
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 dagboek,  

Ik ben vandaag op mijn eerste dag kamp, ik vond het super spannend maar na dat we onze 
bedjes hadden opgezet en een rondleiding had gekregen was alle stress weg. Na ons 4-uurtje 
zijn we naar het centrum van de stad gegaan waar overal springkastelen stonden. We hebben 
ons daar rot geamuseerd, sommige sloebers kwamen zelfs terug met super gekke kapsels. Na 
het avondeten hebben we nog een snoephuis gemaakt en dan was het tijd voor bed. 

 

Liefste dagboek, 

Op dag twee hebben oudleidingsspel gehad, toen kwamen de leidsters die gestopt waren met 
een spel en onze leidsters kregen effen rust. Na een lekker middageten en platte rust hebben 
we een bosspel gespeeld. Na het avondeten hebben ons aandenken gemaakt van dit kamp en 
dan was het weer tijd om te gaan slapen. 

 

Liefste dagboek, 

We zijn al dag 3 en ik mis thuis nog helemaal niet! Vandaag hadden we trektocht, we zijn 
gewandeld naar het zwembad waar we super veel plezier hebben gehad in de wildwaterbaan. 
Na zo een vermoeiende dag werden we beloond met frietjes!!! We hebben dan ook natuurlijk 
zo veel gegeten als we konden. Na het eten hebben we nog slaapzakspelletjes gespeeld. En 
dan was het weer tijd voor bed. 



Liefste dagboek, 

Deze voormiddag vertelde de leiding dat we kleren moesten aandoen die héél vuil mochten 
worden, dus wij wisten eigenlijk al wat we gingen doen: vuil spel! We hadden er allemaal super 
veel zin in, we moesten aan een rad draaien en dan moesten we die ‘vieze’ opdracht 
uitvoeren. We mochten zelfs een ei op elkaars hoofd kapot slaan! De leidsters hadden onze 
vieze haren en kleren afgespoeld met de tuinslang, dat was wel even koud. Namiddag hebben 
we waterspelletjes gespeeld en waren we eigenlijk terug helemaal proper! In de avond 
mochten brieven schrijven naar mama en papa, dat vonden we heel leuk, we konden allemaal 
leuke kaartjes kopen om op te schrijven. Voor het slapen gaan mochten we nog een snoepje 
van het snoephuisje nemen! 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste dagboek, 

Normaal duurt een bivak maar 5 dagen en dan zouden we vandaag al naar huis gaan, we zijn 
super blij dat we nog 2 dagen mogen blijven! We speelden in de voormiddag een quiz waarbij 
we moesten meezingen met bekende liedjes, vraagjes moesten oplossen en grappige 
opdrachten. We moesten bijvoorbeeld met witte sokken een rondje lopen en ze moesten zo 
weinig mogelijk vuil blijven, dat was best moeilijk! Na de quiz hebben we ons dansje voor 
kampvuur al eens moeten oefenen. De leiding heeft een leuk dansje gemaakt op ‘de 3 
biggetjes’ van K3 en we vinden het kei leuk om op te 
dansen. Namiddag was het familiedag, dus we moesten 
spelletjes spelen in allemaal verschillende groepen ook 
met de oude leden op de chiro, we hebben veel nieuwe 
vriendinnen gemaakt. Om deze dag af te sluiten hadden 
we met heel de chiro samen bonte ring, we dansten en 
dansten (ook veel nieuwe dansjes geleerd) tot het slapen 
gaan! 

 

Liefste dagboek 

Vandaag is het de voorlaatste dag op bivak. Tijd om er nog het beste van te maken. We 
begonnen onze dag rustig alhoewel dit niet lang duurde. We veroverde meteen met alle 
sloebers het springkasteel. In de namiddag haalde leidster Marie lekkere ijsjes voor ons, heel 



verfrissend tijdens zo’n warme dag! Daarna oefenden we nog een paar keer ons dansje voor 
het kampvuur zodat we dit ’s avonds konden laten zien aan alle leden, leidsters en 
oudleidsters. Het was een lange dag maar wel een hele leuke dag! 

 

Liefste dagboek 

Vandaag is helaas onze laatste dag op bivak. We zijn allemaal een beetje verdrietig dat het al 
gedaan is. We hebben zoveel leuke dingen gedaan en deze hebben we met de hele Chiro 
gedeeld. We hebben zoveel gelachen maar soms ook een klein traantje gelaten. We aten ’s 
middags nog een lekkere smos en voor we het wisten kwamen mama en papa ons al halen. 
Stiekem waren we wel een beetje blij toen mama en papa door de poort binnen kwamen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speelclub 

Dag liefste speelclubs, 

Jammer genoeg zit ons fantastisch mooie chirojaar er alweer op "#$... maar wat hebben wij 
ervan genoten samen met jullie! Als kers op de taart was daar ons bivak, waar we samen een 
heel jaar lang naar uitgekeken hebben! Omdat we dit chirojaar allemaal super goede 
vriendinnen zijn geworden hebben wij een speelclub - vriendenboekje voor jullie gemaakt. 
Vullen jullie hem ook in? We zouden jullie graag in ons vriendenboekje hebben! %&'( 

Dikke knuffels, we gaan jullie missen! X 

Iris, Marieke en Eline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speelclub - vriendenboekje 

 

Mijn naam is: _______________________ 

Ik ben jarig op: ______________________ 

Ik ben nu ___________________ jaar oud. 

Mijn chiro afdeling is: _________________ 

Mijn lievelingskleur is: _________________ 

Mijn favoriete chiro liedje is: ____________ 

Mijn favoriete bivak maaltijd is: __________ 

Mijn mooiste chiro herinnering is: ________ 

Mijn mooiste bivak herinnering is: ________ 

Wat ik stiekem minder leuk vond op bivak: _ 

Mijn favoriete spelletje op de chiro is: _____ 

Mijn favoriete leidster is: _______________ 

Chiro is leuk omdat: ___________________ 

Op de chiro heb ik geleerd dat: __________ 

De leukste plaats om een spel te spelen is: _ 

Mijn droomuitstap met de chiro is: _______ 

Het lekkerste vieruurtje is: ______________ 

 

Enkele chiro dilemma’s (omcirkel wat het best bij jou past): 

Stoofvlees Videe 
Ketchup Mayonaise 
Bosspel Stadsspel 
Familiedag Volksdansen 
Kampdans Ochtendgym 
Zomer Winter 
Ochtend Avond 
Orde Afwassen 
Trektocht Zwemmen 
Spaghetti met bestek Spaghetti zonder bestek 
Vettige spelen Waterspelletjes 
Pannenkoeken Verloren brood 

 



Kwiks 

Er was eens… een chiromeisje die met volle spanning naar Veerle vertrok. Daar kwam ze haar 
vriendinnetjes tegen, al deze chiromeisjes vormen samen een groep genaamd: KWIKS. De 
kwiks hebben een super kamp achter de rug. Zal ik eens vertellen wat we allemaal gedaan 
hebben? 

 

Zo hebben we een bosspel gespeeld in het grote sprookjesbos, ze moesten de ingrediënten 
van een virgin mojito proberen te veroveren van de anderen groepen. De kwiks hadden ook 
geen schrik om vuil te worden tijdens paracommando ze zagen er als trolletjes uit. Net zoals 
het beest van Belle zijn ze super sterk, dit hebben ze steeds laten zien bij alle spelen. Ze hadden 
zelfs gewonnen tegen de leidsters bij honkbal. 

 

Op bivak was er ook een speciale dag want Lucie was jarig, hiep hiep hoera daar hoort taart 
en een virgin cocktail bij. Net zoals holle bolle Gijs aten al de kwiks heel graag petit beurre. 
Deze lekkere zelfgemaakte petit beurre hadden we tijdens onze picknick opgegeten. Na het 
avondeten hadden de kwiks toch nog een plaatsje vrij voor een lekker ijsje. Zo werden ze 
geblinddoekt vervoerd naar de ijsjeszaak, helaas hebben ze niet zo een lange nek als langnek 
om te kijken waar ze naartoe werden gebracht want ohhhh wat waren ze benieuwd. Bij dit 
onvergetelijk bivak hoort natuurlijk een geweldig aandenken, we versierden onze totebags in 
echte sprookjestassen. Het was een bivak om nooit te vergeten en toen leefden al de 
chiromeisjes nog lang en gelukkig… 



Tippers 

Er was eens… 

een Tipper groep die op bivak vertrok, 
we vertrokken met goede moed en een fietsbroek onder onze rok. 

De eerste avond stond er een chocolade BBQ voor ons klaar, 
Of dat gesmaakt heeft? Het was onovertrefbaar! 

De tweede dag begon met een spel van de oudleiding, 
De Tippers speelde mee met heel veel toewijding. 

In de namiddag stond er paracommando op de planning, 
Lekker vuil worden en helemaal losgaan, dat is voor deze groep ontspanning. 

De derde dag gingen we met heel de chiro op pad, 
Op trektrocht gingen we met z’n alle naar het zwembad. 

De wildwaterbaan zorgde voor veel plezier, 
er was wel af en toe een auwtje daar en pijntje hier. 

De vierde dag gingen we op ééndaagse naar Mol,  
Het was een helse fietsrit maar hadden toch veel lol.  

Gingen we lasergamen er echt op los 
Het karten was geweldig maar DJ was de klos 

De vijfde dag mochten de tippers van het leidingsleven proeven,  
En kon de leiding over de honkbalbaan zoefen.  

Familiedag was ook weer plezant,  
Zelfs met pannenkoeken eten in het vierkant.  

De zesde dag werden jullie gedropt  
En hadden jullie je rugzakken vol met snoep gepropt  

Die avond werden wij verbaasd door jullie toneel 
Wat was dat origineel! 

De zevende en laatste dag,  
Namen we afscheid met een traan en een lach.  

We bezinde over de 7 mooie dagen, 
Een bivak waar we niet over kunnen klagen!  



Lieve tippers, bedankt voor dit leuke jaar!  
Nu staan er nieuwe (of niet helemaal nieuwe) leiding voor jullie klaar! 
 
En ze leefde nog lang en gelukkig… 

 



 

 

 

  



Tiptiens 

Lieve Tiptiens, 

Ons buitenlands bivak zit er al een tijdje op, maar wat hebben we een geweldige tijd beleefd! 
Met de grootste glimlach en een rugzak vol herinneringen kijken we terug op onze reis naar 
Kroatië. Van de eerste tot de laatste dag was het één groot feest. Elke dag opnieuw stond er 
weer een leuke activiteit op de planning waar jullie telkens o zo nieuwsgierig naar waren. Van 
het bezoeken van een stadje, chillen op het strand, het waterpretpark, snorkelen in de grotten 
of zelfs feesten op de partyboot, het kon allemaal. Maar natuurlijk met als hoogtepunt het 
spotten van de dolfijnen en zwemmen bij zonsondergang. We kunnen het allemaal afvinken 
van onze bucketlist. Wij hebben ontzettend hard genoten van elk moment samen met jullie. 
Jullie enthousiasme dit jaar valt niet te evenaren. Het was een bivak en chirojaar om nooit te 
vergeten. 

Dikke kussen 

Pol en Marl 

 



 



 



Aspi’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spelletjestijd! 

  



 



Mopjes! 

 
• Een vrouw komt een kledingwinkel binnen en vraagt: “Mag ik di 

rode jurk in de etalage passen?” “Natuurlijk mevrouw, maar we 
hebben ook paskamers hoor.” 
 

• Piet gaat op een dag naar de vader van zijn vriendin om hem de 
hand van zijn dochter te vragen. “Ik dacht het niet!”, zegt de 
vader nors. “Ik wil niet hebben dat mijn dochter haar leven 
verknoeit bij zo’n lapzwans!” Waarop Jan atwoordt: “Precies 
meneer, dat wil ik ook niet. Daarom kom ik nu juist haar hand 
vragen!” 

 
• Een man heeft net een vinger laten amputeren. Hij vraagt aan de 

dokteer: “Kan ik nu piano spelen dokter?” De dokter antwoord: 
“Natuurlijk, geen probleem!” Waarop de man blij zegt: “Wow, dat 
is geweldig! Dat kon ik voor de operatie niet!” 

 
• Andere man bij de dokter. Hij zegt: “Dokter, kunt u iets doen aan 

mijn verstopte neus? 
Zegt de dokter: “Oké oké, ik help wel zoeken …” 
 

• Wat is de overeenkomst tussen je billen en de woestijn? 
Kaktussen … 

 

• De juf vraagt aan Olivia: “Ik ben mooi. Is deze zin tegenwoordige 
tijd of verleden tijd?” Waarop Olivia antwoordt: “Verleden tijd, 
juf.” 



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! 
 

- 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. 
 

- Baby nieuws!! Oud leidster Cara is bevallen van haar eerste kindje. Een dikke proficiat! 
 

- We mogen ook oud leidster Margo proficiat wensen, zij is namelijk ook bevallen van 
haar eerste kindje. Proficiat! 
 

- Dit jaar wordt onze leidingsploeg versterkt met 4 nieuwe leidsters! We zijn er dan ook 
zeker van dat ze het top gaan doen! 
 

- We hebben dit jaar een nieuwe VB genaamd Sofie. We wensen haar veel succes met 
zo een zotte leidingsploeg als die van ons! 

 

 



Leiding 

Sloebers 

Hayley Goessens 0499 73 83 24 hayley@chiromeisjeskiewit.be 
Luna Deckers 0492 78 90 40 luna@chiromeisjeskiewit.be 
Marieke Tytgat 0478 41 12 12 marieke@chiromeisjeskiewit.be 

 

Speelclubs 

Anke Tytgat 0472 37 17 83 anke@chiromeisjeskiewit.be 
Bonnie Vrancken 0483 02 33 75 bonnie@chiromeisjeskiewit.be 
Janne Claes 0472 78 93 41 janne@chiromeisjeskiewit.be 
Lore Cuppens 0476  74 93 74 lore@chiromeisjeskiewit.be 

 

Kwiks 

Eline Beyen 0471 44 33 90 eline@chiromeisjeskiewit.be 
Ellen Hannes 0468 29 34 96 ellen@chiromeisjeskiewit.be  
Yana Krotosik 0493 45 38 85 yana@chiromeisjeskiewit.be 

 

Tippers 

Britt Luckx 0477 25 06 47 britt@chiromeisjeskiewit.be 
Marie Meers 0472 81 14 94 marie@chiromeisjeskiewit.be 
Tine Hannes 0472 12 75 41 tine@chiromeisjeskiewit.be 

 

Tiptiens 

Elien Smeets 0498 01 83 17 elien@chiromeisjeskiewit.be 
Lauryne Van Humbeeck 0474 51 53 66 lauryne@chiromeisjeskiewit.be 

 

Aspi’s 

Imke Bijnens 0470 58 83 17 imke@chiromeisjeskiewit.be 
Marlies Smeets 0495 65 28 86 marlies@chiromeisjeskiewit.be 

 

 

 

 

 

 



Sloebers 
Hallootjes! 
 
Ik ben Hayley, maar ze noemen mij ook graag wel eens Hayleykopter. 
 
Ik ben 20 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 
afspreken met vrienden %&'( 
 
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 om elke zondag een lach op de gezichtjes 
van de leden te zien en bij hen de chiropassie ergens te kunnen aanwakkeren)*+, 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje “wat is chiro”. En ik speel nog 
altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Ik heb als aspi de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder een chipske en veel gelach! 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat zondag de leukste dag van de week is! 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 
voor Chiro Kiewit Presents! 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0499 73 83 24. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben, kan je me vinden door op 
zoek te gaan naar deze persoon: 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik 
GIGANTISCH uitkijk naar dit chirojaar met 
schatten leden, zalige medeleiding en 
een geweldige leidingsgroep!! 
 
Veel liefs! 
Hayley 
 

 

 



Hallootjes! 
 
Ik ben Luna, maar ze noemen mij ook graag wel eens loen. 
 
Ik ben bijna 19 lentes jong. 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om 
kleuteronderwijs te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig zien 
shoppen. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 3 jaar bij de chiro zit. Daarvan mijn eerste 
jaar leiding. 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik de kinderen een leuke tijd geven. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje leven op het ritme. En ik speel 
nog altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Ik heb als aspi de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder samen een zakje chips eten :))) 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat echte vriendschap kan ontstaan. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke 
snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor 
spagdag. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken 
op het nummer 0492 78 90 40. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig 
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan 
naar deze persoon: 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik er heel 
veel zin in en dat het een mega tof jaar gaat 
worden!!! 
 
Veel liefs! 
Luna 
 
 

 

 

 



Hallootjes! 
 
Ik ben Marieke, maar ze noemen mij ook graag wel eens Rieke rieke. 
 
Ik ben 20 lentes jong. 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om 
verpleegkunde te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig atletiek en 
chiro zien doen. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 15 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 
3de jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik de vriendschap, plezier maken, leuke 
activiteiten maken voor de leden, fijne en leuke gesprekken, feesten, lachen, zot 
doen. 
 
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 en b op het programma staat. 
 
Ik heb als leinding de mooiste chiro herinneringen. 
 
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 
hamburgerstand, het kersfeestje. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op 
het nummer 0478 41 12 12. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig 
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan naar 
deze persoon: 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik heel veel 
zin heb in het nieuwe chirojaar!! 
 
Veel liefs! 
Marieke 
 
 

 

 



Speelclubs 
Hallootjes! 
 
Ik ben Anke, maar ze noemen mij ook graag wel eens Akke. 
 
Ik ben 17 lentes jong. 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om agogische 
weyenschappen te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig atletiek en 
vintage shoppen zien doen. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 13 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 
1 jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat je leuke spelletjes leert bedenken om de 
chirozondagen van de leden bezig te houden. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘wat is chiro’. En ik speel nog altijd 
heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Ik heb als aspi de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder een cola en een paprika chips. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat ik niet goed ben in 
optijd zijn. 
 
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 0472 37 17 83. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben, 
kan je me vinden door op zoek te gaan naar deze 
persoon: 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik super veel 
zin heb in het chirojaar. 
 
Veel liefs! 
Anke 
 
 

 
 



Hallootjes! 
 
Ik ben Bonnie, maar ze noemen mij ook graag wel eens Bonke. 
 
Ik ben 18 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 paddelen. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 13 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 
1 jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat iedere zondag anders is en vol met 
verassingen zit. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje aan den oever van de Dijle. En ik 
speel nog altijd heel graag mee als honkballen op het programma staat. 
 
Ik heb als aspi de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder het lekkere vier-uurtje. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat ik heel hard hou van middagdutjes. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke 
snoetjes zet ik mij op de chiro ook in voor Spagdag! 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op 
het nummer 32483023375. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig 
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan naar 
deze persoon:  
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik heel veel 
zin heb in mijn eerste jaar leiding zijn! 
 
Veel liefs! 
Bonnie 

 

 

 

 
 



Hallootjes! 
 
Ik ben Janne, maar ze noemen mij ook graag wel eens Jane. 
 
Ik ben 22 lentes jong. 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om 
verpleegkunde te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig chiro zien 
doen. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 14 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 
5 jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat we super leuke herinneringen met elkaar 
kunnen maken. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje bivaklied. En ik speel nog altijd 
heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Ik heb als tiptien de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder gezellig samen babbelen en de 
leukste spelletjes spelen. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat ik super chaotisch ben. 
 
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 0472 78 93 41. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens 
nodig hebben, kan je me vinden door op 
zoek te gaan naar deze persoon:  
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik 
super hard uit kijk naar het komende 
jaar. 
 
Veel liefs! 
Janne 
 

 

 
 



Hallootjes! 
 
Ik ben Lore, maar ze noemen mij ook graag wel eens Loor. 
 
Ik ben 20 lentes jong. 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om 
verpleegkunde te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig op de chiro 
natuurlijk. Ook kan je me vaak zien in de fitness of op een feestje. 
 
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 onze leden zich iedere zondag amuseren, 
ook de hechte leidingsband vindt ik zalig!  
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘het bivaklid’. En ik speel nog altijd 
heel graag mee als massaspelen en honkbal op het programma staat. 
 
Ik heb als tiptiens de mooiste chiro herinneringen. Toen gingen we tijdens onze 2-
daagse naar Nieuwpoort.  
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder een dikke knuffel van onze super 
lieve leden.  
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat je altijd jezelf mag zijn en dat iedereen uniek is. 
‘Wees jezelf er zijn al andere genoeg’.  
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 
voor: het kerstfeestje, feestmeester, klusjesvrouw en SYD-team.  
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij 
bereiken op het nummer: 04 76 74 93 74. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens 
nodig hebben, kan je me vinden door op 
zoek te gaan naar deze persoon: 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik 
heel veel zin heb in het nieuwe jaar. Ik 
kijk er naar uit om er samen een 
onvergetelijk chiro jaar van te maken.  
 
Veel liefs!  
Lore xxx 

 

 



Kwiks 
Hallootjes! 
 
Ik ben Ellen, maar ze noemen mij ook graag wel eens El of Ellebel. 
 
Ik ben 22 lentes jong. 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om een 
doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen te behalen, maar in mijn 
vrije tijd kan je mij regelmatig taekwondo en natuurlijk chiro zien doen. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 16 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 
6 jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik zien hoe Chiro vriendschappen voor het 
leven vormt. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje Jef zat in de keuken met Frida 
En ik speel nog altijd heel graag mee als ninja op het programma staat. 
 
Ik heb als aspi de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder enthousiaste Kwiks, mijn 
fantastische medeleidsters en gezellige babbels tijdens het 4-uurtje! 
 
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 
voor mijn taak als hoofdleidster. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij 
bereiken op het nummer 0468 29 34 96. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens 
nodig hebben, kan je me vinden door op 
zoek te gaan naar deze persoon: 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat er 
niks beters is dan tomaten ketchup en 
ik er natuurlijk ook heel veel zin in heb! 
 
Veel liefs! 
Ellen 
 

 
 



Hallootjes! 
 
Ik ben Yana. 
 
Ik ben 17 lentes jong. 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om 
orthopedagogie te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig chiro zien 
doen. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 12 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 
1 jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik de blije gezichtjes op zondag. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje de vriendschapsband. En ik speel 
nog altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Ik heb als aspi de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder toffe activiteiten. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat een zondag de leukste dag van de week is. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 
voor het vuilnis. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0493 45 38 85. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig 
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan 
naar deze persoon:  
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik enorm 
uitkijk naar het nieuwe chirojaar! 
 
Veel liefs! 
Yana 
 

 

 

 
 
 



Hallootjes! 
 
Mijn naam is Eline, ik ben 21 lentes oud (of jong). 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J) met mijn neus tussen de boeken om 
geneeskunde te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij natuurlijk regelmatig 
terugvinden 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 de voldoening die je krijgt om elke zondag 
een lach op de gezichtjes van je leden te toveren! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het bivaklied (want dan zijn we op bivak, duh 
)*+,) en ik speel nog altijd heel graag mee als weerwolven op het programma staat. 
 
Ik heb als aspi de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder het vieruurtje )*+,. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat zondag de leukste dag van de week is! 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 
voor onze fuif SYD! 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken 
op het nummer 0471 44 33 90. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig 
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan 
naar deze persoon: 
 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik heeeel 
veel zin heb in het nieuwe chirojaar!! 
 
Veel liefs! 
Eline 

 

 

 

 

 



Tippers 
Hallootjes! 
 
Ik ben Britt, maar ze noemen mij ook graag wel eens Britterbal, Britney of Brutt. 
 
Ik ben 19 (bijna 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 turnen (les geven), chiro, 
shoppen, uiteten,… zien doen. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 11 jaar bij de Chiro zit. Daarvan ben ik al 
3 jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat ik elke zondag de leden de tofste 
namiddag van de hele week kan bezorgen en natuurlijke de allerleukste 
momenten kan beleven met de leidingsploeg. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘Het bivaklied’. En ik speel nog 
altijd heel graag mee als volksdansen of honkbal op het programma staat. 
 
Ik heb als leiding de mooiste Chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder leden die vuil naar huis gaan 
omdat ze zich zoooooo hard geamuseerd hebben %&'( 
 
Dankzij de Chiro heb ik geleerd dat je van elke dag een feestje moet maken! 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 
voor de aankopen van de chiro, Spagdag en de Pukkelpop catering. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0477/25 06 47. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben, kan je me vinden door op 
zoek te gaan naar deze persoon: 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat 
ik helemaal klaar ben voor een 
spetterend chiro jaar!!! 
 
Veel liefs! 
Britt 
 
 
 
 
 
 



Hallootjes! 
 
Ik ben Marie, maar ze noemen mij ook graag wel eens Mary. 
 
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 CHIRO zien 
doen. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 16 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 
3 jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik om de leden elke zondag met een tevreden 
gezichtje naar huis te zien gaan en feestjes doen met de leidingsploeg! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ‘de wereld is een toverbal’. En ik 
speel nog altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Ik heb als tiptien de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder de dikke knuffel van de leden voor 
de chirozondag weer begint. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat iedereen je vriendin kan worden.  
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 
voor ‘Chiro Kiewit presents’. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij 
bereiken op het nummer 0472 81 14 94. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig 
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan 
naar deze persoon:  
 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik er 
alles aan ga doen om er een geweldig 
chirojaar van te maken!!! 
 
Veel liefs! 
Marie xxx 
 
 
 
 
 
 
 



Hallootjes! 
 
Ik ben Tine, maar ze noemen mij ook graag wel eens Tin/Tinie. 
 
Ik ben 21 lentes jong. 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om orthopedie 
te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig CHIRO! zien doen. 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 16 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 
4 jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat leiding zijn zo veel meer is dan enkel de 
chirozondagen zelf. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje het bievaklied. En ik speel nog 
altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Ik heb als aspi de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder een lekker chipje tijdens het 
vieruurtje. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd om mijn grenzen te verleggen. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 
voor de pkp catering. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het nummer 0471 12 75 41. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben, kan je me vinden door op 
zoek te gaan naar deze persoon:  
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik super 
veel zin heb weer een nieuw chirojaar samen 
met mijn liefste medeleidsters en leden! 
 
Veel liefs! 
Tine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tiptiens 
Hallootjes! 
Ik ben Elien, maar ze noemen mij ook graag wel eens Eli. 
Ik ben 23 lentes jong. 
 
Ik zit niet meer met mijn neus tussen de boeken maar ben afgestudeerd als 
kleuteronderwijzeres en ben op zoek naar een klasje, maar in mijn vrije tijd kan je 
mij regelmatig CHIRO zien doen. Maar ook shoppen, fitnessen, iet met de 
vriendinnen doen, … 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 14 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 
7 jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik dat 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 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. 
)*+, 
Ik heb als eerste jaar aspi en als leiding de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder alle 
leiding en leden dus corona blijf maar weg zodat we met ons 
alles op de chiro kunnen doen. Ik wil geen online chiro meer, 
geeft mij maar gewone chiro!!! 
 
Dankzij de chiro heb ik mezel leren kennen. Elke jaar 
kom ik wel iets nieuw over mezelf te weten wat ik nog 
niet wist. Dit zijn zowel positieve als negetieve 
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 en hamburgerstand. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij bereiken op het 
nummer 0498/01 83 17. 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig hebben, 
kan je me vinden door op zoek te gaan naar deze persoon: 
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 Lauryne. Lieve tiptiens we gaan er een 
knetter gek jaar van maken. Nog een leuk weetje ik wordt door de leiding de bomma 
genoemd omdat ik de oudste leiding ben. 
 
Veel liefs! 
Elien (de bomma)  
 



Hallootjes! 
 
Ik ben Lauryne, maar ze noemen mij ook graag wel eens Lau. 
 
Ik ben 19 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 
chiro!!! 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 10 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 
3 jaar leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik de activiteiten met de leiding. 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje ons jefke had een tik nerveu. En 
ik speel nog altijd heel graag mee als honkbal op het programma staat. 
 
Ik heb als aspi de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder een lekker vieruurtje. 
 
Dankzij de chiro heb ik geleerd dat je je op 
meerdere plaatsen thuis kunt voelen. 
 
Behalve wekelijks klaarstaan voor al die 
vrolijke snoetjes zet ik mij op de chiro ook in 
voor het dingske, het verhuur, het 
bedankbriefje en oudleidingsactiviteit. 
 
Indien je mij eens nodig hebt, kan je mij 
bereiken op het nummer 0474 51 53 66. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig 
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan 
naar deze persoon: 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik super 
veel zin heb in dit chiro jaar. 
 
Veel liefs! 
Lauryne 
 

 

 



Aspi’s 
Hallootjes! 
 
Ik ben Imke, maar ze noemen mij ook graag wel eens Im. 
 
Ik ben 20 lentes jong. 
 
Ik zit vaak (of dat probeer ik toch J ) met mijn neus tussen de boeken om 
handelswetenschappen te studeren, maar in mijn vrije tijd kan je mij regelmatig zien 
op de chiroooo!! 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 15 jaar bij de chiro zit. Daarvan is dit mijn 
3e jaar als leiding! 
 
Het allerleukste aan leiding zijn vind ik het samen zijn met de leiding en samen met 
mijn medeleiding de leden een leuke zondag bezorgen! 
 
Mij hoor je het hardst meebrullen op het chiroliedje het bivaklied en ik speel nog altijd 
heel graag mee als pot pot karamel op het programma staat. 
 
Ik heb als aspi de mooiste chiro herinneringen. 
 
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 
 
En moest je mij op een chirozondag eens nodig 
hebben, kan je me vinden door op zoek te gaan naar 
deze persoon: 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat ik heeeeeeel 
veel zin heb in het nieuwe chirojaar! Ik kijk uit naar 
nieuwe en leuke herinneringen maken met mijn 
leden en medeleidster! Zin in een onvergetelijk 
jaar! <3 
 
Veel liefs! 
Imke 
 
 



Hallootjes! 
 
Ik ben Marlies, maar ze noemen mij ook graag wel eens Marl. 
 
Ik ben 23 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 op de CHIROOO of gezellig bij m’n vriendinnen! 
 
Ik ben super blij dat ik kan vertellen dat ik al 14 jaar bij de chiro zit. Daarvan ben ik al 
6 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. 
 
Ik heb als aspi EN leiding de mooiste chiro herinneringen. 
 
Een chirozondag is voor mij niet compleet zonder mijn allerliefste vriendinnen. 
 
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 0495/652886. 
 
En moest je mij op een chirozondag eens 
nodig hebben, kan je me vinden door op 
zoek te gaan naar deze persoon: 
 
Als laatst wil ik nog graag vertellen dat 
heeeel veel zin heb in dit aspi jaar! 
Samen met Imke en de aspi’s gaan we 
er een onvergetelijk jaar van maken. 
Net zoals de leden kijk ik stiekem ook 
al heel hard uit naar leefweek hihi 😊 
 
Veel liefs! 
Marl 
 
 
 

 



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	

18	september:	chiro!	

25	september:	churo!	

	

Oktober	

2	oktober:	chiro!	–	vriendjesdag	

9	oktober:	chiro!	

16	oktober:	chiro!	

21	oktober:	dag	van	de	jeugdbeweging	

23	oktober:	chiro!	

30	oktober:	chiro!	

	

November	

5	november:	spagdag	

6	november:	geen	chiro	

13	november:	chiro!	

20	november:	chiro!	–	Christus	Koning	

27	november:	chiro!	

	

December	

4	december:	chiro!	–	soep	op	de	stoep	

11	december:	chiro!	

19	december:	chiro!	–	kersteditie	

25	december:	geen	chiro	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

Met	dank	aan	Paperclip,	Zonhoven.	


