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Voorwoord 
Hallo daar, beste chirochicks! 

Een bruisend nieuw chirojaar komt eraan! Zotte zondagen, 

wervelende weekends, een knotsgek kamp, we hebben het 

opnieuw allemaal in petto! De leidingsploeg heeft dan ook heel 

veel zin om eraan te beginnen! 

Ook dit jaar hebben we een nieuw jaarthema, namelijk ‘Iedereen 

Chironaut’. Zo heeft iedereen in de Chiro ruimte om te spelen en 

de ruimte om zichzelf te ontplooien. Het is natuurlijk heel belangrijk 

dat kinderen plaats krijgen om te spelen, zotte dingen te doen en 

zich even geen zorgen hoeven te moeten maken. Onbezonnen en 

vrij, we hopen alvast dat we dat dit jaar kunnen waarmaken! 

Iedereen ruimte geven om te spelen, moet natuurlijk wel op een 

veilige manier. Onze Chiro is de laatste jaren enorm gegroeid en 

daar kunnen wij als leidingsploeg alleen maar heel erg blij om zijn. 

Toch hebben we besloten om voor de speelclub (geboortejaren 

2008-2009) een ledenstop te houden vanaf 10 september. We zijn 

immers niet met genoeg leiding om elk kind de aandacht te geven 

die ze verdienen en om hen te laten spelen op een veilige manier.  

We hopen op jullie begrip. 

Op een fantastisch chirojaar! 

De leiding 
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Internet 
Op onze website: www.chirowalfergem.be kan je steeds de 

kalender checken en andere nuttige informatie vinden.  

 

Like ook zeker Chiro Walfergem op Facebook, zo blijf je op de 

hoogte van al het laatste nieuws! Ook hebben we sinds kort een 

Instagramaccount. Volg ons, dan ben je helemaal mee!  
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Verhuur 
Ben je organisator van een burenfeest of geef je een groot 

verjaardagsfeest? Dan kunnen wij jou misschien helpen! Zo steun 

je de Chiro en hoef je geen onnodig materiaal aan te kopen. 
 

Wat hebben wij allemaal in de aanbieding:  

o Partytenten, shelters, tenten  

o Frigo’s, diepvriesers 

o Kookpotten, bestek, borden  

o Tafels, banken  

o Barbecue, bakplaat  

o Au bain-marie  

o Keukengerief van klein tot groot  

 

En nog veel meer...  

 

Heb je interesse? Neem dan een kijkje op de site, onder de 

afdeling verhuur. Hier kan je een catalogus van ons materiaal 

vinden alsook het online aanvraagformulier. 

 

 

Voor vragen kan je mailen naar: 

Verhuurchirowalfergem@hotmail.com 
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Inschrijven 

 
  

Bij vragen kunnen jullie ook altijd 

bij onze 

administratieverantwoordelijke 

terecht! 

Anastasia Slaus 

Anastasia.slaus@hotmail.com 

0474/30.31.43 

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: 

  https://goo.gl/forms/NjO7eP5739droYeZ2 

mailto:Anastasia.slaus@hotmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FNjO7eP5739droYeZ2&h=AAQHayM02
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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 2017 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! 

mailto:anse.van.droogenbroeck@gmail.com
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Banier  
 

Je kan het uniform aankopen via de chiro bij Emma Carlé 

(0471/22.79.18, emma.carle@outlouk.com). 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'. 

 

T-shirt  

Kindermaten (6-14j) : € 20  

Vrouwenmaten (36-48) : € 25  

 

Rok  

Alle maten (6-16j en 36-52) : € 35 

 

Het Chiro-uniform bestaat uit een t-shirt en een rok. 

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 mogelijk op 

overgang en rond mei/juni, voor kamp. Hiervoor kan je terecht 

bij Sarah Cocquyt (0471/71.51.28, sarah_cocquyt@hotmail.com). 
 

De Banier: 

Molenstraat 65, 9300 Aalst 

Kolenmarkt 85, 1000 Brussel 

Openingsuren: Maandag tot vrijdag: 9u30-13u / 13u30-18u 

Zaterdag: 9u30-13u / 13u30-17u 
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Kalender 
Zondag 1 oktober Overgang & receptie 

Zondag 8 oktober Chiro van 14u-18u 

Zondag 15 oktober Chiro van 14u-18u 

Vrijdag 20 oktober 
Dag van de jeugdbeweging, trek allemaal 

jullie uniform aan naar school! 

Zondag 22 oktober Chiro van 14u-18u 

Zondag 29 oktober 
Geen chiro, de leiding is op 

leidingsweekend! 

Zaterdag 4 november 
Klusjesdag, iedereen welkom om bij te 

klussen! 

Zondag 5 november 
Chiro van 14u-17u (uniform niet meer 

verplicht) 

Zondag 12 november Chiro van 14u-17u 

Zondag 19 november Chiro van 14u-17u 

Zondag 26 november Christus Koning, meer info volgt! 

Zondag 3 december Chiro van 14-17u, de Sint komt langs! 

Zondag 10  december Chiro van 14-17u, laatste keer! 

Zaterdag 16 december 
Kerstmarkt in Asse, kom zeker eens langs bij 

onze stand! 

Vanaf 17 december Geen chiro meer, de leiding heeft examens! 

15-25 juli kamp 

15-22 juli sloeberkamp 
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Wij zijn op zoek  
naar kookouders!  
 
 

Onze huidige cookies hebben hun laatste jaartje erop zitten en 

daarom zoeken wij enkele keuken-prinsen of-prinsessen die 

vanaf 2017-2018 de kookouderploeg willen versterken.  

Alleenstaanden of koppel, vrienden of familieleden, oud-leiding 

of ouders van kinderen.. Iedereen is welkom, als je maar graag 

eten bereidt voor een groep kinderen en goesting hebt om je te 

engageren met een toffe groep! Wij garanderen een 

fantastische sfeer en oneindige dankbaarheid!  

 

Heb jij zin om je in te zetten voor een volledig kamp of wil je 

meer weten over wat wij verwachten van onze kookouders?  

 

Stuur een mailtje of bel naar Emma Van Hove of Marthe 

Everaet:  

emma.van.hove@hotmail.com- 0474/46.38.38 

marthe.everaet@gmail.com - 0470/38.69.36 

 
 
  



 11 

 
Allerliefste sloebertjes, 

Het jaar zit er jammer genoeg al weer op, maar wat was het weer top! Als 

ridders veroverden jullie het kampterrein, en speelden jullie heel wat 

spelletjes. Tijdens het grote sloeberspel lieten jullie zien dat jullie echte 

chiro-chicks zijn. Ook als superhelden bewezen jullie jullie zelf. Vuil worden 

tijdens de paracommando konden jullie als de beste. Een gezellige avond aan 

het vuurtje met lekkere pitta, meer hadden jullie niet nodig. s’Avonds voor 

het slapengaan nog een verhaaltje en op naar dromenland. 

Bedankt voor het supertoffe jaar en het topkamp!  Wij vonden het superleuk 

met jullie! 

Een dikke knuffel van jullie allerliefste leiding 

xxxxxxxxxxxxxx 

Pauline, Lize, Famke en Anse 
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Beste speelclubbers, lievelingskindjes van de duivel, 
 
Helaas pindakaas zat ons kamp er weer veel te snel op! Hebben 
jullie nog enig idee hoe fijn we het in Couvin hadden? Hier een 
klein samenvattingske voor zij die soms een beetje 
vergeetachtig zijn: het ging van enooorm vuil zijn, naar hoedjes 
maken, naar supergrappige filmpjes maken, zelf koken, 21 (!!!) 
km stappen, grotten bezoeken, een megaleuke kampact 
maken… 
 
Jullie waren FANTASTISCHE leden met veel liefde, weinig 
tranen, mooie glimlachjes, prachtige dab-kunsten en ga zo maar 
verder! 
 
De Speelclubtent is de beste tent! 
 
Dikke kus 
 
Jullie lievelingsleidsters 
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Liefste speelvogels, 
 

Het speelvogeljaar is nu echt gedaan, 
dus wordt het hoogtijd om eens terug te blikken hoe het allemaal is 
gegaan. 
 
We begonnen ons avontuur met een goede daad, 
Dankzij jullie wonen wij nu in de properste gemeente die er bestaat. 
 
Daarna vierden we samen Halloween 
en jullie waren niet bang! Of toch een beetje, misschien? 
 
De uitstap naar de betovering deden we op de laatste chirozondag van 
het jaar, 
we zagen jammer genoeg geen krokodil, maar Sarah de bloem had wel 
een minnaar. 
 
En dan het hoogtepunt, het bivak. 
Wat zagen jullie er mooi uit in jullie engelenpak! 
 
Elk uur van de dag geravot, 
op ééndaagse stapten jullie flink naar de prachtige grot. 
 
De kers op de taart van ons 11-daagse avontuur, 
was zonder twijfel de toffe actjes bij het gigantische kampvuur. 
 
Op autoloze zondag gingen jullie in de octopus, 
Maar daarna volgde helaas de afscheidskus. 
 
Wij gaan jullie heel hard missen, snik snik. 
En proficiat, want vanaf nu zijn jullie kwik! 
 
Veel kusjes en knuffeltjes en hartjes en liefde van jullie lievelingsleiding. 
 
Hanne, Julie en Sarah 
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Liefste Kwiks, 

Jammer genoeg is dit super-mega-geweldig Chirojaar weer achter de 

rug! Wij hebben er enorm van genoten en hopelijk jullie ook. We 

hadden een jaar vol leuke spelletjes zoals 1 tegen allen, inspelenop, 

Planckendael, weerwolven, wifi in Tahiti en nog veeeeeeeel meer. Ook 

ons leuk weekend ontbrak niet. Daarna kwam het kamp waar we ons 

10 dagen uitgeleefd hebben, beste vriendinnetjes zijn geworden en 

vele feestjes gebouwd hebben. Maar jammer genoeg is het nu tijd om 

afscheid te nemen :’( Wij zullen jullie zeer hard missen en bedanken 

jullie voor alle mooie momenten waar we vaak aan terug denken! Veel 

plezier met jullie volgende-awesome-leidingsgroep xoxox 

 

#KWIKSGIRLSFORLIFE 

#jullie zijn geen kind van de duivel maar engeltjes van de 

kwiksleiding 

Xoxo Irene, Dilys en Hanna xoxO  
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ODE AAN DE TIPTIENS 
 

De tiptiens van Chiro Walfergem  

zijn een groep apart 

Op de juiste plaats hebben ze hun hart 

Sfeer zal bij hen nooit ontbreken 

Maar het was niet zo stiekem  

dat ze naar de hotties keken 

Ondanks de regen werd het toch een feest,  

ons tiptiencafé 

En trokken we samen in onze KW naar zee 

Niet minimamaxi was jullie terechte levensmotto 

En (bijna, oeps weeral vergeten) iedere zondag maakten we 

een selfiefoto. 

Valsspelen, vuurtjes stoken, vreetquizzen, roddelen,... jullie 

deden het allemaal 

Daarbij kwamen nog perzikjes en babyworteltjes  

bij het verhaal 

Hoe traag jullie konden zijn,  

het was pijnlijk om te zien 

Desondanks krijgen jullie van ons  

een absolute 10 op 10! 

 

Dat we jullie gaan missen! 

 

Dikke smakkerds van jullie leiding 

(Aka jullie oppermissen) 

xxx 

Emma – Anastasia – Emma 
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Functies 
Groepsleiding:  

 

Marthe Everaet 

 

Hoogstraat 7 

1730 Asse 

0470/38.69.36 

marthe.everaet@gmail.com 

 

Emma Van Hove 

 

Lindelaan 31 

1730 Asse 

0474/46.38.38 

Emma.van.hove@hotmail.com 

 

 

 

Penningmeester  

Anse van Droogenbroeck 

 

Lindendries 130 

1730 Asse 

0492/94.72.36 

anse.van.droogenbroeck@gmail.com
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Bij een nieuw Chirojaar hoort ook steeds het afscheid van 

enkele geweldige leidsters. Dit jaar nemen we afscheid van 

zeven toppers die elk hun hart en ziel in de Chiro staken. Ze 

groeiden uit van schattige Chiromeisjes tot leiding. Chiro zit 

in je bloed, Chiro is vrienden voor het leven. Ook al zullen 

jullie ongetwijfeld nog vele traantjes wegpinken, de 

anekdotes over jullie zullen nog vaak weerklinken. Het 

maakt niet uit naar waar jullie gaan, of wat jullie doen 

ergens blijf je diep in ons. Want vergeet nooit: afscheid 

nemen bestaat niet, jullie gaan wel weg maar verlaten ons 

niet. Wat moet de Chiro nu zonder jullie doen? 

Bedankt voor alle mooie jaren  

Jana, Julie, Leen, Hanne, Hanne, Riet, Tessa en Lize!
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Met heel veel spijt in ons hart hebben we dit 
jaar afscheid moeten nemen van onze 

allerliefste cookies! We willen jullie van harte 
bedanken, vooral voor het lekkere eten, maar 
ook voor alle leuke activiteiten die jullie voor 

onze leidingsploeg organiseerden en jullie 
ongelimiteerd enthousiasme! Zeker dat jullie er 

niet nog een jaartje bijdoen? ;) 

Dirk, Gerlinde, Pol, Inge, Kristien, Bruno, Hans 
en Geertrui, kortom allerbeste cookies: We 

gaan jullie enorm missen! 

MERCI COOKIES, MERCI COOKIES, MERCIIII!!! 
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Wist je dat… 
 

… we dit jaar op kamp waren in Couvin? 
… we nog nooit zo’n mooi uitzicht hebben gehad? 
… je daarvan kon genieten op de gesjorde schommel? 
… dit het werk was van team logistiek? 
… datzelfde team zorgde voor een dagelijkse bingo aan tafel met prachtige 

prijzen? 
… Leen van de leiding haar echte achternaam Steenhakker is? 
… Irene van de leiding een steile bergop naar beneden ging? 
… ons thema middeleeuwen was? 
… we zelfs een middeleeuws diner hadden? 
… dit het laatste kamp was van onze cookies? 

… we hen écht gaan missen? 
… iedereen met zijn benen over tafel moest zitten van leidster Marthe? 
… leidster Famke met haar ogen ziet? 
… leidster Laure gigantisch naar look rook en daarvan moest boeren? 
… Steve en Zoë van W817 in het echte leven samen zijn? 
… en Ellen en Tom ook? 
… Vic en Marte van de speelclub echte wespenliefhebbers zijn? 
… Kato van de speelvogels een echte sprinkhanenvanger was? 
… de speelvogels 'Vrolijke vrolijke coockies’ zongen om zo de prijs voor 

de beste sfeer te winnen tijdens de vendelkeuken? 
… we een fakkeltocht deden terwijl het nog licht was? 
… en we hiermee veel bekijks hadden? 
… groepen op Snapchat gemaakt zijn voor mensen met weinig vrienden? 
… Isaure van de speelvogels in haar vinger had gesneden tijdens 

vendelkeuken? 
… Emma vliegende mieren aantrekt? 
… Alix van de tiptiens een mooie tong heeft? 
...Josephine van de speelclub haar pyjama nog aanhad op eendaagse? 
… de speelclub, de speelvogels én de kwiks allemaal op eendaagse gingen 

naar de grotten? 
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… daar niet genoeg water was om met een bootje te varen? 
… ook de sloebers flink gestapt hadden op eendaagse? 
… Julie van de leiding heel veel emotionele momentjes had? 
… maar toch nooit moest wenen? 

… Domna van de speelclub zich op-pofferde? 
… de speelvogels gingen zwemmen in de beek? 
… de tiptiens BFF’s waren met Rover The Band? 
… Lieselot van de aspi’s op de schoot van Niels Destadsbader heeft 

gezeten? 
… Hellen van de kwiks dacht dat bomen bloeden? 
… Fien van de tiptiens een tien op tien is? 
… Lolly van de kwiks en Laetitia van de speelclub superbeleefd waren? 
… Laura Tesoro niet zo’n fan is van de aspi’s? 
… De aspi’s bij een priester bleven slapen op driedaagse? 
… Nena van de aspi’s een kei is in zwanworstsap drinken? 
… Helene van de aspi’s opeens jarig was in Oostende?  
… de sloebers graag op de bedden van hun leiding springen? 
… de sloebers het superleuk vonden om vuil te worden tijdens 

paracommando? 
… maar helemaal niet leuk vonden om daarna een ijskoude douche te 

moeten nemen? 
… we het kamp echt ongelooflijk missen? 
… maar we volgend jaar gelukkig weer op kamp gaan? 
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Gegevens Leiding 
 

SLOEBERS 
 
Anna De Wolf       Margo Van den Eynde 

Terlindenweg 16A           Borrevaal 14  

1730 Asse    1730 Asse 

0489/32.96.68    0494/89.81.23 

annadewolf@gmail.com  margovandeneynde96@gmail.com 

 

Sarah Cocquyt 

Marlier 35 

1730 Asse 

0471/71.51.28 

sarah_cocquyt@hotmail.com 

 

 
SPEELCLUB 
 
Hanna Mathuis    Emma Van Hove  

Vlietbronnen 20    Lindelaan 31  

1730 Asse    1730 Asse  

0470/05.48.45    0474/46.38.38  

hanna.mathuis@hotmail.com  emma.van.hove@hotmail.com 

 

Laure Lievens 

Notstraat 33 

1730 Asse 

0494/73.88.44 

laure_lievens@hotmail.com 

Kwiks 
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KWIKS  
 

Pauline Cocquyt   Anastasia Slaus  

Marlier 35    Pastinakenstraat 47 

1730 Asse    1730 Asse 

0486/67.15.02    0474/30.31.43 

pauline_cocquyt@hotmail.com  anastasia.slaus@hotmail.com 

  

Emma Carlé 

Mollemseweg 65 

1730 Asse 

0471/22.79.18 

emma.carle@outlook.com 

 
TIPPERS  
 

Marthe Everaet    Anse Van Droogenbroeck 

Hoogstraat 7    Lindendries 130 

1730 Asse    1730 Asse 
0470/38.69.36    0492/94.72.36    

marthe.everaet@gmail.com  anse.van.droogenbroeck@gmail.com 

 

 

TIPTIENS  
 

Dilys De Baerdemaeker    Charlotte Heyvaert               

Vaal 15        Anjelierenlaan 24            

1730 Asse    1730 Asse                      

0470/86.33.38                 0470/50.83.40 

dilys_de_baerdemaeker@hotmail.com   charlotte.heyvaert@hotmail.com 

      

 

ASPI’S  
 
Irene De Brucker   Famke Van Cauter 

Benedenstraat 45   Lindendries 101 

1730 Asse    1730 Asse  

O472/70.09.29    0479/38.57.88 

irene_de_brucker@hotmail.com  famkevancauter@hotmail.com 
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Het ABC van een leidster… 
Achterhaal maar wie ik ben aan de hand van dit ABC 

Blond zijn mijn haren 

Chirochica since ‘04 

Derde jaar leiding gaat nu in 

Een meter en tweeënzeventig centimeter groot 

Frietjes kan ik blijven eten! 

Granada in Spanje is mijn tijdelijke thuis 

Had nog nooit een groep ouder dan kwiks 

Ingevlochten vlechten maak ik veel 

Je vindt mij tijdens de week in Gent  

Kampherinneringen zijn mijn beste herinneringen! 

Lievelingskleur: groen (echt waar) 

Mama herstelt mijn chirorok al 9 jaar lang 

Nelson is mijn aaaaallerbeste vriend 

Op reis gaan doe ik heeeeeeel graag 

Pralines eet ik heel graag (en eigenlijk alles met chocola, maar ik had al iets bij de C) 

Quinoia maakt mijn mama graag klaar 

Raadseltjes vind ik leuk 

Studeer Economie 

Team ‘97 

Uitgaan doe ik regelmatig in ‘t Jass 

Veertien jaar maak ik al deel uit van Chiro Walfergem 

Weet je al wie ik ben? 

X heb ik niet in mijn naam 

Y is de zesde letter van mijn achternaam 

Zussen, zo heb ik er 2 

Rarara wie ben ik?  

Tip tap top, het antwoord staat op zijn kop! 

  

Antwoord: Pauline 
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Spelletjeshoek 
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