
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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! 

  



Sloebers 

 

Liefste sloebers 

Wat is ons bivak snel voorbij gevlogen, het waren 5 top dagen! Maar ja, hoe kan dat ook anders met 
zo een toffe leden? 

Voor sommige leden was dit het eerste kampje; eerste keer spaghetti eten met de handen; eerste 
keer zolang weg van thuis en eerste keer bivak herinneringen. Voor de leden die al eens op kamp zijn 
geweest komen er maar steeds meer en meer herinneringen bij. 

We hebben samen gelachen, gehuild, getetterd, gesnoept, ons samen vuil gemaakt bij de 
verfspelletjes en nog zo veel meer. Dit vonden jullie natuurlijk geweldig!  

Ook waren we droevig toen we hoorden dat leidsters Maud en Gitte gingen stoppen met de chiro. 
We hebben ze een heel mooi afscheid gegeven, want dat verdienen ze ook! 

We lazen een boekje voor en gaven een nachtzoentje in de hoop dat jullie rustig gingen slapen, maar 
nee nee, jullie waren niet altijd even braaf geweest! Zo was het de eerste nachten helemaal niet zo 
stil, terwijl jullie al later in bed lagen dan afgesproken! Foei foei "#$% Maar dit hoort stiekem ook bij 
het bivak &'() 

Natuurlijk waren jullie gelijk anders ook weer echte schatjes van patatjes. En spelen? Dat kunnen 
jullie als de beste. Zo was het levend ganzenbord echt iets voor jullie. En dat bosspel? Amai seg, daar 
hebben wij onze energie helemaal op gelopen! 

Toen kwam trektocht eraan. We trokken onze wandelschoenen aan en pakten ons rugzakje en 
hupsakee we waren vertrokken. Na 11 km gewandeld te hebben en leuk gezwommen met de 
suuuper leuke glijbaan hadden jullie wel frietjes verdiend, amai die hadden gesmaakt!  

En raad eens? ’S nachts was het plots muisstil! Ze waren helemaal uitgeteld van de leuke maar 
vermoeiende dag. 

Zo een flinke leden? Die verdienen zeker iets extra’s. Zo trakteerden we ze op een lekker ijsje en 
kregen ze een paarse pet met de eerste letter van hun naam erop. 

We kunnen een heel boekje schrijven over ons kamp, en we zijn nog lang niet uitgetetterd. Gelukkig 
kunnen de sloebers dat thuis nog 10 keer mooier vertellen dan ons. Kort samengevat: het was 
geweldig en om nooit te vergeten! 

XXX jullie leidsters Maud, Lauryne, Gitte en Lore 

 

 
 
 



 
 
  



Speelclub 

Lieve speelclubs, wij hebben een terugblik gemaakt naar onze 5 onvergetelijke dagen samen! Neem 
een drankje en een snackje, zet je goed in de zetel en geniet van het kijken naar jullie bivak. Wij 
vonden het een geweldig bivak met jullie en zouden zo terug met jullie op reis willen gaan.  

Veel liefs Sam, Hayley, Imke en Elien         

 

 

 

  



Kwiks 

 

Dag 1: Eindelijk was het zo ver, de eerste dag van een onvergetelijk bivak! Na aankomst zijn we er 
direct ingevlogen en hebben we onze bedjes opgezet. Hiervan had iedereen wel wat honger 
gekregen, maar goed dat er lekkere wraps op het menu stonden. Na het eten hebben we het spel 
‘Ken je kwiksgroep’ gespeeld. Jaja onze kwiks kende elkaar goed. Ze voorspelde allemaal dat ze de 
eerste nacht straf gingen krijgen, en niks was minder waar. Ze kregen de eerste nacht maar liefst 3 
keer straf. Wat zijn onze kwiks toch ondeugend. We kunnen zeggen dat er elk bivak wel een bedje 
sneuvelt van een van de leden. Dit jaar was Ana de trotse eigenaar van het eerste bedje dat 
gesneuveld is.  

 

Dag 2: Vandaag stond om te beginnen het 60-minuten spel op het 
programma. Dit speelde we samen met de tippers, tiptiens en 
aspi's. De namiddag stond volledig in het teken van eten. Het leek 
ons super gemakkelijk om super veel te eten en er dus voor te 
zorgen dat we zoveel mogelijk kilo’s bijkwamen. Helaas was dit niet 
zo gemakkelijk want ons Zita viel zelfs 1 kilo af. 

 

 

Dag 3: Deze dag stond in het 
teken van Hollywood sterren. Zo hebben ze tijdens het spel 
‘Tiktok-famous’ zo veel mogelijk volgers moeten verzamelen 
door de tiktok dansjes zo goed of origineel mogelijk uit te 
voeren. Dit konden ze natuurlijk allemaal super goed, wat een 
Tiktok-talenten! Onze Hollywood-dag vervolgde zich met een 
gezellig momentje ‘make-upen, gezichtsmaskertjes opdoen, 
glittertatoos laten zetten,… Na de Hollywood-dag besloten we 
dan ook om iets helemaal anders te doen en ons eens goed vuil 
te maken tijdens het bodypainten. 

 

Dag 4: De dag begon met een lekker ontbijt van bij de bakker. Naast chocobroodjes en croissantjes 
hadden we ook nog kleurrijke donuts voorzien. In de namiddag was het lichtjes aan het regenen, 
maar dat houd ons niet tegen! Ondanks het koude weer stond er paracommando op het programma. 
Hoe vettiger hoe prettiger! In de avond hadden we een quiz voorzien die we eerst buiten waren aan 
het spelen totdat er een paar regendruppels ons naar binnen hadden gejaagd. Toen we bijna klaar 
waren met de quiz zagen we plots een hevige regenbui. Maar dankzij jullie hebben we nog sneller de 
bedjes en koffers van de oudere groepen binnen kunnen dragen. Jullie waren dus de strafste 
madammen van de dag!  

 



 

Dag 5: Vandaag zijn we de dag gestart met een klassiek spelletje honkbal. De ene home-run na de 
ander home-run werd geslagen want verliezen staat niet in onze woordenboek ;). We liepen niet 
alleen tijdens het klassieke spel honkbal maar ook tijdens het spel in de namiddag. We speelden een 
levende bingo. Verschillende materialen moesten we zo snel mogelijk verzamelen om als eerste team 
heel luid ‘BINGO’ te roepen. (Roepen kunnen de kwiks zeker en vast heel goed)  

 

Dag 6: Deze dag staat in teken dat de hele Chiro 1 
grote familie is! Eens jullie allemaal in groepen 
verdeeld waren kon het echt beginnen. De 
vliegtickets waren gestolen en jullie speurneuzen 
moesten oplossen wie ze genomen had! Na een 
kleine zoektocht door middel van spelletjes 
kwamen jullie er al snel achter dat het de 2 
Hollanders waren. Die gierige Hollanders toch ;). 
Maar het einde van familiedag vindt iedereen fijn 
want het avondeten is dan PANNENKOEKEN!!!  

Dag 7: Vandaag gingen we op trektocht. Na lang wandelen en veel gezaag ;) zijn we er dan toch 
geraakt. Eens dat we aangekomen waren had iedereen het naar zijn zin. Hoeveel keer dat de kwiks 
van de glijbaan zijn geweest was niet meer bij te houden! Op de terugweg naar het kampterrein 
hebben we maar liefst 9 km gewandeld. Ongelofelijk toch hé, onze kwiks!  

Om te bekomen van deze vermoeiende dag hadden we een rustige activiteit op het programma 
staan, het aandenken maken. Als aandenken maakte we sokjes die we zelf konden versieren. Hoewel 
sommige hier iets meer geduld voor hadden dan andere, waren het toch allemaal prachtstukjes.  

 

Dag 8: De dag begon rustig voor onze leidsters. Ze mochten 
een voormiddagje uitrusten waaaaaant de allerliefste tiptiens 
stonden klaar met een heel leuk spel. We hebben ons in ieder 
geval super hard geamuseerd. Die middag aten we spaghetti, 
natuurlijk zonder bestek. Wat hebben we goed gelachen met al 
die spaghetti snoetjes.  In de namiddag hadden onze leidsters 
een kleine verrassing voor ons in petto. We zijn met 
lasergeweren vertrokken naar het bos en hebben hier een echte oorlog gevoerd ;). Met ons 
lasergeweer in de hand probeerde we het andere team uit te schakelen. We gingen er voor de volle 
100% voor!  



 

 

Dag 9: Vandaag stond er een verrassing op ons te wachten, EEN 
MEGA-GROOT SPRINGKASTEEL! Alle groepen mochten hier één-voor-
één even op. Omdat wij natuurlijk al kwiks zijn hebben wij eventjes 
moeten wachten totdat wij mochten gaan springen. Maar dit was 
helemaal geen probleem want onze leidsters hadden een real-life 
among us voorzien! Toen we op het springkasteel mochten hebben 
we ons te pletter geamuseerd. Jammer genoeg moesten we hierna al 
afscheid nemen van Zita, wat hebben we haar gemist op het 
kampvuur. Tijdens het kampvuur hadden de kwiks een toneel 
voorbereid waarin ze de 
hoogtepunten van elke dag 
overliepen. Deze avond 
moesten we jammer 
genoeg ook afscheid nemen 

van Hanne die stopte. De leden hebben hiervoor op eigen 
initiatief een super mooi gedichtje gemaakt waarna we nog 
een liedje hebben gezongen.  

Dag 10: De laatste dag was jammer genoeg alweer daar. 
Het was tijd om alles terug in te pakken en op te ruimen. 
Wat gaat de tijd toch snel als je plezier kan maken met je 
vriendinnen. Voor dat het tijd was om naar huis te gaan hebben we samen nog even teruggeblikt op 
de onvergetelijke herinneringen die we tijdens het bivak gemaakt hebben.  

Wij willen jullie heel hard bedanken om er samen zo een geweldig jaar van te maken vol 
onvergetelijke momenten. Jullie zijn stuk voor stuk toppers!  

 

Dikke kusjes XXXXXX 

Marieke, Britt, Hanne en Tine  

 

 

 
  

  



Tippers 

Op 21 Juli vertrokken we op bivak met 12 fantastische leden. 

Dag 1:  De lange fietstocht verliep super vlot en in de namiddag 
kwamen we aan op de kampplaats. Nu kon het bivak echt van start 
gaan! Na veel zwoegen en zweten stonden onze tenten recht en 
waren alle piketten ingeklopt. Om de dag af te sluiten, speelden we 
rustige samenwerkingsspelletjes.  

 

Dag 2: We begonnen de dag met een 60-
minutenspel samen met de kwiks, tiptiens 
en aspi’s, wat hebben de tippers zich kunnen uitleven. In de 
namiddag trokken we naar het dorp om de moord op te 
lossen. ‘s Avonds maakten we ons aandenken en borduurden 
we enthousiast onze bucket hats.  

 

 

 

Dag 3: We vertrokken op 1-daagse. Na een fietstocht vol 
speculaties, kwamen we aan in bobbejaanland!!! We gingen in alle 
(wilde) attracties met het nodige geschreeuw en hadden plezier 
voor 1000. Ook genoten we van een lekkere slush puppy of een 
ijsje. We sloten de dag actief af met een vettige honkbal.  

 

Dag 4:  

Vandaag de langverwachte activiteit: dropping! De tippers 
voltooiden onderweg verschillende opdrachten en gingen 
snacks halen in de winkel. Namiddag speelden we een bake-
off spel, waarbij de leden hun eigen gebakjes mochten 
maken. ‘S avonds was het helaas de dag van de overstroming, 
maar dat hield de tippers niet tegen om er een gezellige 
avond van te maken tijdens de relax avond! 

 

 



Dag 5:  

We fietsten in de ochtend naar het bos om daar samen te 
lasergamen! Iedereen leefden zich helemaal in om te strijden 
voor de overwinning. In de namiddag was het tijd voor de 
gevreesde paracommando… Maar de tippers vonden het 
stiekem heel leuk, zich zo vuil maken. In de avond schreven we 
brieven naar de ouders en vrienden. 

 

 

Dag 6: 

Na het nachtspel deze nacht waren de tippers (nog steeds) 
niet moe. ‘S ochtends speelden de leden heel fijn mee met 
het spel van de aspi’s. Namiddag was het tijd voor familiedag, 
waarbij alle tippers bij andere groepen van de Chiro moesten 
samen spelen. Na een hele dag samen te spelen, was het tijd 
om de hele avond te dansen, waar ze zich volledig in gaven! 

Dag 7:  

Wat zagen sommige van onze Tippers er nog moe uit na een drukke dag. Natuurlijk 
was deze dag niet minder druk. Het was tijd voor trektocht. Zo aten ze een stevig 
ontbijt en vertrokken we met ons allen voor een lange wandeling. Samen zwemmen 
deed hun deugd en wat keken ze toch zo uit naar het avondeten. Frietjes met 
hamburger. We eindigden de avond met een rustige, maar fijne quiz. 

 

Dag 8:  

In onze planning stond er op deze dag iets waar onze 
leden heel bivak naar uitgekeken hadden. Leden leiding. 
Zelf een groot spel maken en leiding mogen zijn over 
hun eigen leiding. Natuurlijk konden wij het niet laten 
om hun een beetje te plagen. Samen hebben we er een 
fijn spel van gemaakt. De avond was rustig met  een ijsje 
eten, bodypaint en henna ontwerpen. 

 



Dag 9: 

In het begin van kamp hadden ze een opdrachten lijstje 
gekregen die ze moesten uitvoeren voor een verrassing. Dit 
namen ze zeer serieus en hebben ze ook volbracht. Het 
leverden hun een gezellige ontbijt picknick in het bos op. Erna 
speelden we het spel zonder grenzen gecombineerd met het 
springkasteel dat we voor een dag hadden waar ze zich goed 
mee hebben geamuseerd en in de avond niet te vergeten ons 
kampvuur waar ze sfeer brachten met het tomatenplukkers 
lied. 

Dag 10: 

Na 10 dagen kamp komt er spijtig genoeg ook een einde aan. Koffers, bedjes en zelfs 
tenten opruimen. We keken terug op kamp tijdens de bezinning en aten samen nog 
een laatste keer. Dan kwamen de ouders er aan. Dit was het dan, ons bivak van het 
jaar. Wat een fantastische editie. 

We willen jullie allemaal stuk voor stuk nog bedanken voor het fijne bivak dat we 
samen hebben beleefd. Jullie waren schatjes om te hebben als groep.  

xxx 

Marlies, Marie en Iris 

 
  



Tiptiens 

2021 Bivak Tiptiens in een notendop(Wist je dat-editie) 

Wist je dat: Leidster Ellen en Phoebe hun Bo’kes al wandelend moesten eten omdat we anders de 
trein naar tweedaagse gingen missen? 

 

Wist je dat: De prijs voor de meest flaterende slaapposities 100% naar de TIPTIENS gaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat, de tiptiens de meest fantaschtische Eurosongacts hebben opgevoerd? 

 

Wist je dat, we een onverwachte duik in de vijver op de camping mochten nemen van de 
campingbaas? 

 

 

 

 

Wist je dat, de tiptiens zich waargden aan een Bekentocht in een beek waar we om de haverklap 
wegzakte? 

 

 

 

 

 

Wist je dat, Mara en Gitte de foute kant op gewandeld zijn bij dropping? We zijn ze moeten gaan 
oppikken op een locatie die verder van de kampplaats weg lag dan waar ze gedropt werden.  

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat, de tiptiens alles geloven? Zo heeft hun leiding hun wijsgemaakt dat ze Bellewaerde niet 
kennen en daar dus ook absoluut niet naar toe gingen, terwijl dat letterlijk langs onze camping was. 
Dat we naar de kampplaats gingen na tweedaagse en veel te laat gingen zijn voor het eten dus ze 
erg door moesten doen, terwijl we niet eens in Nijlen waren en eigenlijk nog frietjes gingen eten om 
daarna te minigolven. Of dat leidster Ellen dit jaar de sloebers heeft? &'()  

 

Wist je dat, Sammy de salamander ook graag mee wou doen tijdens paracommando? 

 

Wist je dat de tiptiens echte slaapkoppen zijn? Kijk zelf maar &'()  

 

 

 

 

 

Kortom, wij hebben er heel hard van genoten!        
Benieuwd naar nog meer avonturen van de tiptiens?   
Scan deze QR-code en bekijk onze aftermovie! 

 

  



Aspi’s 

Lieve Aspi’s,  

Wat hebben we er een ongelofelijk jaar en bivak op zitten! We hebben genoten van 
elk moment dat we samen met jullie konden en mochten zijn, want het was toch elke 
keer weer een feestje. Graag blikken we met jullie nog even terug op een 
FANTASTISCH-bivak, dat we nooit maar dan ook nooit zullen vergeten!  

Weten jullie nog dat … 

- Anke vindt dat ijs écht een rare structuur heeft?  
- Yana, Bonnie, Anke, Ilara en Pol zijn gaan middernachtzwemmen op 2-daagse?  
- Jullie sneaky onze vlag hebben gestolen?  
- Luna haar slaap ineens werd verstoord in de trein omdat IEMAND een rugzak 

op haar hoofd zwierde?  
- De Aspi tent (tot vervelens toe) heel vaak van plaats is moeten veranderen?  
- Jullie zeer populair waren bij de jongens tijdens dropping? (jaja ze hebben 

namelijk verschillende nummers gefikst tijdens hun wandeltocht)  
- Anke dacht dat ze de leiding in de tent zag staan in het midden van de nacht? 
- Wij ineens Ilara haar onderbroeken aanhadden voor ons sorry voor alles spel?  
- Bonnie een super goede mol was en door niemand geraden werd? 
- Jullie Janne niet rustig naar het toilet wouden laten gaan?  
- Pol terugkwam van de oogarts als een halve alien?  
- Jullie dachten dat de leiding om 7u ’s ochtends op stonden?  
- Jullie verschrikkelijke timemanagement hadden tijdens de ochtend van 2-

daagse?  
- Het battlekarten, paintballen, … geweldig fijn was? 
- Yana haar Inge-voeten niet in de espadrilles geraakten?  
- Ilara precies een zuigvlek in haar nek had, maar het eigenlijk een blauwe plek 

was van het paintballen?  
- We er fantastisch uitzagen met onze geverfde haartjes?  
- Jullie een kei vet spel gemaakt hadden waar de tippers zich mega mee hebben 

geamuseerd?  
- We mega machien naar de kampplaats zijn gefietst en als kers op de taart we 

een ijsje aten bij de ijscoman die net voorbijkwam?  
- We mega gezellig gingen uiteten bij de Italiaan?  
- Ineens een haan mega luid begon te kakelen tijdens zweedse?   
- Wij stiekem toch een traantje moesten wegpinken toen we beseften dat jullie 

onze leden volgend jaar niet meer gingen zijn?  
- We een kei emotioneel afscheid van elkaar namen en elkaar een week later 

terug enthousiast zagen voor onze leefweek?  
- Jullie voor altijd een plekje in ons hart hebben?  

Xxxx Pol en Jane   



 

  



 

  



Spelletjestijd! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mopjes! 

- Zitten twee kippen op stok. Zegt de ene kip tegen de andere:”Zeg je 
bent zo rood, heb je koorts??”  
De andere kip antwoord:”Zou wel kunnen want ik leg sinds gisteren 
alleen nog maar hardgekookte eiren.” 

- Meester zegt:”Wie als eerste antwoord geeft op mijn vraag, mag naar 
huis gaan.”  
Jantje gooit een steen door het raampje en de meester vraagt:”Wie 
heeft die steen door het raam gegooid?” “Ik meester”, zegt Jantje, 
“mag ik nu gaan?” 

- Jantje staat voor de spiegel een stuk taart te eten.  
Moeder:”Wat sta jij voor die spiegel te doen?”  
Jantje:”Een stuk taart te eten.” “Dan lijkt het alsof ik er 2 heb.” 

- Waarom heet een ei een ei?  
Omdat je van de buitenkant niet ziet of het een hij of een zij is. 

- Het is groen en erg moe.  
Een krop slaap. 
 
 
 
 
 
 

  



Nieuws 

 
- De chiro een Trooper heeft? Hoe werkt dat dan precies? Wanneer je surft naar 

https://www.trooper.be/chiromeisjeskiewit, kan je de site aanduiden waarop jij iets wilt 
bestellen. Je wordt dan rechtstreeks doorverwezen naar die site en trooper onthoudt vanzelf 
dat jij ons graag wilt steunen. Jullie betalen steeds het normale bedrag (geen extra kosten), 
maar een procentje van dat bedrag gaat naar onze chiro.  
 

- Wij met de leiding altijd kunnen ingeschakeld worden als babysit! Ben je in nood van een 
babysitter maar weet je niet wie te bellen? Stuur dan zeker een berichtje naar een van de 
leidsters. Wij komen met plezier! 
 
 

- We er een nieuwe leidster bij hebben? Vanaf dit jaar zal onze leidingsploeg aangevuld 
worden door Leidster Eline!  
 

- Oudleidster Cara getrouwd is? Wij wensen haar van heel de chiro heel veel geluk, plezier en 
vooral heel veel liefde. Een dikke proficiat!  
 
 

- De chiro ook met 2e hands chirokleren werkt? Dit noemen wij namelijk “KiewiKazie” en 
wordt geleid door onze VB Inge. Voor meer info kan je met haar contact opnemen via 
inge@chiromeisjeskiewit.be. 
 

- We dit jaar op kamp zoveel naar het toilet zijn geweest dat er na een tijd de (septische) put is 
moeten leeg gehaald worden omdat deze overvol zat? 
 
 

  



Leiding 

Sloebers 

Britt Luyckx 0477 25 06 47 britt@chiromeisjeskiewit.be 
Lauryne Van Humbeeck 0474 51 53 66 lauryne@chiromeisjeskiewit.be 
Marie Meers 0472 81 14 94 marie@chiromeisjeskiewit.be 

 

Speelclubs 

Iris Porta 0473 32 23 21 iris@chiromeisjeskiewit.be 
Marieke Tytgat 0478 41 12 12 marieke@chiromeisjeskiewit.be 
Eline Beyen 0471 44 33 90 eline@chiromeisjeskiewit.be 

 

Kwiks 

Imke Bijnens 0470 58 83 17 imke@chiromeisjeskiewit.be 
Lore Cuppens 0476 74 93 74 lore@chiromeisjeskiewit.be  
Sam Vanderlinden 0470 01 31 90 sam@chiromeisjeskiewit.be 

 

Tippers 

Hayley Goessens 0499 73 83 24 hayley@chiromeisjeskiewit.be 
Janne Claes 0472 78 93 41 janne@chiromeisjeskiewit.be 
Tine Hannes 0472 12 75 41 tine@chiromeisjeskiewit.be 

 

Tiptiens  

Liesbeth Pollaris 0471 76 11 15 liesbeth@chiromeisjeskiewit.be 
Marlies Smeets 0495 65 28 86 marlies@chiromeisjeskiewit.be 

 

Aspi’s 

Elien Smeets 0498 01 83 17 elien@chiromeisjeskiewit.be 

Ellen Hannes 0468 29 34 96 ellen@chiromeisjeskiewit.be 

 



Sloebers 
Hallootjes! 
Ik ben Britt maar ze noemen mij ook graag wel eens Brutt (of Britterbal). 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 zien op de turnles en op de chiro 
natuurlijk. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 10 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 2 jaar 
leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik mij amuseren met mijn vriendinnetjes en 
natuurlijk elke zondag de leden weer een namiddagje plezier te kunnen bezorgen. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje: Het bivaklied en ik speel nog altijd 
heel graag mee als volksdansen/honkbal op het programma staat. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder mijn chirokleren, de allerleukste 
leidingsploeg en de liefste leden. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat je van de kleinste dingen moet genieten en je 
vriendinnen moet koesteren. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die 
vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro 
ook in voor de aankopen van de chiro. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij 
bereiken op het nummer 0477 25 06 47. 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat 
we er een super-fantastisch-geweldig-
fabuleus chirojaar van gaan maken 
(zonder bubbels "#$%). 
 
Veel liefs! 
 

 

 

 

 



Hallootjes! 
Ik ben Lauryne maar ze noemen mij ook graag wel eens Lau. Ik ben 18 lentes jong. 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om Biotechnologie 
te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig zien op de tennis en op de chiro 
natuurlijk. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 9 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 2 jaar 
leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik mij amuseren met de leden en mijn mede leiding 
en de gezellige avonden met de leidingsploeg. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het 
chiroliedje ‘De kikkertjes’ en ik speel nog altijd 
heel graag mee als volksdansen, honkbal en 
pot pot karamel op het programma staat. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet 
zonder mijn leden en mede leidsters en mijn 
chirokleren. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat je niet 
allemaal dezelfde achternaam moet hebben 
om familie te zijn. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke 
snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor het 
dingske en 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 
super leuk jaar wordt en ik er al heel veel zin in 
heb!!! 
 
Veel liefs! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hallootjes! 

Ik ben Marie, maar ze noemen mij ook graag wel eens Mary. Ik ben 20 lentens 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 zien uiteten, 
Netflixen en natuurlijk op de Chiro! 

Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 14 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 1 jaar 
leiding! 

Het allerleukste aan leiding zijn vind ik spelen met de kiddo’s en veel afspreken met m’n 
mede leiding. 

Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘De wereld is een toverbal’ en ik 
speel nog altijd heel graag mee als een stads spel op het programma staat. 

Een chirozondag is voor mij niet compleet 

zonder moe thuis te komen  

Dankzij de chiro heb ik geleerd dat als je 
ergens werk in steekt, het loont en je 
vriendinen voor het leven kan maken op 
de chiro! 

Behalve wekelijks klaarstaan voor al die 
vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook 
in voor spaghetti dag. 

Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij 
bereiken op het nummer 0472 81 14 94. 

Als laatste wil ik nog graag vertellen dat: 
chiro is niet voor even, het is voor het 

leven  

Veel liefs! 

 

 

 

 

 



Speelclubs 
Hallootjes! 
 
Ik ben Iris, maar ze noemen mij ook graag wel eens Iri. 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 zien op de Chiro. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 9 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 2 jaar 
leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik plezier maken met de andere leiding en leden. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het Chiro 
liedje ‘Wat is Chiro’ en ik speel nog altijd heel 
graag mee als pot pot karamel op het 
programma staat. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet 
zonder het gelach samen met de leden. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat 
samenwerken en overeen komen belangrijk is. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke 
snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor de 
verhuur van onze 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 
enorm veel zin heb in dit Chiro jaar! 
 
Veel liefs! 
 
 

 

 

 

 

 



Hallootjes! 
 
Ik ben Marieke, maar ze noemen mij ook graag wel eens Rieke rieke. 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 zien op de atlethiek en op de 
Chiro. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 14 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 2 jaar 
leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik de vriendschap, plezier maken, leuke activiteiten, 
fijne gespreken, feesten, lache en zot doen. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het 
Chiro liedje ‘Jef zat in de keuken met Frieda’ 
en ik speel nog altijd heel graag mee als 
Honkbal op het programma staat. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet 
zonder de vriendschap en de leden. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat je gewoon 
je eigen kunt zijn. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die 
vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 
voor de  
oudernammidag en soep op de stoep. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij 
bereiken op het nummer 0478 41 12 12. 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik zin 
heb om er een leuk en plezant jaar van te 
maken. 
 
Veel liefs! 
 
 
 

 
 
 



Hallootjes! 
 
Mijn naam is Eline, ik ben 20 lentes oud (of jong). 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch "#$%) met mijn neus tussen de boeken om Verpleegkunde  
te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij natuurlijk regelmatig terugvinden op de 
CHIRO! Verder hou ik van skiën, sporten, avontuurlijk reizen en tijd doorbrengen met mijn 
vrienden en familie. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 8 jaar bij de chiro zit. Daarvan is dit mijn eerste 
jaar als leidster! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik de voldoening die je krijgt om elke zondag een lach 
op de gezichtjes van je leden te toveren! Maar ook de hechte band met de leidingsploeg 
en alle leuke leidingsactiviteiten zijn onvergetelijk mooie chiro-momenten! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘Leven op het ritme’ (want dan zijn we 
op bivak, duh"#$%) en ik speel nog altijd heel graag mee als pot pot caramel rond de kerk, 
honkbal, weerwolven, … (eigenlijk alle spelletjes) op het programma staan. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder... het vieruurtje "#$%. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat je meer kan dan je denkt, dat samen zijn veel leuker is 
dan alleen en dat een leven zonder chiro een groot gemis is. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
het Dingske, oudernamiddag en de oudleidingsactiviteit. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 04 71 44 33 90. 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik super super suuuper veel zin heb in mijn eerste 
jaar als leidster!! Samen met mijn TOP medeleidsters, Marieke en Iris, en met mijn 
schatjes van leden gaan we er een fantastisch jaar van maken!  
 
Veel liefs! 
 
Eline 
 
                        

 

 

 

 

 



Kwiks 
Hallootjes! 
 
Ik ben Imke , maar ze noemen mij ook graag wel eens Im. Ik ben 19 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 op 
de chiro!! 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 13 jaar bij de chiro zit. Daarvan is dit mijn 2de 
jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik het samenzijn met de leiding en de leden een 
leuke dag bezorgen! 
 
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 caramel op het programma staat. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder mijn leuke medeleiding en lieve 
leden &'()  
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat je helemaal 
jezelf kan en mag zijn!  
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke 
snoetjes zet ik mij op de chiro ook in als 
hoofdleidster. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken 
op het nummer 0470 58 83 17. 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik heeeeeel 
veel zin heb in het nieuwe chirojaar samen met 
mijn TOP medeleinding en schatten van leden! 
 
Veel liefs! 
 
 

 

 

 

 



Hellow 

 
Ik ben Lore, maar ze noemen mij ook graag wel eens Lor/Loor. Ik ben 19 lentes jong. 
 
Ik zit vaak of dat probeer ik toch met mijn neus tussen de boeken om Verpleegkunde te 
studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig zien in de stad, dan ben ik vast en 
zeker kleren aan het passen of in een gezellig cafeetje iets aan het drinken met vrienden 
en familie. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 14 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 2 jaar 
leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik om iedere zondag elkaar terug te zien, die speelse 
lach op de gezichtjes van leden is het mooiste wat een leidster kan zien.  
Samen plezier maken, samen spelletjes spelen, samen vuil worden het maakt niet uit 
wat we doen maar 1 ding is zeker we doen het allemaal samen.  
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘Het bivaklied’ en ik speel nog altijd 
heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder 
dikke knuffels en bijbabbelen met mijn beste 
vriendinnen en liefste leden.  
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat het niks uit 
maakt wie of wat je bent, je kan helemaal jezelf 
zijn en lekker uit de bol gaan. “why be moody 
when you can shake your booty?” 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke 
snoetjes zet ik mij op de chiro ook in: 
bedankkaartje maken, het vuilnis buiten zetten,  
shot you down organiseren, feestmeester zijn. 
 
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 ik immens 
veel zin in heb in het nieuwe chirojaar we gaan 
er samen het aller aller aller beste van maken!!  
We gaan herinneringen maken voor het leven en 
genieten a volente! xxx 
 
Veel liefs! 
 
 
 



Hallootjes! 
 
Ik ben Sam Vanderlinden, maar ze noemen mij ook graag wel eens Sammie. Ik ben 18 
lentes jong. 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om taal- en 
letterkunde te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig zien zingen achter 
mijn piano. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 8 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 1 jaar 
leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik elke zondag opnieuw plezier maken met de 
allerliefste leden en fantastische medeleiding! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje De poes van tante Loes en ik speel 
nog altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder die goeie chips en een lekkere cola!  
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat 
vrienden altijd voor je klaar zullen staan, 
in goede en slechte tijden.  
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die 
vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook 
in het zoeken van de bivakplaats voor 
2025, de ontspannende activiteit voor de 
leiding, de oudleidingsactiviteit, de 
kersteditie van de Chiro en voor Christus 
Koning. 
 
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 
enorm dankbaar ben voor al die mooie 
tijden die ik dankzij Chiro heb beleefd. Ik 
ben zeker dat er ook nog 1001 mooie 
momenten zullen komen! 
 
Veel liefs!  

 

 



Tippers 
Hallootjes! 
 
Ik ben Hayley, maar ze noemen mij ook graag wel eens Hayleykopter. Ik ben 19 lentes 
jong. 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om Agogische 
wetenschappen te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig zien amuseren op 
de chiro!!! 
 
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 om elke zondag weer lachjes te zien om de 
gezichten van de leden. Maar ook de leuke sfeer in de leidinggroep en de vijfde 
maaltijden op bivak zijn zeker een plus. Gewoon je innerlijke kind naar boven kunnen 
halen en volop genieten, dat is leiding zijn! <3   
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘’er waren eens drie joden” en ik 
speel nog altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder chipje! En misschien kunnen de 
geweldige leden en leiding niet ontbreken…  
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat spaghetti ook met de handen gegeten mag worden! 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 
oudleidingsactiviteit en de jaarlijkse hamburgerstand op pukkelpop.  
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0499738324. 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik 
ontzettend uitkijk naar komend chirojaar met 
zalige medeleiding en schatten van leden. We 
gaan er een feestje van maken!!  
 
Veel liefs! 

 
 

 

 

 
 



Hallootjes! 
 
Ik ben Janne, maar ze noemen mij ook graag wel eens Jane. Ik ben 21 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 op de chiro. 
 
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 gezellig samen spelen. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje Wat is chiro en ik speel nog altijd heel 
graag mee als weerwolven op het programma staat. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder veel gelach. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat ik niet zo goed kan koken. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 
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 uitkijk naar het leuke jaar. 
 
Veel liefs! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallootjes! 
 
Ik ben Tine, maar ze noemen mij ook graag wel eens Tinie. Ik ben 20 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 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 3 jaar 
leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat leiding zijn zo veel meer is dan enkel de 
chirozondagen! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje het bivaklied en ik speel nog altijd 
heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder een lekker chipsje tijdens het 
vieruurtje, de liefste leden en de leuke sfeer binnen de leidingsploeg.  
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat van elk moment het beste moment te maken 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
de Pukkelpop catering 
 
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 super veel zin heb in een nieuw chirojaar 
vol onvergetelijke momenten!  
 
Veel liefs! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiptiens 
Hallootjes! 
Ik ben Liesbeth, maar ze noemen mij ook graag wel eens Pol. Ik ben 22 lentes jong. 
 
Tijdens de week hou ik me vooral bezig met lessen voorbereiden, verbeteren, … want ik 
werk als juf in de lagere school van Kuringen. In mijn vrije tijd kan je mij echter regelmatig 
terugvinden op de Chiro!!  
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 8 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 6 jaar 
leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik de fantastische leidingsploeg en  de kans om elke 
zondag tijd te spenderen met mijn geweldige leden!  
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje 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 chipsje tijdens 4 uur ;)  
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat een zondag niets is zonder mijn beste vriendinnen op 
de chiro  
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
team Spagdag.  
 
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 geweldig jaar wordt! Dat kan dan ook 
niet anders met mijn topmedeleidster en topleden J xxx 
 
Veel liefs! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallootjes! 
 
Ik ben Marlies, maar ze noemen mij ook graag wel eens Marl. Ik ben 22 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 zien op de CHIROOO, babysitten of gezellig bij m’n vriendinnen!  
 
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 de geweldige vriendschappen die er ontstaan en 
om elke zondag weer alle leden blij te maken!   
 
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 pot pot caramel rond de kerk, lekkere 
chipjes tijdens 4 uurtje, een chirorok zonder kousenbroek ook al vriest het en last but 
not least leden die leiiiiiiiisteeeeeeeeer zeggen als ze je nodig hebben 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat ik in mijn chirorok alles aankan en aandurf! 
 
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 0495 65 28 86. 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik 
ontzettend hard uitkijk naar dit jaar 
samen met mijn medeleidster en leden, 
met als knal afsluiter ons buitenlands 
bivak! WHIIII  
 
Veel liefs! 
 

 

 

 

 

 

 



Aspi 
Hallootjes! 
 
Ik ben Elien maar ze noemen mij ook graag wel eens Eli. Ik ben 22 lentes jong. 
 
Ik ben dit jaar afgestudeerd als kleuterjuf en ga nog een specialisatiejaar doen. 
Ik ga dus vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om 
buitengewoon onderwijs bij te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig, 
CHIRO, iets met de vriendinnen, babysitten of weekendwerk zien doen!  
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 13 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 6 jaar 
leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik : Van elke saaie zondag een super zondag te 
maken en de leden s’avonds na de chiro zien vertrekken met een lach. Natuurlijk ook 
niet de hechte vriendschap te vergeten  met de leiding en de band die je creëert met de 
leden! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje wat is chiro? en ik speel nog altijd 
heel graag mee met eender wat er op het programma staat. Als ik mee speel geniet ik 
ervan om de leden te zien stralen. En stiekem voel ik me dan terug lid en niet meer zo 
oud hihi. "#$%  
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder alle leiding en leden 
dus corona blijf maar weg zodat we met ons alle op de chiro kunnen 
doen. Ik wil geen online chiro meer, geeft mij maar gewone chiro!!! 
 
Dankzij de chiro heb ik mezelf leren kennen. Elk jaar kom ik wel iets 
nieuw over mezelf te weten wat ik nog niet wist. Dit zijn zowel 
positieve als negatieve vaardigheden. Deze neem ik allemaal mee in 
mijn verdere leven.  
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op 
de chiro ook in voor Christus koning, Shot you down (fuif) en 
hamburgerstand op pukkelpop. 
 
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 veel zin heb om er een 
mega leuk jaar van te maken samen met mijn lieve medeleidster 
Ellen. Lieve aspi’s het gaat een heeel leuk jaar worden. Nog een leuk 
weetje ik ben de oudste leidster op de chiro, aahhh ik begin me oud 
te voelen.  
 
Veel liefs! 



Hallootjes! 
 
Ik ben Ellen, maar ze noemen mij ook graag wel eens El of Ellebel. Ik ben 21 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 zien op de 
Chiro natuurlijk! Daarbuiten doe ik ook nog aan taekwondo.  
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 15 jaar bij de chiro zit. Daarvan is dit mijn 5de 
jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik zien hoe dat Chiro vriendschappen en 
herinneringen voor het leven vormt! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het ‘Bivaklied’ en ik speel nog altijd heel graag mee 
als pot pot caramel rond de kerk op het programma staat. 
 
Een chirozondag is voor mij helemaal compleet zonder online Chiro, natte mondmaskers, 
tonnen alcohol gel, veel te veel bubbels en bevroren tenen. Wat heb ik er zin in om weer 
allemaal samen gezellig samen in het lokaal te zitten! 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat je helemaal jezelf mag zijn!  
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in als 
hoofdleidster. 
 
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 ik (en jaja het is een cliché maar het is zo hard 
waar!) er heeeeeel veel zin in heb! Samen met mijn lieve medeleidster Eel en onze 
fantastische leden kan het niet anders dan een TOP jaar worden!  
 
Veel liefs! 
 
 

 

 

 

 
 

 



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 
 

Imke Bijnens (0470 58 83 17) en Ellen Hannes (0468 29 34 96) Bij vragen of problemen 
kunnen jullie steeds bij hen terecht! 

 



Belangrijke data! 

	

September	

26	september:	chiro!	

	

Oktober	

3	oktober:	chiro	-	vriendjesdag	

10	oktober:	chiro!	

17	oktober:	chiro!	

22	oktober:	Dag	van	de	jeugdbeweging	

24	oktober:	gemengde	chiro	

31	oktober:	chiro!	

	

November	

6	november:	Spadag	

7	november:	geen	chiro	

14	november:	chiro!	

21	november:	chiro	-	Christus	Koning	

28	november:	chiro!	

	

December	

5	december:	chiro	-	Soep	op	de	stoep	

12	december:	chiro!	

19	december:	chiro	-	kersteditie	

26	december:	chiro!	

	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

Met	dank	aan	Paperclip,	Zonhoven.	


