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Voorwoord

Beste leden en ouders,

Cava? Alles goed? Ook dit jaar trappen we met een nieuw jaarthema 
een fantastisch chirojaar op gang! Wij gaan voluit voor een Chiro waar 
iedereen een plaats heeft, een Chiro waar iedereen zich goed voelt. 
Tegelijkertijd willen we ook een Chiro zijn waar het ook oké is je even 
minder goed te voelen, een Chiro die dan een hart onder de riem kan 
steken.

Om iedereen dan ook kiplekker en goed in zijn vel te laten voelen 
hebben wij ook dit jaar verschillende activiteiten in petto met onze 
nieuwe leidingsploeg. Elke zondag zal beter worden dan de vorige, 
zotte weekends en zalige daguitstappen staan al ingepland.

In deze chiroffel kan je alles terugvinden over je nieuwe leiding,  
je uniform, praktische informatie en nog zoveel meer!

We hebben er alweer heel veel zin in,

De leiding



Aaaaaaaaaaallerliefste sloebers

Jullie allerleukste leiding ooit spreekt jullie nog een laatste keer aan in 
deze Chiroffel! (snifsnifsnif) 

 Nu het kamp al eventjes voorbij is, is het dringend nodig om nog eens 
te overlopen wat wij daar weer allemaal gedaan hebben. (Want jullie 
zijn zo een goede oma’s dat jullie dat allemaal al vergeten zijn!!! ;) ) 

Weten jullie nog wat een leuke uitstap wij hadden naar de 
kinderbrouwerij waar we suuuuuperlekker ijs hebben gegeten? Of 
toen jullie de mooiste toneeltjes ooit maakten? Of toen Fenne voor 
3452e keer struikelde? Of toen we jullie in de nacht wakker maakten 
voor een toiletbezoekje? Of toen we ons gala-diner hadden, en al de 
andere groepen superjaloers waren??? Of toen we als echte Schotten 
de strijd aangingen tegen elkaar?  Of toen Anouk na 2 uur kamp al 
naar het ziekenhuis moest? ;) Of toen we samen rond een kampvuurtje 
zaten? Weten jullie nog dat jullie kippen waren voor de Scouts die 
op het terrein naast ons zaten? Of toen jullie 10 kilometer stapten op 
eendaagse MET een grasmaaier? Oh wij waren zo een trotse leidsters, 
elke dag opnieuw!!! Jullie zijn een heeeeel leuke groep, stuk voor stuk 
échte chiro-meisjes! Bedankt bedankt voor alles, lievelingen. Wij gaan 
jullie heel hard missen, maar wij denken ook dat jullie ook dit jaar een 
heel fijn jaar gaan hebben met jullie nieuwe leiding!!! 

KUSKUSKUSKUSKUS 

Margo, Sarah en Anna (maar dat wisten jullie ondertussen toch 
eindelijk al!) 



Allerliefste Speelclubbers

Wat een jaar, wat een jaar!! Maar vooral: wat een kamp, wat een 
kamp!! Dit jaar bewezen jullie dat jullie echte Chiro- chicks zijn! 
Geen uitdaging was jullie te klein. Deelnemen aan een echte Chiro- 
missverkiezing, op de nationale feestdag op eendaagse of jullie eens 
heel goed vuilmaken op paracommando, jullie deden het allemaal! 

We willen jullie enorm hard bedanken voor het leuke jaar, we gaan 
jullie, maar ook de vele nachtzoentjes, het gezaag om snoepjes en de 
zalige massages die jullie ons met veel plezier gaven enorm missen!!!! :(

Vele kusjes van de speelclubleiding!

Xxx

Laure, Emma & Hanna

	  
	  
	  

Allerliefste	  Speelclubbers,	  
	  
Wat	  een	  jaar,	  wat	  een	  jaar!!	  	  
Maar	  vooral:	  wat	  een	  kamp,	  wat	  een	  kamp!!	  Dit	  jaar	  bewezen	  jullie	  dat	  
jullie	   echte	   Chiro-‐chicks	   zijn!	   Geen	   uitdaging	   was	   jullie	   te	   klein.	  
Deelnemen	   aan	   een	   echte	   Chiro-‐missverkiezing,	   op	   de	   nationale	  
feestdag	   op	   eendaagse	   of	   jullie	   eens	   heel	   goed	   vuilmaken	   op	  
paracommando,	  jullie	  deden	  het	  allemaal!	  
	  
We	  willen	   jullie	   enorm	   hard	   bedanken	   voor	   het	   leuke	   jaar,	   we	   gaan	  
jullie,	  maar	  ook	  de	  vele	  nachtzoentjes,	  het	  gezaag	  om	  snoepjes	  en	  de	  
zalige	  massages	  die	  jullie	  ons	  met	  veel	  plezier	  gaven	  enorm	  missen!!!!	  
L	  	  

Vele	  kusjes	  van	  de	  speelclubleiding!	  
	  

Xxx	  Laure,	  Emma	  &	  Hanna	  

	  

	  
	  
	  

Allerliefste	  Speelclubbers,	  
	  
Wat	  een	  jaar,	  wat	  een	  jaar!!	  	  
Maar	  vooral:	  wat	  een	  kamp,	  wat	  een	  kamp!!	  Dit	  jaar	  bewezen	  jullie	  dat	  
jullie	   echte	   Chiro-‐chicks	   zijn!	   Geen	   uitdaging	   was	   jullie	   te	   klein.	  
Deelnemen	   aan	   een	   echte	   Chiro-‐missverkiezing,	   op	   de	   nationale	  
feestdag	   op	   eendaagse	   of	   jullie	   eens	   heel	   goed	   vuilmaken	   op	  
paracommando,	  jullie	  deden	  het	  allemaal!	  
	  
We	  willen	   jullie	   enorm	   hard	   bedanken	   voor	   het	   leuke	   jaar,	   we	   gaan	  
jullie,	  maar	  ook	  de	  vele	  nachtzoentjes,	  het	  gezaag	  om	  snoepjes	  en	  de	  
zalige	  massages	  die	  jullie	  ons	  met	  veel	  plezier	  gaven	  enorm	  missen!!!!	  
L	  	  

Vele	  kusjes	  van	  de	  speelclubleiding!	  
	  

Xxx	  Laure,	  Emma	  &	  Hanna	  

	  



Dag stoere kwiks

Jullie zijn bang van niks! 

Dat hebben jullie op de durfproef op kamp wel getoond 
en we hebben jullie met nog andere zotte avonturen beloond

zoals Expeditie Robinson, verwendag en een crazy eierspel 
het kamp en het jaar gingen echt supersnel

Voor ons alle drie was het helaas ons laatste jaar, 
Jullie chiro-carriere daarentegen is nog lang niet klaar

We wensen jullie vanuit ons hart het allerbeste toe 
En als je ons tegenkomt, zwaai dan maar of nodig ons eens uit op een 
barbecue ;)

Heeeeeeeelll veel kusjes

Anastasia, Emma en Pauline!

Dag stoere kwiks! 

Jullie zijn bang van niks! 

dat hebben jullie op de durfproef op kamp wel getoond 

en we hebben jullie met nog andere zotte avonturen beloond 

zoals Expeditie Robinson, verwendag en een crazy eierspel 

het kamp en het jaar gingen echt supersnel 

Voor ons alle drie was het helaas ons laatste jaar, 

Jullie chiro-carriere daarentegen is nog lang niet klaar 

We wensen jullie vanuit ons hart het allerbeste toe 

En als je ons tegenkomt, zwaai dan maar of nodig ons eens 
uit op een barbecue 😉😉 

Heeeeeeeelll veel kusjes 

 

Anastasia, Emma en Pauline! 



Allerliefste tippertjes

Het jaar zit er jammer genoeg alweer op,

En wat hebben we ervan genoten.

Al doorheen het jaar hebben jullie als cupido’s onze harten veroverd en 
op kamp hebben jullie nog eens bevestigd dat jullie een super leuke 
groep zijn .

Van minister worden, baby spelen of vuil worden bij paracommando 
tot elkaar verwennen met een gezichtsmasker terwijl jullie jullie 
liefdesleven vertellen, enthousiast waren jullie altijd

(behalve dan als jullie een pet moesten opzetten ;) )

Ook op tweedaagse in Ieper en tijdens de vreetquiz amuseerden we 
ons! Jullie zijn allemaal schatjes die wij heel hard gaan missen! Bedankt 
voor het superleuke jaar en kamp en hopelijk tot snel!

Veel liefs van jullie allerleukste leiding

Marthe en Anse

Allerliefste tippertjes, 
 

Het jaar zit er jammer genoeg alweer op, 
En wat hebben we ervan genoten. 

 
Al doorheen het jaar hebben jullie als cupido's onze harten veroverd en op 

kamp hebben jullie nog eens bevestigd dat jullie een super leuke groep zijn . 
 

Van minister worden, baby spelen of vuil worden bij paracommando tot elkaar 
verwennen met een gezichtsmasker terwijl jullie jullie liefdesleven vertellen, 

enthousiast waren jullie altijd  
(behalve dan als jullie een pet moesten opzetten 😉😉 ) 

 
Ook op tweedaagse in Ieper en tijdens de vreetquiz amuseerden we ons! Jullie 

zijn allemaal schatjes die wij heel hard gaan missen! Bedankt voor het 
superleuke jaar en kamp en hopelijk tot snel! 

 
Veel liefs van jullie allerleukste leiding 

Marthe en Anse 

 



Ow shit, ow shit, ow shit Tiptiens

Wat is dit jaar toch veel te snel voorbij gegaan! Weet je nog die keer 
toen we ons jaar begonnen als echte 80’s fitness babes maar ons jaar 
wel eindigden in een gezamelijke foodcoma? 

Weet je nog die keer toen jullie maar liefst 250 dozen wafels 
verkochten? Weet je nog die keer toen we van Tiptiencafé een 
formidabel groot succes maakten? Weet je nog die keer toen we 
voetbal gingen kijken maar we bij gebrek aan voetbalkennis ons dan 
maar moesten focussen op de looks? Weet je nog die keer toen jullie 
teveel vragen stelden voor het spel begon? Weet je nog die keer toen 
we de enigste verklede Chiro waren op gewestweekend? Weet je 
nog die keer toen we 220 km fietsten? Weet je nog die keer dat we 
onderweg liefdesverhalen vertelden om de tijd te doden? Weet je nog 
die keer toen we de tijd van ons leven hadden in Plopsaland? Weet je 
nog die keer toen we een bank sjorren maar dan toch besloten om er 
niet op te zitten? Weet je nog die keer toen jullie allemaal hulpsinten 
waren? Weet je nog die keer toen jullie maar over 1 ding konden praten 
#addiboy? Weet je nog die keer toen het écht een koude nacht werd? 
Weet je nog die keer toen we echt de pro’s werden van de Shoot 
dance? Weet je nog die keer toen jullie leidsters jullie echt gingen 
missen? (NU!!!) 

Bedankt voor het fantastische jaar, ook al is het nu voorbij, de 
herinneringen zullen voor altijd blijven! 

Xoxo jullie kapoentjes 

Dilys en Charlotte 



Liefste aspi’s

Ons jaar is helaas op zijn einde gekomen. Ook voor ons is de chiro 
in zijn geheel een deeltje in ons leven dat we zullen moeten loslaten. 
We kunnen jullie niet hard genoeg bedanken dat we dit laatste jaar 
met jullie mochten ervaren. Wat een jaar hebben we ook achter 
de rug gehad. Starten met een zotte 24-uur en eindigen met een 
onbeschrijfelijk zalig kamp. Om nog maar niet te spreken over 
leefweek, een week waar wij even zijn beginnen twijfelen of jullie dit 
wel zouden overleven maar bazewijvekes dat jullie zijn, dat weten 
wij nu wel zeker. Ontzettend trots waren we ook, dat jullie net voor de 
finale toch jullie perfect matchkes vonden, maar wat we vooral moeten 
onthouden is dat wij allemaal samen potverdekke ene grote perfect 
match zijn (waar er geen plaats is voor een mol)!!!! Hopelijk kunnen 
we nog snel is gaan feesten zoals de beesten zoals we deden op de 
Gentse feesten. Maar vooral aspi’s, echt waar: nen dikke merci en een 
welgemeende danku voor alles dit jaar, dat we elkaar nog veel mogen 
tegenkomen! If this is to end in fire, then we should all burn together, 
voor altijd in ons hartje! 

Veel liefs, 

Irene & Famke



Voorstelling van de nieuwe leidingsploeg

SLOEBERS

Mijn naam is: Lore Stanson

Maar je mag me ook …
noemen

Lorette

Ik ben … jaar oud 17

Dit is mijn … jaar leiding 1e

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

2 zussen (echte CHIROmeisjes) en 1 
broer (in de KSA)

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

KRINKEL !! Met duizenden CHIROfanaten 
op 1 kampterrein, dat is pas gelukkig 
zijn.

Ik kan echt niet leven 
zonder:

vrienden & familie

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Feel it still van Portugal, The Man

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Pitta en als dessert banaan met 
gesmolten chocolade, hmmm lekker! 

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

muziek en mijn beste vrienden! 

Mijn grootste wens voor 
dit chirojaar: 

Dat het een chirojaar wordt om 
nooit meer te vergeten, eentje met 
ongelooflijk vele leuke momentjes met 
de sloebertjes en mijn medeleiding 
xoxo

Mijn naam is: Laure De Wilde

Maar je mag me ook …
noemen

Lou 

Ik ben … jaar oud 18

Dit is mijn … jaar leiding 1e 

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

1 zus 

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

Leefweek en ook weerwolven blijft 
geweldig!

 

 
SLOEBERS 
 

Mijn naam is: Lore STANSON 

Maar je mag me ook …noemen Lorette 

Ik ben … jaar oud 17 

Dit is mijn … jaar leiding 1e 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 2 zussen (echte CHIROmeisjes) 
en 1 broer (in de KSA) 

Mijn favoriete chiro activiteit: KRINKEL !! Met duizenden 
CHIROfanaten op 1 
kampterrein, dat is pas 
gelukkig zijn. 

Ik kan echt niet leven zonder: vrienden & familie 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Feel it still van Portugal.  
The Man 
 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Pitta en als dessert banaan met 
gesmolten chocolade, hmmm lekker!  

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

muziek en mijn beste 
vrienden!  

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Dat het een chirojaar wordt om nooit 
meer te vergeten, eentje met 
ongelooflijk vele leuke momentjes 
met de sloebertjes en mijn 
medeleiding xoxo 

 

Mijn naam is: Laure De Wilde  

Maar je mag me ook …noemen Lou  

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding 1e  

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 zus  

Mijn favoriete chiro activiteit: Leefweek en ook weerwolven 

 
 
 

 

 
SLOEBERS 
 

Mijn naam is: Lore STANSON 

Maar je mag me ook …noemen Lorette 

Ik ben … jaar oud 17 

Dit is mijn … jaar leiding 1e 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 2 zussen (echte CHIROmeisjes) 
en 1 broer (in de KSA) 

Mijn favoriete chiro activiteit: KRINKEL !! Met duizenden 
CHIROfanaten op 1 
kampterrein, dat is pas 
gelukkig zijn. 

Ik kan echt niet leven zonder: vrienden & familie 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Feel it still van Portugal.  
The Man 
 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Pitta en als dessert banaan met 
gesmolten chocolade, hmmm lekker!  

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

muziek en mijn beste 
vrienden!  

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Dat het een chirojaar wordt om nooit 
meer te vergeten, eentje met 
ongelooflijk vele leuke momentjes 
met de sloebertjes en mijn 
medeleiding xoxo 

 

Mijn naam is: Laure De Wilde  

Maar je mag me ook …noemen Lou  

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding 1e  

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 zus  

Mijn favoriete chiro activiteit: Leefweek en ook weerwolven 

 
 
 



Ik kan echt niet leven 
zonder:

Mijn gezin, mijn vrienden en muziek 

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Alle High School Musical liedjes 
natuurlijk!!

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Wraps 

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

Mijn chirovriendinnetjesss!

Mijn grootste wens voor 
dit chirojaar: 

Er een super leuk en fantastisch 
chirojaar van maken! 

Mijn naam is: Charlotte Heyvaert

Maar je mag me ook …
noemen

Charlie

Ik ben … jaar oud 21 

Dit is mijn … jaar leiding 4e 

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

1 zus, Julie (jullie zullen haar soms zien 
in het Gewest)

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

Zangstonde, allemaal samen de leukste 
Chiroliedjes meebrullen ZALIG!

Ik kan echt niet leven 
zonder:

Labello, muziek en Chiro!!!

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Parov Stelar - Booty Swing

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Pizzabaguette met extra veel beleg

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

Mijn wegwerpcamera om allemaal 
leuke kiekjes te maken die iemand ooit 
op een dag kan vinden 

Mijn grootste wens voor 
dit chirojaar: 

Ik hoop dat het een fantastisch 
sloeberjaar wordt waarbij we elke 
zondag bijna in onze broek doen van 
het lachen en fantastisch kamp met 
herinneringen waar we nog jaren en 
jaren aan zullen terugdenken. 

 

blijft geweldig! 

Ik kan echt niet leven zonder: Mijn gezin, mijn vrienden en 
muziek  

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Alle High School Musical 
liedjes natuurlijk!! 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Wraps  

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

Mijn chirovriendinnetjesss! 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Er een super leuk en 
fantastisch chirojaar van 
maken!  

 
 
 

Mijn naam is: Charlotte Heyvaert 

Maar je mag me ook …noemen Charlie 

Ik ben … jaar oud 21  

Dit is mijn … jaar leiding 4e  

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 zus, Julie (jullie zullen haar 
soms zien in het Gewest) 

Mijn favoriete chiro activiteit: Zangstonde, allemaal samen 
de leukste Chiroliedjes 
meebrullen ZALIG! 

Ik kan echt niet leven zonder: Labello, muziek en Chiro!!! 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Parov Stelar - Booty Swing 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Pizzabaguette met extra veel 
beleg 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

Mijn wegwerpcamera om 
allemaal leuke kiekjes te 
maken die iemand ooit op een 
dag kan vinden  

 
 
 



SPEELCLUB 

Mijn naam is: Marthe De Smedt

Maar je mag me ook …
noemen

Smartie 

Ik ben … jaar oud 18

Dit is mijn … jaar leiding 1e

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

1 oudere broer

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

weerwolven!!

Ik kan echt niet leven 
zonder:

mijn chirovriendinnetjes en 
guacamole!!!!

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Helene haar versie van ‘Gotta go my 
own way’ !!!

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

pitta

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

mijn vriendinnetjes!! 

Mijn grootste wens 
voor dit chirojaar: 

een super-  mega fantastisch- 
cool chirojaar beleven met  mijn 
speelclubbers en medeleiding natuurlijk 
xoxo

Mijn naam is: Nouska Slaus

Maar je mag me ook …
noemen

Noush

Ik ben … jaar oud 18

Dit is mijn … jaar leiding 1ste 

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

1 jongere broer en 1 oudere zus 

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

weerwolven

Ik kan echt niet leven 
zonder:

Chocolade!! :p

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Alle liedjes van High School Musical!

 

SPEELCLUB  
 

Mijn naam is: Marthe De Smedt 

Maar je mag me ook …noemen Smartie  

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding 1e 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 oudere broer 

Mijn favoriete chiro activiteit: weerwolven!! 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn chirovriendinnetjes en 
guacamole!!!! 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Helene haar versie van ‘Gotta 
go my own way’ !!! 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

pitta 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

mijn vriendinnetjes!!  

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

een super-  mega fantastisch- 
cool chirojaar beleven met 
mijn speelclubbers en 
medeleiding natuurlijk xoxo 

 
 

Mijn naam is: Nouska Slaus 

Maar je mag me ook …noemen Noush 

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding 1ste  

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 jongere broer en 1 oudere 
zus  

Mijn favoriete chiro activiteit: weerwolven 

Ik kan echt niet leven zonder: Chocolade!! :p 

 
 
 

 

SPEELCLUB  
 

Mijn naam is: Marthe De Smedt 

Maar je mag me ook …noemen Smartie  

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding 1e 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 oudere broer 

Mijn favoriete chiro activiteit: weerwolven!! 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn chirovriendinnetjes en 
guacamole!!!! 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Helene haar versie van ‘Gotta 
go my own way’ !!! 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

pitta 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

mijn vriendinnetjes!!  

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

een super-  mega fantastisch- 
cool chirojaar beleven met 
mijn speelclubbers en 
medeleiding natuurlijk xoxo 

 
 

Mijn naam is: Nouska Slaus 

Maar je mag me ook …noemen Noush 

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding 1ste  

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 jongere broer en 1 oudere 
zus  

Mijn favoriete chiro activiteit: weerwolven 

Ik kan echt niet leven zonder: Chocolade!! :p 

 
 
 



Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Pittaaaa

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

mijn vriendinnetjes en mijn bril ofcourse!

Mijn grootste wens 
voor dit chirojaar: 

Dat het een fantastisch, mega cool & 
onvergetelijk jaar gaat worden met de 
leukste speelclubbertjes en de leukste 
speelclub leiding natuurlijk ;) 

Mijn naam is: Linde Lambrechts

Maar je mag me ook …
noemen

Lindje

Ik ben … jaar oud 18

Dit is mijn … jaar leiding 1e 

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

1 jongere zus

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

WEERWOLVEN !!!

Ik kan echt niet leven 
zonder:

Caprisun :)

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Dancing Queen - Abba

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Pittaaa

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

Zonnecrème en mijn lieve, leuke, 
fantastische chirovriendinnetjes (DUHH)

Mijn grootste wens voor 
dit chirojaar: 

Dat het een fenomenaal jaar wordt met 
de leukste medeleiding en mijn liefste 
speelclubbertjes !!!

 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Alle liedjes van High School 
Musical! 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Pittaaaa 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

mijn vriendinnetjes en mijn bril 
ofcourse! 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Dat het een fantastisch, mega 
cool & onvergetelijk jaar gaat 
worden met de leukste 
speelclubbertjes en de 
leukste speelclub leiding 
natuurlijk ;)  

 

Mijn naam is: Linde Lambrechts 

Maar je mag me ook …noemen Lindje 

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding 1e  

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 jongere zus 

Mijn favoriete chiro activiteit: WEERWOLVEN !!! 

Ik kan echt niet leven zonder: Caprisun :) 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Dancing Queen - Abba 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Pittaaa 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

Zonnecrème en mijn lieve, 
leuke, fantastische 
chirovriendinnetjes (DUHH) 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Dat het een fenomenaal jaar 
wordt met de leukste 
medeleiding en mijn liefste 
speelclubbertjes !!! 

 
 

 
 
 



KWIKS

Mijn naam is: Helene Mathuis

Maar je mag me ook …
noemen

Leentje, Heleentje, Helein, ...

Ik ben … jaar oud 18

Dit is mijn … jaar leiding eerste

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

1 broer en 1 zus (Hanna, staat leiding bij 
de aspi’s!)

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

weerwolven en koninginnenvlag

Ik kan echt niet leven 
zonder:

mijn vriendinnetjes en mijn familie!!! 

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

ONE KISS VAN DUA LIPA!!! 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

pittaaaa en nacho’s met  guacamole

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

mijn bikini, vrienden en leuke muziek!!!

Mijn grootste wens 
voor dit chirojaar: 

dat het een onvergetelijk, super leuk 
jaar wordt met onze (vele) kwiksjes!!! Ik 
heb er alvast super veel zin in!

Mijn naam is: Anna De Wolf

Maar je mag me ook …
noemen

Anna (zonder achternaam ;) )

Ik ben … jaar oud 20 

Dit is mijn … jaar leiding 3e

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

1 zus en 1 broer

Mijn favoriete chiro-
activiteit:

Potteke stamp!!! En weekend!

Ik kan echt niet leven 
zonder:

Chiro en kippenkruiden (jaaaaaaaaa)

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Kwiksliedje duh, lievelingslied!!!!!

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Pitta <3 

 

KWIKS 
 

Mijn naam is: Helene Mathuis 

Maar je mag me ook …noemen Leentje, Heleentje, Helein, ... 

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding eerste 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 broer en 1 zus → Hanna, 
staat leiding bij de aspi’s! 

Mijn favoriete chiro activiteit: weerwolven en 
koninginnenvlag 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn vriendinnetjes en mijn 
familie!!!  

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

ONE KISS VAN DUA LIPA!!!  

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

pittaaaa en nacho’s met 
guacamole 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

mijn bikini, vrienden en leuke 
muziek!!! 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

dat het een onvergetelijk, 
super leuk jaar wordt met 
onze (vele) kwiksjes!!! Ik heb 
er alvast super veel zin in! 

 

Mijn naam is: Anna De Wolf 

Maar je mag me ook …noemen Anna (zonder achternaam ;) ) 

Ik ben … jaar oud 20  

Dit is mijn … jaar leiding 3e 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 zus en 1 broer 

Mijn favoriete chiro-activiteit: Potteke stamp!!! En weekend! 

Ik kan echt niet leven zonder: Chiro en kippenkruiden 
(jaaaaaaaaa) 

 
 
 

 

KWIKS 
 

Mijn naam is: Helene Mathuis 

Maar je mag me ook …noemen Leentje, Heleentje, Helein, ... 

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding eerste 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 broer en 1 zus → Hanna, 
staat leiding bij de aspi’s! 

Mijn favoriete chiro activiteit: weerwolven en 
koninginnenvlag 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn vriendinnetjes en mijn 
familie!!!  

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

ONE KISS VAN DUA LIPA!!!  

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

pittaaaa en nacho’s met 
guacamole 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

mijn bikini, vrienden en leuke 
muziek!!! 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

dat het een onvergetelijk, 
super leuk jaar wordt met 
onze (vele) kwiksjes!!! Ik heb 
er alvast super veel zin in! 

 

Mijn naam is: Anna De Wolf 

Maar je mag me ook …noemen Anna (zonder achternaam ;) ) 

Ik ben … jaar oud 20  

Dit is mijn … jaar leiding 3e 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 zus en 1 broer 

Mijn favoriete chiro-activiteit: Potteke stamp!!! En weekend! 

Ik kan echt niet leven zonder: Chiro en kippenkruiden 
(jaaaaaaaaa) 

 
 
 



Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

een potteke kippenkruiden van 
Everyday 

Mijn grootste wens 
voor dit chirojaar: 

Dat ik ook bang word van NIKS 

Mijn naam is: Lieselot Van de Putte

Maar je mag me ook …
noemen

Liesel

Ik ben … jaar oud 18

Dit is mijn … jaar leiding eerste

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

1 broer en 1 zus

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

weerwolven en leefweek!!!

Ik kan echt niet leven 
zonder:

chirozondagen en frietjes

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Allemaal van Wim Soutaer + High 
School Musical ofcourse!

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

hamburgers en dessert: banaan met 
chocolaaaa hmmm

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

food & friends

Mijn grootste wens 
voor dit chirojaar: 

Ons een jaar lang rot amuseren!!! 

Mijn naam is: Anouk De Vuyst

Maar je mag me ook …
noemen

Noekie

Ik ben … jaar oud 18

Dit is mijn … jaar leiding eerste 

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

1 broer

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

strategische teamspelletjes en vuurtje 
maken  

Ik kan echt niet leven 
zonder:

vakantie en muziek

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

footloose  (+ de film)

 

KWIKS 
 

Mijn naam is: Helene Mathuis 

Maar je mag me ook …noemen Leentje, Heleentje, Helein, ... 

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding eerste 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 broer en 1 zus → Hanna, 
staat leiding bij de aspi’s! 

Mijn favoriete chiro activiteit: weerwolven en 
koninginnenvlag 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn vriendinnetjes en mijn 
familie!!!  

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

ONE KISS VAN DUA LIPA!!!  

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

pittaaaa en nacho’s met 
guacamole 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

mijn bikini, vrienden en leuke 
muziek!!! 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

dat het een onvergetelijk, 
super leuk jaar wordt met 
onze (vele) kwiksjes!!! Ik heb 
er alvast super veel zin in! 

 

Mijn naam is: Anna De Wolf 

Maar je mag me ook …noemen Anna (zonder achternaam ;) ) 

Ik ben … jaar oud 20  

Dit is mijn … jaar leiding 3e 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 zus en 1 broer 

Mijn favoriete chiro-activiteit: Potteke stamp!!! En weekend! 

Ik kan echt niet leven zonder: Chiro en kippenkruiden 
(jaaaaaaaaa) 

 
 
 

 

KWIKS 
 

Mijn naam is: Helene Mathuis 

Maar je mag me ook …noemen Leentje, Heleentje, Helein, ... 

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding eerste 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 broer en 1 zus → Hanna, 
staat leiding bij de aspi’s! 

Mijn favoriete chiro activiteit: weerwolven en 
koninginnenvlag 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn vriendinnetjes en mijn 
familie!!!  

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

ONE KISS VAN DUA LIPA!!!  

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

pittaaaa en nacho’s met 
guacamole 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

mijn bikini, vrienden en leuke 
muziek!!! 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

dat het een onvergetelijk, 
super leuk jaar wordt met 
onze (vele) kwiksjes!!! Ik heb 
er alvast super veel zin in! 

 

Mijn naam is: Anna De Wolf 

Maar je mag me ook …noemen Anna (zonder achternaam ;) ) 

Ik ben … jaar oud 20  

Dit is mijn … jaar leiding 3e 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 zus en 1 broer 

Mijn favoriete chiro-activiteit: Potteke stamp!!! En weekend! 

Ik kan echt niet leven zonder: Chiro en kippenkruiden 
(jaaaaaaaaa) 

 
 
 

 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Kwiksliedje duh, 
lievelingslied!!!!! 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Pitta <3  

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

een potteke kippenkruiden 
van Everyday  

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Dat ik ook bang word van 
NIKS  

 
 

Mijn naam is: Lieselot Van de Putte 

Maar je mag me ook …noemen Liesel 

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding eerste 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 broer en 1 zus 

Mijn favoriete chiro activiteit: weerwolven en leefweek!!! 

Ik kan echt niet leven zonder: chirozondagen en frietjes 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Allemaal van Wim Soutaer + 
High School Musical 
ofcourse! 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

hamburgers en dessert: 
banaan met chocolaaaa 
hmmm 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

food & friends 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Ons een jaar lang rot 
amuseren!!!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Mijn naam is: Anouk De Vuyst 

Maar je mag me ook …noemen Noekie 

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding eerste  

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 broer 

Mijn favoriete chiro activiteit: strategische teamspelletjes 
en vuurtje maken  

Ik kan echt niet leven zonder: vakantie en muziek 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

footloose  (+ de film) 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Hamburgers en 
marshmallows!! 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

Veel eten en goed 
gezelschap 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Dat we samen met alle (!) 
kwiks vele onvergetelijke 
momenten beleven, zoals dat 
hoort in de chiro! 

 
 
 
 
 
  

 
 
 



Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Hamburgers en marshmallows!!

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

Veel eten en goed gezelschap

Mijn grootste wens 
voor dit chirojaar: 

Dat we samen met alle (!) kwiks vele 
onvergetelijke momenten beleven, zoals 
dat hoort in de chiro!

TIPPERS

Mijn naam is: Nena Demets

Maar je mag me ook …
noemen

Neentje 

Ik ben … jaar oud 17

Dit is mijn … jaar leiding eerste 

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

geen

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

Leefweek!!!!!! 

Ik kan echt niet leven 
zonder:

Stoofvleessaus :))))

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Alle Glee covers & Marco Borsato hits

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Lang leve pitta #looksaus

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

Mijn bril #blindemol

Mijn grootste wens 
voor dit chirojaar: 

Een méga amusant chirojaar en een 
topteam vormen met Margoo <3 <3 <3

Mijn naam is: Margoo Rossaert

Maar je mag me ook …
noemen

Marge, Margi,... keuze genoeg ;) 

Ik ben … jaar oud 18

Dit is mijn … jaar leiding eerste

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

spijtig genoeg geen 

 

TIPPERS 

Mijn naam is: Nena Demets 

Maar je mag me ook …noemen Neentje  

Ik ben … jaar oud 17 

Dit is mijn … jaar leiding eerste  

Ik heb … broer(s)/zus(sen) geen 

Mijn favoriete chiro activiteit: Leefweek!!!!!!  

Ik kan echt niet leven zonder: Stoofvleessaus :)))) 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Alle Glee covers & Marco 
Borsato hits 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Lang leve pitta #looksaus 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

Mijn bril #blindemol 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Een méga amusant chirojaar 
en een topteam vormen met 
Margoo <3 <3 <3 

 

Mijn naam is: Margoo Rossaert 

Maar je mag me ook …noemen Marge, Margi,... keuze 
genoeg ;)  

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding eerste 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) spijtig genoeg geen  

Mijn favoriete chiro activiteit: koninginnevlag en leefweek!! 

Ik kan echt niet leven zonder: muziek 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Boogie Wonderland van 
Earth, Wind & Fire 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Pitta for sure!!! 

 
 
 

 

TIPPERS 

Mijn naam is: Nena Demets 

Maar je mag me ook …noemen Neentje  

Ik ben … jaar oud 17 

Dit is mijn … jaar leiding eerste  

Ik heb … broer(s)/zus(sen) geen 

Mijn favoriete chiro activiteit: Leefweek!!!!!!  

Ik kan echt niet leven zonder: Stoofvleessaus :)))) 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Alle Glee covers & Marco 
Borsato hits 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Lang leve pitta #looksaus 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

Mijn bril #blindemol 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Een méga amusant chirojaar 
en een topteam vormen met 
Margoo <3 <3 <3 

 

Mijn naam is: Margoo Rossaert 

Maar je mag me ook …noemen Marge, Margi,... keuze 
genoeg ;)  

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding eerste 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) spijtig genoeg geen  

Mijn favoriete chiro activiteit: koninginnevlag en leefweek!! 

Ik kan echt niet leven zonder: muziek 

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Boogie Wonderland van 
Earth, Wind & Fire 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Pitta for sure!!! 

 
 
 



Mijn favoriete chiro 
activiteit:

koninginnevlag en leefweek!!

Ik kan echt niet leven 
zonder:

muziek

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Boogie Wonderland van Earth, Wind & 
Fire

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Pitta for sure!!!

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

Mijn muziekbox

Mijn grootste wens 
voor dit chirojaar: 

Dat Nena en ik zorgen voor een 
fantastisch jaar met onze tippertjes!!!

TIPTIENS 

Mijn naam is: Emma Van Hove

Maar je mag me ook …
noemen

Vanhoof

Ik ben … jaar oud 21

Dit is mijn … jaar leiding 4de!!!

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

2 oudere broers

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

2-daagse (BE PREPARED!!!)

Ik kan echt niet leven 
zonder:

Ice tea pêche en (marginale) vlaamse 
televisieprogramma’s 

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Elke 80ties hit maakt me blij! (maar 
vooral ABBA <3 )

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Pizza baguette met veel kaas!

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

Mijn katje Felix!!!!!!! (en mijn 
chirovriendinnetjes mogen ook mee 
xxx )

 

TIPTIENS  
 

 

Mijn naam is: Emma Van Hove 

Maar je mag me ook …noemen Vanhoof 

Ik ben … jaar oud 21 

Dit is mijn … jaar leiding 4de!!! 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 2 oudere broers 

Mijn favoriete chiro activiteit: 2-daagse (BE PREPARED!!!) 

Ik kan echt niet leven zonder: Ice tea pêche en (marginale) 
vlaamse 
televisieprogramma’s  

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Elke 80ties hit maakt me blij! 
(maar vooral ABBA <3 ) 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Pizza baguette met veel kaas! 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

Mijn katje Felix!!!!!!! (en mijn 
chirovriendinnetjes mogen 
ook mee xxx ) 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Dat jullie jullie al kei hard 
mogen amuseren dit eerste 
semester met Anse maar…. 
TIPTIENS, MAAK NOG NIET 
TE VEEL PLEZIER ZONDER 
MIJ HEEEEEE!!!!! Semester 2 
zetten we samen knallend in! 

 

Mijn naam is: Anse Van Droogenbroeck 

Maar je mag me ook …noemen Einse 

Ik ben … jaar oud 20 

Dit is mijn … jaar leiding 3de 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 2 broers 

 
 
 



Mijn grootste wens voor 
dit chirojaar: 

Dat jullie jullie al kei hard mogen 
amuseren dit eerste semester met Anse 
maar…. TIPTIENS, MAAK NOG NIET TE 
VEEL PLEZIER ZONDER MIJ HEEEEEE!!!!! 
Semester 2 zetten we samen knallend 
in!

Mijn naam is: Anse Van Droogenbroeck

Maar je mag me ook …
noemen

Einse

Ik ben … jaar oud 20

Dit is mijn … jaar leiding 3de

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

2 broers

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

Kiekeboe

Ik kan echt niet leven 
zonder:

Pastaaa (dat is echt de beste uitvinding 
ooit)

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Bijna alles van spring 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Hamburgers met van die lekkere 
geroosterde ajuintjes

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

Mijn bikini en vrienden om samen aan 
de zee te chillen

Mijn grootste wens voor 
dit chirojaar:

Dat we er samen een super geweldig 
leuk jaar en kamp gaan van maken!!! 

ASPI’S

Mijn naam is: Hanna Mathuis

Maar je mag me ook …
noemen

Hanzie

Ik ben … jaar oud 21

Dit is mijn … jaar leiding 4de! 

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

1 broer (Lukas, zit in de KSA, eikes!!!) en 1 
zus (Helene, leiding bij de kwiks!)

 

TIPTIENS  
 

 

Mijn naam is: Emma Van Hove 

Maar je mag me ook …noemen Vanhoof 

Ik ben … jaar oud 21 

Dit is mijn … jaar leiding 4de!!! 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 2 oudere broers 

Mijn favoriete chiro activiteit: 2-daagse (BE PREPARED!!!) 

Ik kan echt niet leven zonder: Ice tea pêche en (marginale) 
vlaamse 
televisieprogramma’s  

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Elke 80ties hit maakt me blij! 
(maar vooral ABBA <3 ) 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Pizza baguette met veel kaas! 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

Mijn katje Felix!!!!!!! (en mijn 
chirovriendinnetjes mogen 
ook mee xxx ) 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Dat jullie jullie al kei hard 
mogen amuseren dit eerste 
semester met Anse maar…. 
TIPTIENS, MAAK NOG NIET 
TE VEEL PLEZIER ZONDER 
MIJ HEEEEEE!!!!! Semester 2 
zetten we samen knallend in! 

 

Mijn naam is: Anse Van Droogenbroeck 

Maar je mag me ook …noemen Einse 

Ik ben … jaar oud 20 

Dit is mijn … jaar leiding 3de 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 2 broers 

 
 
 

 

ASPI’S 
 

Mijn naam is: Hanna Mathuis 

Maar je mag me ook …noemen Hanzie 

Ik ben … jaar oud 21 

Dit is mijn … jaar leiding 4de!  

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 broer (Lukas, zit in de KSA, 
eikes!!!) en 1 zus (Helene, 
leiding bij de kwiks!) 

Mijn favoriete chiro activiteit: Paracommando! 

Ik kan echt niet leven zonder: Chiro uiteraard!!!  

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Come on Eileen van Dexy's 
Midnight Runners 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Banaan met chocolaaaaa 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

Zonnecrème, een bikini, 
drinkbus met water (stay 
hydrated!), lekker veel eten 
EN mijn allerliefste 
medeleiding! Een goed 
gevulde valies dus :) 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Dat het zoals steeds weer 
een topjaar wordt met veel 
plezier, gelach, vriendschap, 
enthousiasme en nog zoveel 
meer! 

 
 

 

Mijn naam is: Sarah Cocquyt 

Maar je mag me ook …noemen Saartje 

Ik ben … jaar oud 19 

Dit is mijn … jaar leiding 3de 

 
 
 



Mijn favoriete chiro 
activiteit:

Paracommando!

Ik kan echt niet leven 
zonder:

Chiro uiteraard!!! 

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Come on Eileen van Dexy’s Midnight 
Runners

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Banaan met chocolaaaaa

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

Zonnecrème, een bikini, drinkbus met 
water (stay hydrated!), lekker veel eten 
EN mijn allerliefste medeleiding! Een 
goed gevulde valies dus :)

Mijn grootste wens voor 
dit chirojaar: 

Dat het zoals steeds weer een 
topjaar wordt met veel plezier, gelach, 
vriendschap, enthousiasme en nog 
zoveel meer!

Mijn naam is: Sarah Cocquyt

Maar je mag me ook …
noemen

Saartje

Ik ben … jaar oud 19

Dit is mijn … jaar leiding 3de

Ik heb … broer(s)/
zus(sen)

2 zussen, Pauline (oud-leiding) en 
Margot (Tiptiens)

Mijn favoriete chiro 
activiteit:

Zangstonde!! En natuurlijk alle gezellige 
kampvuurtjes van op kamp. En ook 
2-daagse. En leefweek. (en eigenlijk alle 
andere chiro activiteiten ook) 

Ik kan echt niet leven 
zonder:

Chiro… ma echt 

Ik word altijd goed 
gezind van dit liedje:

Yoncé van Beyoncé

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht:

Pittaaaa

Dit neem ik mee naar 
een onbewoond eiland:

Alle Aspi’s voor er een goed feestje van 
te maken!!

Mijn grootste wens voor 
dit chirojaar: 

Vooral veel lachende gezichtjes!!!!

 

ASPI’S 
 

Mijn naam is: Hanna Mathuis 

Maar je mag me ook …noemen Hanzie 

Ik ben … jaar oud 21 

Dit is mijn … jaar leiding 4de!  

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 broer (Lukas, zit in de KSA, 
eikes!!!) en 1 zus (Helene, 
leiding bij de kwiks!) 

Mijn favoriete chiro activiteit: Paracommando! 

Ik kan echt niet leven zonder: Chiro uiteraard!!!  

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Come on Eileen van Dexy's 
Midnight Runners 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Banaan met chocolaaaaa 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

Zonnecrème, een bikini, 
drinkbus met water (stay 
hydrated!), lekker veel eten 
EN mijn allerliefste 
medeleiding! Een goed 
gevulde valies dus :) 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Dat het zoals steeds weer 
een topjaar wordt met veel 
plezier, gelach, vriendschap, 
enthousiasme en nog zoveel 
meer! 

 
 

 

Mijn naam is: Sarah Cocquyt 

Maar je mag me ook …noemen Saartje 

Ik ben … jaar oud 19 

Dit is mijn … jaar leiding 3de 

 
 
 



Afscheid van de oudleiding

Bij een nieuw chirojaar hoort jammer genoeg ook het afscheid van 
enkele topleidsters. Dit jaar nemen we afscheid van Famke, Dilys, 
Irene, Anastasia, Pauline, Marthe, Laure, Emma en Margo. 

9 leidsters die voor veel lachende gezichtjes en onvergetelijke 
momenten hebben gezorgd. Hierbij willen wij hen nog eens enorm 
bedanken voor alle mooie jaren vol inzet en enthousiasme. We zullen 
jullie missen! En dan zingen we in koor: 

En nu zitten we hier samen aan het kampvuur, maar jullie vlam is 
nog lang niet gedoofd. Hij zal blijven branden in onze harten. Wij 
blijven samen, dat is beloofd!

Bij een nieuw chirojaar hoort jammer genoeg ook het afscheid van 
enkele topleidsters. Dit jaar nemen we afscheid van Famke, Dilys, 
Irene, Anastasia, Pauline, Marthe, Laure, Emma en Margo. 9 leidsters die 
voor veel lachende gezichtjes en onvergetelijke momenten hebben 
gezorgd. Hierbij willen wij hen nog eens enorm bedanken voor alle 
mooie jaren vol inzet en enthousiasme. We zullen jullie missen!  
 
En dan zingen we in koor: En nu zitten we hier samen aan het 
kampvuur, maar jullie vlam is nog lang niet gedoofd. Hij zal blijven 
branden in onze harten. Wij blijven samen, dat is beloofd!  
 

 



Kalender

Zondag 30 september: Overgang = 
Nieuwe leiding, joepieeee

Zondag 7 oktober: Chiro tot 18u

Zondag 14 oktober: Chiro tot 18u

Zondag 21 oktober: Chiro tot 18u

Zondag 28 oktober: Chiro tot 17u

Zondag 4 november: Chiro tot 17u

Zondag 11 november: Chiro tot 17u ( = wapenstilstand!)

Zondag 18 november: Chiro tot 17u

Zondag 25 november: Christus Koning (uren volgen later)

Zondag 2 december: Chiro tot 17u, Sinterklaas komt langs!

Zondag 9 december: laatste keer Chiro :(

Zaterdag 15 december: Kerstmarkt

CHIROKAMP: 18 tot 28 juli (Schrijf het dus al maar in je agenda!!)



Inschrijving

Sinds enkele jaren hebben wij ervoor gekozen om een online database 
te gebruiken voor de inschrijvingsformulieren van alle leden. Nieuwe 
leden kunnen zich dus online inschrijven via onderstaande link. 

Reeds bestaande leden moeten zich NIET opnieuw inschrijven, tenzij er 
informatie gewijzigd is (bv nieuwe woonplaats). 

Bij deze de link:

https://goo.gl/forms/NjO7eP5739droYeZ2 

Bij vragen kunnen jullie ook altijd bij onze 
administratieverantwoordelijken terecht!

Nouska Slaus

Nouska.slaus@hotmail.com

0471/56.47.83

Anouk De Vuyst

anouk.devuyst@gmail.com

0496/43.64.46

 

Bij vragen kunnen jullie ook altijd bij 
onze 
administratieverantwoordelijken 
terecht! 

Nouska Slaus 
Nouska.slaus@hotmail.com 
0471/56.47.83 
 
Anouk De Vuyst 
anouk.devuyst@gmail.com 
0496/43.64.46 

Sinds vorig jaar hebben wij ervoor gekozen om een online database 
te gebruiken voor de inschrijvingsformulieren van alle leden. 
Nieuwe leden kunnen zich dus online inschrijven via onderstaande 
link. Reeds bestaande leden moeten zich NIET opnieuw 
inschrijven, tenzij er informatie gewijzigd is (bv nieuwe woonplaats). 
 
Bij deze de link: 

  

Inschrijven 

https://goo.gl/forms/NjO7eP5739droYeZ2 



Lidgeld

Zo een heel jaar in de Chiro. Wat kost dat ‘grapke’?

Wil jij het komende jaar weer een heleboel plezier? Iedere zondag 
opnieuw alle remmen los gooien ? En dat met activiteiten die op jouw 
maat gemaakt zijn ? Dan is er maar één ding dat je moet doen en dat 
is 30 euro storten op het rekeningnummer van Chiro Walfergem:

BE61 0682 0170 0817 met vermelding van je LIDGELD + NAAM + 
JE GROEP. (gelieve voor zussen verschillende overschrijvingen te 
gebruiken, dit houdt het voor ons overzichtelijk). Gelieve dit voor 1 
november 2018 in orde te brengen.

‘Wat gebeurt er met dat geld ?’ is een vraag die wij steeds vaker 
krijgen en waar wij maar al te graag op antwoorden, uiteraard! Wel €12 
per lid gebruiken we om hen te kunnen inschrijven bij Chiro Nationaal, 
op die manier is uw kind ook verzekerd wanneer het naar de Chiro 
komt. De rest van het geld wordt gebruikt om de huur van de lokalen te 
betalen en om spel- en knutselmateriaal te financieren! Zo kunnen wij 
jullie dochters zonder twijfel fantastische zondagen bezorgen!

Wil jij de Chiro een beetje meer steunen? Dan kan je ook altijd een 
steunend lid worden en €35 storten in plaats van €30 (dit is geheel 
vrijblijvend!)!

Informeer ook bij jullie mutualiteit voor een (gedeeltelijke) terugbetaling 
van het lidgeld.

Indien u toch nog vragen zou hebben in verband met het lidgeld kan u 
altijd terecht bij leidster Anse Van Droogenbroeck. Je kan haar bereiken 
op anse.van.droogenbroeck@gmail.com of 0492/94.72.36 Aarzel niet!



Banier

Je  kan  het  uniform  aankopen  via  de  chiro  bij  Linde Lambrechts  
(gsm, e-mail):  neem  dan  geld  mee  wanneer  je  het  bestelt  of  
stort  het  juiste  bedrag  op  rekeningnummer  BE61  0682  0170  0817  
met  vermelding  ‘uniform’  +  naam  lid  +  groep.  Je  kan  het  ook  zelf  
gaan  kopen  in  een  van  de  chirowinkels  ‘De  Banier’. Het  Chiro-
uniform  bestaat  uit  een  t-shirt  en  een  rok:

T-shirt

Kindermaten  (6-14j)  :  € 20  
Vrouwenmaten  (36-48)  :  € 25  

Rok

Alle  maten  (6-16j  en  36-52)  :  €  35

Je  kan  ook  een  tweedehandsuniform  kopen  via  de  Chiro.  Is  je  
oude  rok  of  t-shirt  te  klein,  maar  nog  in  goede  staat,  dan  kan  je  
deze  via  de  chiro  doorverkopen.  De  prijs  wordt  besproken  met  de  
verkoper  in  overleg  met  de  leiding. 

Ook  is  er  de  mogelijkheid  om  een  gepersonaliseerde  pull te  
kopen:  rode  pull  met  blauwe  opdruk.  Op  deze  pull  staan  het  
ledenlogo  en  de  naam  van  het  lid.  Bestellen  is  tweemaal  per  jaar  
mogelijk,  in  het  begin  van  het  chirojaar,  met  overgang, en voor 
kamp.

De  Banier:  

Molenstraat  65,  9300  Aalst  Kolenmarkt  85,  1000  Brussel 
Openingsuren:  Maandag  tot  vrijdag:  9u30-13u  /  13u30-18u  
Zaterdag:  9u30-13u  /  13u30-17u



Functies

Groepsleiding:

Emma Van Hove

Lindelaan 31 
1730 Asse 
0474/46.38.38 
Emma.van.hove@hotmail.com

Anna De Wolf

Terlindenweg 16A 
1730 Asse 

0489/32.96.68 
Annadewolf98@gmail.com

Penningmeester

Anse van Droogenbroeck

Lindendries 130 
1730 Asse 
0492/94.72.36 
anse.van.droogenbroeck@gmail.com

 

TIPTIENS  
 

 

Mijn naam is: Emma Van Hove 

Maar je mag me ook …noemen Vanhoof 

Ik ben … jaar oud 21 

Dit is mijn … jaar leiding 4de!!! 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 2 oudere broers 

Mijn favoriete chiro activiteit: 2-daagse (BE PREPARED!!!) 

Ik kan echt niet leven zonder: Ice tea pêche en (marginale) 
vlaamse 
televisieprogramma’s  

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Elke 80ties hit maakt me blij! 
(maar vooral ABBA <3 ) 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Pizza baguette met veel kaas! 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

Mijn katje Felix!!!!!!! (en mijn 
chirovriendinnetjes mogen 
ook mee xxx ) 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Dat jullie jullie al kei hard 
mogen amuseren dit eerste 
semester met Anse maar…. 
TIPTIENS, MAAK NOG NIET 
TE VEEL PLEZIER ZONDER 
MIJ HEEEEEE!!!!! Semester 2 
zetten we samen knallend in! 

 

Mijn naam is: Anse Van Droogenbroeck 

Maar je mag me ook …noemen Einse 

Ik ben … jaar oud 20 

Dit is mijn … jaar leiding 3de 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 2 broers 

 
 
 

 

TIPTIENS  
 

 

Mijn naam is: Emma Van Hove 

Maar je mag me ook …noemen Vanhoof 

Ik ben … jaar oud 21 

Dit is mijn … jaar leiding 4de!!! 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 2 oudere broers 

Mijn favoriete chiro activiteit: 2-daagse (BE PREPARED!!!) 

Ik kan echt niet leven zonder: Ice tea pêche en (marginale) 
vlaamse 
televisieprogramma’s  

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

Elke 80ties hit maakt me blij! 
(maar vooral ABBA <3 ) 

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

Pizza baguette met veel kaas! 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

Mijn katje Felix!!!!!!! (en mijn 
chirovriendinnetjes mogen 
ook mee xxx ) 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

Dat jullie jullie al kei hard 
mogen amuseren dit eerste 
semester met Anse maar…. 
TIPTIENS, MAAK NOG NIET 
TE VEEL PLEZIER ZONDER 
MIJ HEEEEEE!!!!! Semester 2 
zetten we samen knallend in! 

 

Mijn naam is: Anse Van Droogenbroeck 

Maar je mag me ook …noemen Einse 

Ik ben … jaar oud 20 

Dit is mijn … jaar leiding 3de 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 2 broers 

 
 
 

 

KWIKS 
 

Mijn naam is: Helene Mathuis 

Maar je mag me ook …noemen Leentje, Heleentje, Helein, ... 

Ik ben … jaar oud 18 

Dit is mijn … jaar leiding eerste 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 broer en 1 zus → Hanna, 
staat leiding bij de aspi’s! 

Mijn favoriete chiro activiteit: weerwolven en 
koninginnenvlag 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn vriendinnetjes en mijn 
familie!!!  

Ik word altijd goed gezind van 
dit liedje: 

ONE KISS VAN DUA LIPA!!!  

Mijn favoriete 
vendelkeukengerecht: 

pittaaaa en nacho’s met 
guacamole 

Dit neem ik mee naar een 
onbewoond eiland: 

mijn bikini, vrienden en leuke 
muziek!!! 

Mijn grootste wens voor dit 
chirojaar:  

dat het een onvergetelijk, 
super leuk jaar wordt met 
onze (vele) kwiksjes!!! Ik heb 
er alvast super veel zin in! 

 

Mijn naam is: Anna De Wolf 

Maar je mag me ook …noemen Anna (zonder achternaam ;) ) 

Ik ben … jaar oud 20  

Dit is mijn … jaar leiding 3e 

Ik heb … broer(s)/zus(sen) 1 zus en 1 broer 

Mijn favoriete chiro-activiteit: Potteke stamp!!! En weekend! 

Ik kan echt niet leven zonder: Chiro en kippenkruiden 
(jaaaaaaaaa) 

 
 
 



Gegevens van de leiding

Sloebers

Charlotte Heyvaert  
Anjelierenlaan 24 
1730 Asse 1730 Asse 
0470/50.83.40 
charlotte.heyvaert@hotmail.com

Lore Stanson 
Langestraat 80 

0476/64.51.53 
Lore.stanson@hotmail.com

Laure De Wilde 
Broekstraat 2 
1730 Kobbegem 
0479/44.76.63 
dewildelaure01@gmail.com

SPEELCLUB

Marthe De Smedt 
Boekfos 7 
1730 Asse 
0475/33.58.73 
Marthedesmedt9@gmail.com

Nouska Slaus 
Pastinakenstraat 47 

1730 Asse 
0471/56.47.83 

nouska.slaus@hotmail.com

Linde Lambrechts 
Zittert 34 
1730 Asse 
0471/76.66.63 
linde.lambrechts@hotmail.com



KWIKS

Anna De Wolf 
Terlindenweg 16A 
1730 Asse 
0489/32.96.68 
Annadewolf98@gmail.com

Lieselot Van de Putte 
Hogeweg 15 

1730 Asse 
0472/01.25.62 

lieselotvandeputte9@hotmail.com

Helene Mathuis 
Vlietbronnen 20 
1730 Asse 
0470/05.63.48 
Helene.mathuis@gmail.com

Anouk De Vuyst 
Roost 40 

1730 Asse 
0496/43.64.46 

anouk.devuyst@gmail.com

TIPPERS

Margoo Rossaert 
Willem Deganckstraat 10 
1730 Kobbegem 
0479/13.90.01  
margoo.rossaert@gmail.com

Nena Demets 
Notelaarstraat 17 

1730 Asse 
0486/91.30.43 

nena_demets@hotmail.com



TIPTIENS

Emma Van Hove 
Lindelaan 31 
1730 Asse 
0474/46.38.38 
emma.van.hove@hotmail.com 

Anse Van Droogenbroeck 
Lindendries 130  

1730 Asse 
0492/94.72.36 

anse.van.droogenbroeck@gmail.com

ASPI’S

Hanna Mathuis 
Vlietbronnen 20 
1730 Asse 
0470/05.48.45 
hanna.mathuis@hotmail.com 

Sarah Cocquyt 
Marlier 35 
1730 Asse 

0471/71.51.28 
sarah_cocquyt@hotmail.com



ABC van een leidster 

Amai, eindelijk is ‘t aan mij!

Ballekes met kriekskes is the ultimate kampfood!!

Creatief! (sorry, creatiever kon ik het niet zeggen)

Dank u cookies: hoor je mij elke dag zeggen! (ze moeten maar niet zo’n 
lekker eten maken he ;) )

Elke vrijdag in danskleren en zondag in chiro-uniform

Frieten van de frituur, yesyesyes!

Glitterkousen for the win!

Hudo’s en tenten, ik ga het kamp toch wel missen volgend jaar!

Ik mocht de vier laatste kampemblemen maken #trots

JUST DO JUSTEKES NIKS! (zo’n dagen zijn van’t beste, toch?)

Kampdansen van 1, 3, 6 of 14 jaar geleden, ik kan ze nog (bijna) allemaal!

Latté’kes for life!

Mijn handen hebben eens een half kamp blauw gezien!

Na 16(!) jaar is mijn chirosprookje uit :(

Overvolle kampvalies meenemen om dan enkel in beha rond te lopen, oeps!

Paarse fluitkoordenverzamelaar hierzo!

Queen B is mijn heldin #yoncévanbeyoncé

Roze haar op chirokamp: moet kunnen, toch? ;)

Schrikkepé’ke (ik schrik echt van àlles)

Thanks to het beste leidingstrio ooit! #shoutout #S-A-M

Uurwerkske standaard rond mijn pols #sprekendeklok

Voor al je designs, groot of klein, moet je bij mij zijn!

Walvis, daar heb ik mij eens in moeten verkleden op kamp!

Xie mijn sloebers zo graag! 

Yoncé van Beyoncé: TOPSCHIJF!!!!!

Zangstonde doe ik het allerliefst (maar zeker niet het allerbest 
#kattengejank) 



SPELLETJESHOEK: unicorn edition

Ben jij ook helemaal in de ban van die mooie eenhoorns in 
verschillende kleuren? Bekijk dan hieronder eens welke leuke 
activteiten je hierrond kan doen. Veel speelplezier!

Eenhoorn masker

Kleur het masker in, knip de oogjes eruit en hang er een rekkertje aan. 
Als je dit op je hoofd zet, denkt vast iedereen dat jij een unicorn bent!

SPELLETJESHOEK: unicorn edition 
 

Ben jij ook helemaal in de ban van die mooie eenhoorns in verschillende 
kleuren? Bekijk dan hieronder eens welke leuke activteiten je hierrond kan 
doen. Veel speelplezier!  
 
Eenhoorn masker 
Kleur het masker in, knip de oogjes eruit en hang er een rekkertje aan. Als 
je dit op je hoofd zet, denkt vast iedereen dat jij een unicorn bent!  
 

 



Eenhoorn bladwijzer

Teken de vorm van hiernaast over op een gekleurd papier. Knip dan 
een gaatje aan de staarthoogte en steek enkele draadjes wol in 
verschillende kleuren erdoor. Maak een stevig knoopje en je unieke 
bladwijzer is klaar!

Eenhoorn weetjes! Wist jij dat…

…unicorns vaak in sprookjes en fabeltjes voorkomen op een 
regenboog?

…er in legendes gezegd wordt dat unicorns te zien zijn bij volle maan 
bij een vijver?

…het woord ‘unicorn’ van het Latijn afkomt? ‘Uni’ betekent ‘één’ en ‘corn’ 
betekent ‘hoorn’.

…de unicorn voor het eerst beschreven werd in de vijfde eeuw door 
een Griekse reiziger in Perzië?

…de Japanse unicorn een wraakzuchtige is? Met zijn hoorn steekt hij 
criminelen in hun lichaam.

…de hoorn van een unicorn een ‘Alihorn’ heet?

…mensen vroeger geloofden dat een unicorn water reinigde, door zijn 
hoorn in het water te steken?

Eenhoorn bladwijzer 
Teken de vorm van hiernaast over op een gekleurd papier. Knip dan een 
gaatje aan de staarthoogte en steek enkele draadjes wol in verschillende 
kleuren erdoor. Maak een stevig knoopje en je unieke bladwijzer is klaar!  
 

 
 
Eenhoorn weetjes! Wist jij dat… 
…unicorns vaak in sprookjes en fabeltjes voorkomen op een regenboog? 

…er in legendes gezegd wordt dat unicorns te zien zijn bij volle maan bij 
een vijver? 

…het woord ‘unicorn’ van het Latijn afkomt? ‘Uni’ betekent ‘één’ en ‘cornu’ 
betekent ‘hoorn’. 

…de unicorn voor het eerst beschreven werd in de vijfde eeuw door een 
Griekse reiziger in Perzië? 

…de Japanse unicorn een wraakzuchtige is? Met zijn hoorn steekt hij 
criminelen in hun lichaam. 

…de hoorn van een unicorn een ‘Alihorn’ heet? 

…mensen vroeger geloofden dat een unicorn water reinigde, door zijn 
hoorn in het water te steken? 














