al 6 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 1 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar het leren om impulsiever te worden, en alle leuke 
ervaringen met de medeleiding, maar natuurlijk kijk is het meeste uit naar de leuke 
zondagen met mijn fantastische leden! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘er zaten zes kippen in het kippenhok’ 
En ik speel nog altijd heel graag mee als glijplastiek op het programma staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de spaghetti (zonder bestek natuurlijk).  
Ook krijg je mij voor bonte kring altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Weinig slaap daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
de communicatie in verband met de hamburgertent op Pukkelpop. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer +32 470 01 31 90. 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik erg dankbaar ben voor alle mooie momenten 
waar chiro voor heeft gezorgd, en alle momenten die nog gaan komen!  
 
Veel liefs! 
Sam Vanderlinden.  
 

  



Piep! 
 
Mijn naam is Elien maar ze noemen mij ook graag wel eens Eli. 
 
Ik ben 21  jaar oud (of jong J). 
 
Mijn hobby’s zijn uiteraard chiro maar shoppen, babysitten, sporten, studentenwerk 
horen hier ook bij  
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van kleuteronderwijs aan de UCLL in 
Diepenbeek.  
 
De chiro is al 12 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 5 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit om van elke saaie zondag een zondag te maken om nooit te 
vergeten! En dit natuurlijk te doen met een toffe leidingsploeg. Ook kijk ik er naar uit om 
weer gezellige momenten met de leiding te gaan beleven. En dat het weer een jaar mag 
worden met herinneringen voor het leven.  
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje bivaklied 
En ik speel nog altijd heel graag mee als op het programma staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de verloren brood )*+,   
Ook krijg je mij voor praline chocolade altijd wel uit mijn bed gesleurd! Afscheid nemen 
daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
onze jaarlijkse fuif shot you down en onze jaarlijkse hamburgerstand op pukkelpop! 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0498/ 01 83 17 of via 
elien@chiromeisjeskiewit.be  
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik met een lach op mijn gezicht mijn 5de leidingjaar 
invlieg. Ik kijk er heel hard naar uit om de speelclubs te leren 
kennen. En ik ben er zeker van dat ik samen met Imke, Hayley en 
Sam goed voor onze speelclubs gaan zorgen en hun een 
fantastisch jaar gaan bezorgen!   
 
Veel liefs! 
Elien   
 

 

  



Piep!  
 
Mijn naam is Imke maar ze noemen mij ook graag wel eens /  
 
Ik ben 18 jaar oud. Mijn hobby’s zijn paardrijden en chiro :). 
 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van handelswetenschappen aan de UHasselt 
in Diepenbeek. 
 
De chiro is al 12 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan wordt dit mijn eerste jaar 
als leiding! Ik kijk dit jaar heel hard uit naar de chirozondagen met mijn leden en 
medeleiding!  
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje de wereld is een toverbal.  
En ik speel nog altijd heel graag mee als pot pot karamel op het programma staat.  
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel het stoofvlees met kroketjes! Ook krijg je 
mij voor een tussendoortje altijd wel uit bed gesleurd!  
De ochtendgym daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak.  
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
de aankopen voor de chiro.  
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0470588317.  
 
Als laatst wil ik nog vertellen dat ik heel veel zin heb in mijn eerste jaar als leiding en dat 
we er ondanks corona een heel leuk jaar van gaan maken! 
 
Veel liefs! 
Imke 

  



Kwiks 
 
 
Piep! 
 
Mijn naam is Britt Luyckx maar ze noemen mij ook graag wel eens Britterbal. 
 
Ik ben 17 jaar oud (of jong J). 
 
Mijn hobby’s zijn Chiro, turnen en shoppen. 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van Ergotherapie aan de PXL in Hasselt.  
 
De chiro is al 9 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 0 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar een chiro jaar vol met de leukste avonturen (zonder 
corona "#$%). 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘Het Bivaklied’  
En ik speel nog altijd heel graag mee als volksdansen op het programma staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de frietjes na trektocht.  
Ook krijg je mij voor feestjes altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Weinig slaap daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
het verhuur 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 04 77/ 25 06 47 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik er helemaal klaar voor ben om mijn eerste jaar 
als leiding tegemoet te gaan )*+,  
 
Veel liefs! 
Britt 
  



Piep! 
 
Mijn naam is Marieke , maar ze noemen mij ook graag wel eens Mark. 
 
Ik ben 18 jaar oud. 
 
Mijn hobby’s zijn CHIRO en Atletiek. 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van verzorging aan de HAST in Hasselt.  
 
De chiro is al 12 jaar jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik  pas leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar Het leuke chirojaar 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje Jef zat in de keuken met Frieda  
En ik speel nog altijd heel graag mee als  Pot pot karamel op het programma staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de Spagetthie.  
Ook krijg je mij wel altijd uit mijn bed gesleurd! 
Nachtspel daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
(Alle taken die je moet doen als leiding .) 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0478 41 12 12 
 
 Ik heb heel veel zin in dit leuke chirojaar en met onze toffe leden en medeleidsters !  
 
Veel liefs! 
Marieke  
 
 

 

  



Piep! 
 
Mijn naam is Tine, maar ze noemen mij ook graag wel eens Tinie 
 
Ik ben 19 jaar oud (of jong J). 
 
Mijn hobby’s zijn Chiro 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van Ergotherapie aan de PXL in Hasselt.  
 
De chiro is al 14 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 2 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar alle leuke dingen die vorig jaar niet zijn kunnen doorgaan 
wegens corona. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje het bivaklied   
En ik speel nog altijd heel graag mee als pot pot karamal rond de kerk op het programma 
staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de frietjes na trektocht.   
Ook krijg je mij voor bontering altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Het voeg opstaan daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
de subsidies.  
 
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 we er een geweldig jaar van gaan maken ondanks 
corona.  
 
Veel liefs! 
Tine  
  



Piep! 
 
Mijn naam is Hanne, 
 
Ik ben 19 jaar oud (of jong J). 
 
Mijn hobby’s zijn Chiro. 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van Sociaal maatschappelijk werk aan de PXL 
in Hasselt.  
 
De chiro is al 15 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 3 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar het nieuwe Chirojaar. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje de wereld is een toverbal. 
En ik speel nog altijd heel graag mee als dikke pik op het programma staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de macaroni.  
Ook krijg je mij voor familiedag altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Het lang aan tafel zitten daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
Christuskoning en oudernamiddag. 
 
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 er helemaal klaar voor ben, voor een nieuw 
Chirojaar. 
 
Veel liefs!  
Hanne  
 
 
 
 

  



Tippers 
 
Piep!  
 
Mijn naam is Marie, maar ze noemen mij ook graag wel eens Mary. 
 
Ik ben 19 jaar oud. 
 
Mijn hobby’s zijn tennis en uiteraard chiro! 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van handelsingenieur aan de  
KU Leuven in Leuven.  
 
De chiro is al 13 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Dit is mijn eerste  
jaar als leidster! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar alle chirozondagen en bivak! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje 'Ik blijf in chiro geloven'. 
En ik speel nog altijd heel graag mee als pot pot karmel rond de kerk op  
het programma staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de wentelteefjes.  
Ook krijg je mij voor frietjes altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Balletejs in tomatensaus daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
de spaghetti avond. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0472 811494. 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat we er een super jaar van gaan maken! 
 
Veel liefs!  
  



 
 
Piep! 
 
Mijn naam is Iris maar ze noemen mij ook graag wel eens Iri. 
 
Ik ben 18 jaar oud. 
 
Mijn hobby’s zijn zwemmen en chiro. 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van verpleegkunde aan de pxl in Hasselt.  
 
De chiro is al 8 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 1 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar corona vrij jaar. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje wat is chiro 
En ik speel nog altijd heel graag mee als pot pot caramel op het programma staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel stoofvlees met kroketten. 
Ook krijg je mij voor een activiteit altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Rondjes lopen als lid daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
het verhuren van de chiro. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0473 32 23 21 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik uitkijk naar dit chirojaar! 
 
Veel liefs! 
Iris 
  



Piep! 
 
Mijn naam is Marlies, maar ze noemen mij ook graag wel eens Marl 
 
Ik ben 21 jaar oud (of jong J). Ik heb een super leuk liefje, hij kan werkelijk waar alles en 
hij heet daan (hij is ook super knap en kan super goed koken en is ook echt een stijl icoon, 
maar hij is vooral heel bescheiden) 
 
Mijn hobby’s zijn chiro, chiro en chiro ;)  
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie aan de Uhasselt in Diepenbeek.  
 
De chiro is al 12  jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 4 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit om elke zondag weer een lach op het gezicht van mijn leden te 
toveren, de hechte band met de leidingsgroep en de tijd van mijn leven te beleven met 
mijn vriendinnen 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het bivaklied  
En ik speel nog altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel kebab en macaroni.  
Ook krijg je mij voor ijsjes altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Mijn ochtendhumeur, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
Shot You Down  
 
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 ik er samen met 
mijn 2 fantastische medeleiding een tipperfantastisch jaar 
van ga maken!  
 
Veel liefs! 
Marlies  
 
 
 

 
  



Tiptiens 
 
Piep! 
 
Mijn naam is Ellen, maar ze noemen mij ook graag wel eens Ellie Bellie. 
 
Ik ben bijna 21 jaar oud (of jong J). 
 
Mijn hobby’s zijn taekwondo en Chiro natuurlijk! 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van Handelsingenieur aan de UHasselt in 
Diepenbeek.  
 
De chiro is al 14 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 4 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar twee-daagse want als lid vond ik dat ook echt ge-wel-dig! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje Jef zat in de keuken met Frieda. 
En ik speel nog altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de spaghetti.  
Ook krijg je mij voor eigenlijk alles wat met Chiro te maken heeft altijd wel uit mijn bed 
gesleurd! 
Het moment waarop alle leden naar huis gaan daarentegen, dat vind ik stiekem wat 
minder leuk op bivak. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
mijn taak als hoofdleidster 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0468293496 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik er na veel te veel maanden zonder Chiro super 
mega veel zin in heb! Samen met Phoebe en de Tiptiens kan dit jaar niet anders dan 
memorabel worden! 
 
Veel liefs! 
Ellen 

  



 
 
Piep! 
 
Mijn naam is Phoebe, maar ze noemen mij ook graag wel eens Phoebs 
 
Ik ben 21 jaar oud (of jong J). 
 
Mijn enigste en ook direct allerleukste hobby is Chiro!!  
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van Sociale Readaptatiewetenschappen aan 
de Sociale Hogeschool Heverlee   
 
De chiro is al 14 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 5 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar een medeleidster! En het hele Chirojaar, ik heb chiro 
afgelopen maanden zo hard gemist! Die lachende gezichtjes, elke zondag opnieuw, zalig!! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het bivaklied!  
En ik speel nog altijd heel graag mee als er ruwe spelen op het programma staan. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de spi spo spaghetti!  
Ook krijg je mij voor een lekker ontbijtje met chocomelk altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Ruzie daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
spagdag, buitenlands bivak en BBQ-bivak.  
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0495277830 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat heel erg veel zin heb in het nieuwe chirojaar met 
een nieuwe groep, een nieuwe leidingsploeg en mijn nieuwe medeleidster!!  
 
Veel liefs! 
Phoebe 

  



Aspi’s 
 
 
 
Piep! 
 
Mijn naam is Janne, maar ze noemen mij ook graag wel eens Jane. 
 
Ik ben 20 jaar oud (of jong J). 
 
Mijn hobby’s zijn chiro 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van verpleeegkunde aan de ucll in Leuven. 
 
De chiro is al 12 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 3 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar BIVAKK 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje bivaklied  
En ik speel nog altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel de spaghetti.  
Ook krijg je mij voor koffiekoeken altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Spinazie daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
verhuur. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0472789341 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik super hard uit kijk naar dit jaar.  
 
Veel liefs! 
Janne 
 
  



 
 
 
Piep! 
 
Mijn naam is Liesbeth, maar ze noemen mij ook graag wel eens Pol. 
 
Ik ben 21 jaar oud (of jong J). 
 
Mijn hobby is Chiro! 
De rest van mijn tijd steek ik in het studeren van de banaba Zorgverbreding en Remediërend leren 
aan de UCLL in Diepenbeek.  
 
De chiro is al 7 jaar een heel mooi deel van mijn leven. Daarvan ben ik al 5 jaar leiding! 
 
Ik kijk dit jaar heel hard uit naar leefweek, bivak, alle gezellige momenten met onze lieve leden, 
onvergetelijke leidingsmomenten en nog zooooo veel meer!!  
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het bivaklied.  
En ik speel nog altijd heel graag mee als blackbox of kiekeboe in het donker op het programma 
staat. 
 
Op bivak is mijn favoriete maaltijd absoluut wel het verloren brood. 
Ook krijg je mij voor een prank op de aspi’s ;) altijd wel uit mijn bed gesleurd! 
Afwassen daarentegen, dat vind ik stiekem wat minder leuk op bivak. 
 
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 laatst wil ik nog graag vertellen dat het een fantastisch jaar wordt met TOPleden en een 
TOPmedeleidster! Ik heb er ontzettend veel zin in!! 
 
Veel liefs! 
Liesbeth 
 

  



Nieuws 
 
 

§ Het nieuwe jaarthema dit jaar is: onvoorSPELbaar! 

 
§ Dit jaar was het bivak heel anders dan anders. Toch is het bivak heel vlot verlopen, 

en dat zou niet gaan zonder de medewerking van onze top-leden! Ook de kooks 
hebben zich enorm hard gegeven, en er samen met ons een top-editie van 
gemaakt. Daarom, een hele dikke D-A-N-K-U, DANKU! 

 
§  Er zijn dit jaar 9 nieuwe leidsters bijgekomen! We verwelkomen Lauryne, Lore, Iris, 

Sam, Marieke, Marie, Imke, Hayley en Britt! 

 
§ Zoals de meesten wel weten, zal het dit jaar heel anders verlopen. Daarom is het 

belangrijk dat jullie telkens op de hoogte zijn van de laatste updates. Dit gebeurt 
via Facebook, onze vernieuwde website EN via e-mail. Indien je geen mails 
ontvangt, neem dan contact op met de leidsters van jouw groep of met een van 
de hoofdleidsters! 
 

§ 23 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! )*+,   

 
§ 6 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! 
 

§ 4 oktober is het vriendjesdag! Heb je een of meerdere vriendinnetjes dat graag 
eens mee naar de chiro komt? Vraag ze dan gerust een keertje mee! 
 

§ Ken je Trooper al? Troo… wat? Ja, trooper! Wil jij de kas van je favoriete vereniging 
spijzen, zonder ook maar 1 euro extra uit te geven? Surf dan naar 
www.trooper.be/chiromeisjeskiewit als je online shopt. Alvast heel erg bedankt aan 
de mensen die ons reeds hebben gesteund. 



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! 
 
 
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 WEBSITE ! 
 

September 
 

6 september: eerste chirozondag! 
 

13 september: chiro! 
 

20 september: chiro! 
 

27 september: chiro + infoavond! 
 
 
 
 
 

Oktober 
 

4 oktober: chiro – vriendjesdag! 
 

11 oktober: chiro! 
 

18 oktober: chiro! 
 

23 oktober: dag van de jeugdbeweging! 
 

25 oktober: chiro 
 

 
 
 

November 
 

1 november: chiro! 

7 november: spagdag! 

8 november: geen chiro L 

15 november: chiro! 

22 november: chiro – Christus koning 

29 november: chiro! 

  



 
December 

 

6 december: chiro – Soep op de stoep 

13 december: chiro 

20 december: chiro 

27 december: chiro – kersteditie 

 

 

Januari 
3 januari: chiro! 

10 januari: chiro 

17 januari: chiro 

24 januari: chiro 

31 januari: chiro! 

	 	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan Paperclip, Zonhoven. 


