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Voorwoord
Beste ouders en allerliefste leden
Een nieuw Chirojaar staat voor de deur. Een jaar met nieuwe
leiding, knotsgekke spelletjes, onvergetelijke avonturen en niet te
vergeten: een legendarisch kamp. Na een bewogen jaar waarin
Corona nog steeds een grote rol speelde, met als gevolg nog
vele zondagen online Chiro, zijn wij meer dan klaar om er dubbel
en dik in te vliegen.
Elk jaar hebben we een nieuw jaarthema, dat is dit jaar niet
anders, namelijk VONKEN. Dit thema daagt ons uit voor een nog
grotere samenhorigheid. Ongetwijfeld ben je al eens zo hard
opgegaan in een spel samen met jouw vriendinnen dat het
letterlijk vonken gaf. Dat komt omdat we graag samenwerken,
maar iedereen is dan ook uniek op z’n eigen manier. Dat is de
kracht dat onze Chiro zo sterk en ongelooflijk mooi maakt.
Chiro is niet voor even maar voor het leven!
Op een fantastisch Chirojaar!
De leidingsploeg.

3

Liefste sloebersss
Helaas loopt ons super zot jaar nu op zijn einde maar door jullie
kunnen we terugblikken op ongelofelijk leuke zondagen en een
EPISCH kamp! Hier bewezen jullie meermaals dat jullie echte
chiromeiden zijn!
Op 1-daagse konden jullie alle dieren tijdens onze boswandeling
benoemen, jullie kropen zelfs in een grote mierenhoop! Uit al jullie
talenten die we ontdekten tijdens het spel ‘Wat is jouw
taleeeeeent?’ bleek 1 van jullie grootste talenten toch wel
verkleden te zijn! Jullie verkleedden als Mario van Mario Kart was
dan ook geen enkel probleem!
Allerliefste sloebers, wij gaan jullie superhard missen!!!!
Dikke knuffels van jullie leiding
Lore, Charlotte en Fien
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Allerliefste speelclubbertjes
Wat hebben we een spetterend jaar beleefd met jullie! Van
kennismakingsspelletjes tot een fantastisch kamp, met
daartussen heel wat avonturen en grappige momentjes, waren
jullie een hechte, toffe groep waarin iedereen altijd plezier kon
hebben. Wij zijn heel blij dat wij dit jaar jullie leiding mochten zijn
en hebben ons enorm geamuseerd met jullie mopjes, verhalen,
toneeltjes ...
In één zin: SPEELCLUBZZZZZZZZ, JULLIE ZIJN GEWELDIG!!!
Dikke knuffels en kusjes
Anouk, Sam en Hana
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Allerliefste kwiks
Wat jammer dat dit ongelofelijk jaar er alweer opzit, maar laten
we starten bij het begin. We trapten het jaar af met een echte
kwiksdoop waarbij al snel duidelijk werd hoe coole chicks jullie
wel niet waren. Hierna volgenden tal van leuke (online)zondagen
waar wij heel hard van hebben genoten en jullie hopelijk ook. En
dan was het eindelijk tijd voor ons mega-deluxe-coolefantastische kwikskamp. Hier leerden jullie voor het eerst sjorren
en vuur maken. Ook dit hadden jullie evengoed onder de knie als
jullie babbelskils en onze assistentie was dus niet langer nodig.
Tijdens de grote GIV-finale maakten jullie dan ook voor het eerst
alleen vuur en brachten jullie dit tot een fonkelend einde. De
enige skill die jullie echter nog niet bezitten is, weten wanneer de
leiding een grapje met jullie uithaalt. Maar die goedgelovigheid
kwam ons goed van pas en zo deden we jullie geloven dat het
bos jullie slaapplek voor de nacht was. Voor velen was het dan
ook een opluchting dat dit niet het geval was. Jammer genoeg
kwam hier ook een einde aan maar gelukkige ging dit gepaard
met jullie fantastische kampvuuractjes en konden we het jaar
mooi afsluiten!
Wij gaan jullie alvast heel hard missen!!
Vele kusjes en knuffels van jullie beste leiding ooit
Marthe, Helene & Nouska xxx
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Liefste tippers
Jammer genoeg zijn wij op het einde van ons fantastisch
Chirojaar gekomen.
Graag blikken wij nog eens terug op ons knotsgekke kamp waar
jullie net niet konden escapen uit de tent, waar jullie samen
werkten met de tiptiens om jullie tenten droog te houden, waar
jullie 25 km stapte op tweedaagse, waar jullie de tenten volledig
onder spoten met antimuggenspray zodat jullie zeker geen
muggenbeten zouden krijgen (wat dit jaar misschien wel nodig
was xp), waar jullie toonden wie het meest geschikt was voor de
‘slimste container cup’, waar jullie lieten zien hoe goed jullie zich
konden verkleden als Donkey Kong, waar jullie lieten zien wat een
kooktalenten jullie waren tijdens vendelkeuken, waar jullie elk lied
konden meezingen en dansen, waar jullie origineel uit de hoek
kwamen bij de letterparty, waar jullie het blotevoetenpad
trotseerden en waar er zoveel herinneringen voor het leven
gemaakt zijn.
Wij hopen dat jullie er dubbel en dik van genoten hebben!
Laatste knuffels en kusjes van jullie leiding
Alix, Nena en Lise <3333
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Tiptiendis
Naar aanleiding van jullie dis op kamp, is het nu onze beurt:
Jo tiptiens
Among Us speelden we dit kamp
Tegen jullie poppetje zeiden jullie vaak tot ziens
En imposter Hannah liep al snel tegen de lamp
Boem boem tsj
Boem boem tsj
Tijdens GO IV bonden we jullie vast aan een boom
Met sleutels kunnen jullie niet zo goed overweg
Soms waren jullie toch iets te sloom
Door het mosterd likken had team Hanne echt wel pech
Boem boem tsj
Boem boem tsj
In haarkleuren zijn jullie ook niet echt de besten
Ons Vunckxje mocht het als tijger bekopen
Gelukkig dat jullie nooit stersten
Ook niet toen jullie tijdens tweedaagse bijna verkeerd waren
gelopen
Badum tssssss
Veeeeeel liefde
Lind en Liesel
xxxxxxxxxx
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Allerliefste aspi’s
Merci! Merci om er elke zondag te staan en zo enthousiast te zijn.
Merci om er een onvergetelijk kamp van te maken. Merci om jullie
leiding elke keer opnieuw gelukkig te maken!
Dit jaar was voor velen het laatste jaar als lid. Jammer genoeg
heeft ook corona deze keer opnieuw ervoor gezorgd dat we
beperkt waren in wat we deden. Zo hebben we ons weekend,
leefweek, fuif, … en zoveel andere dingen moeten missen. Maar
gelukkig heeft dat niets veranderd aan jullie enthousiasme!!!
Ondanks de dingen die we hebben moeten missen of anders
hebben moeten aanpakken was het nog steeds een massief leuk
jaar. Op driedaagse naar Luik, om daar een oorbel/piercing te
laten zetten, Rue du Pot d’Or (waar we na corona eens een
bezoekje aan moeten brengen!!!!), overstromingen, traditionele
haarkleuringen waar we altijd een uur heel de kruidvat
versperren, roze cowboyhoeden en nog zoveel meer. Jullie
waren echt een droom, stuk voor stuk maakten jullie de groep
compleet. For sure de grappigste groep ooit, waar het
onmogelijk is om je een seconde te vervelen
MERCI om Marie, die als tweedejaar leiding toch wel bang was
van jullie, de tijd van haar leven te geven en Laure, die kon haar
geen beter laatste jaar als leiding inbeelden. We zien jullie toch
wel een heeeeel klein beetje graag xoxo
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Kalender
Zondag 3 oktober
Zondag 10 oktober
Zondag 17 oktober
Vrijdag 22 oktober

Zondag 24 oktober
Zondag 31 oktober
Zondag 7 november
Zondag 14 november
Zondag 21 november
Zondag 28 november
Zondag 5 december
Zondag 12 december

Overgang en receptie
Chiro van 14-18u
Chiro van 14-18u
Dag van de
jeugdbeweging: trek jouw
uniform aan naar school
en kom ’s ochtends een
lekkere koffiekoek smullen
aan onze lokalen
Chiro van 14-18u
Chiro van 14-17u
Daguitstap, meer
informatie volgt
Chiro van 14-17u
Christus Koning, meer
informatie volgt
Chiro van 14-17u
Chiro van 14-17u, bezoek
van Sinterklaas
Geen Chiro: begin van de
examens voor de leidsters

Zowel de kampdata voor de sloebers als de overige leden
worden later meegedeeld via mail.
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Inschrijven en lidgeld
Zoals jullie weten zijn we deze zomer met Chiro
Walfergem overgeschakeld naar het platform
Stamhoofd voor onze ledenadministratie.
Stamhoofd is een platform waarin leiding
gegevens en activiteiten van de leden kan
beheren, e-mails kan verzenden, enzovoort.
Het inschrijvingsproces is verschillend voor nieuwe en niet-nieuwe
leden.
HUIDIGE LEDEN: herinschrijven bij Chiro Walfergem
- Open https://chiro-walfergem.stamhoofd.be en log in
met je eerder gemaakte stamhoofd-account.
- Volg de instructies voor herinschrijving op Stamhoofd.
(Inclusief betaling lidgeld €30).
NIEUWE LEDEN: inschrijven bij Chiro Walfergem
De handleiding van inschrijvingsproces kunnen jullie downloaden
van
op
de
homepagina
van
onze
website
www.chirowalfergem.be (onder Nieuw: Stamhoofd). Ook op
stamhoofd.be/ledenadministratie onder de titel ‘Hoe schrijven
leden zich in?’, is een overzichtelijke uitleg terug te vinden.
Betalingen dienen meteen bij inschrijving te gebeuren (instructies
in stamhoofd).
Voor vragen over ledenadministratie:
anouk.devuyst@gmail.com en hanadegreef@gmail.com
Voor vragen over betalingen:
lieselotvandeputte9@hotmail.com
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Internet
Op onze website (www.chirowalfergem.be) kan je steeds de
kalender checken en andere nuttige informatie vinden. Volg ook
zeker Chiro Walfergem op Facebook en Instagram, daar
proberen we af en toe foto’s te posten en zo blijf je zeker op de
hoogte van al het laatste nieuws!

STEUN ONS NU VIA TROOPER
Wat is Trooper juist? Dit is een online winkelplatform waar je
terecht kan voor al je online aankopen bij verschillende
webshops. Wanneer je iets aankoopt gaat 5% van het bedrag
naar onze Chiro zonder dat jij iets extra moet betalen!
Wil jij ons graag financieel steunen kan dat zeker via deze link:
trooper.be/chirowalfergem
Wij zijn je hiervoor heel dankbaar!
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Banier
Je kan een uniform aankopen via de Chiro bij Margot Cocquyt
(0479/66.35.18, margot.cocquyt@hotmail.com) of bij Ruth De
Greef (0484/86.19.27, ruthdegreef4@gmail.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 uniform ook zelf gaan kopen in de Chirowinkel ‘De
Banier’. Die vind je op verschillende plaatsen zoals Gent, Aalst en
Mechelen. Het Chiro-uniform bestaat uit een T-shirt en een rok of
short.
Je kan ook een tweedehandsuniform kopen via de Chiro, deze
kan je steeds kopen aan de helft van de prijs. Is je oude rok, short
of T-shirt te klein, twijfel dan niet om deze te schenken aan de
Chiro en af te geven aan één van onze leidsters.
T-shirt
Kindermaten (6 – 14j): €18
Vrouwenmaten (36 – 48): €18
Rok
Kindermaten (6 – 16j): €33
Vrouwenmaten (36 – 52): €36
Short unisex (34 – 54): €36
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 tijdens de
eerste weken van het Chirojaar en voor kamp. Hiervoor kan je
terecht bij Lore Stanson (0476/64.51.53, lore.stanson@gmail.com).
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Leidingsvoorstelling
WIE IS MIJN LEIDING?
Blader door het grote leiding vriendenboek en leer jouw nieuwe
leiding iets beter kennen. Kom meer te weten over hun favoriete
kampgerecht, de spelletjes die ze het allerliefst spelen en hun
zotste chiroherinneringen.

HET GROTE LEIDING VRIENDENBOEK
14

SLOEBERS
Naam: Kato Stanson
Bijnaam: Keejdo
Leeftijd: 17 jaar
Ik studeer: Humane Wetenschappen
Ik zit al 12 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn eerste jaar leiding is.
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: Wreetquiz
Mijn allereerste Chirofuif: Aspiñata
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Diep in de zee
Mijn lievelingsgerecht op kamp: Vendelkeuken
Mijn leukste Chiroherinnering: Lasershooting op kamp in de late
avond
Dit is mijn favoriete Chirolied: Lila is mode
Een weetje over mij: Ik slaap met mijn grote tenen in elkaar
gekruist
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: Een fantastisch Chirojaar!
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: Samenhorigheid is
een belangrijke waarde in de Chiro, iedereen is gelijk aan elkaar.

Naam: Margot Cocquyt
Bijnaam: Marge of Toggie voor de OG’s
Leeftijd: 17 (Bijna 18!!!)
Ik studeer: Grafische vormgeving
Ik zit al 12 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn eerste jaar leiding is.
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: Dode vis!!
Mijn allereerste Chirofuif: Aspiñata
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Chiromarket
Mijn lievelingsgerecht op kamp: Nachos met guacamole en
bonen
Mijn leukste Chiroherinnering: Mijn eerste keer dat ik tiptiencafé
organiseerde
Dit is mijn favoriete Chirolied: In het grote bos
Een weetje over mij: Ik kijk graag food ASMR
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: Leukste leiding ooit aka ik
natuurlijk;)
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: Platte rust is het
belangrijkste moment van de dag
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Naam: Fran De Baerdemaeker
Bijnaam: Frein of Frank
Leeftijd: 17 jaar
Ik studeer: Bio ingenieur
Ik zit al 11 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn eerste jaar leiding is.
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: Black box of
weerwolven
Mijn allereerste Chirofuif was: Tropcial Night
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Supermarkt
Mijn lievelingsgerecht op kamp: Stoofvlees met frietjes
Mijn leukste Chiroherinnering: Op kamp toen iemand in de HUDO
gevallen was
Dit is mijn favoriete Chirolied: De wereld is een toverbal
Een weetje over mij: Ik heb een kleine verslaving aan Tiktok en
kan alle dansjes
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: Een suuuper leuk kamp!!
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: De beste wc
bezoekjes gebeuren met de deur open

Speelclub
Naam: Joséphine Stroobants
Bijnaam: Jos/Josie
Leeftijd: 17
Ik studeer: Architectuur
Ik zit al 8 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn eerste jaar leiding is.
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: piot in het donker!!
Mijn allereerste Chirofuif: Tropical Night
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Olympische Spelen
Mijn lievelingsgerecht op kamp: chili con carne
Mijn leukste Chiroherinnering: zingen en slapen aan het groot
kampvuur onder de sterrenhemel
Dit is mijn favoriete Chirolied: Ken je de chiro niet
Een weetje over mij: ik kan mijn neusvleugels bewegen
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: super leuke chirozondagen en
een awesome kamp :)
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: neem 2
slaapzakken mee op kamp hehe
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Naam: Gitte Adams
Bijnaam: Gittie
Leeftijd: 18 jaar
Ik studeer: Ik studeer zorgkundige (7de jaar Thuis- en
bejaardezorg)
Ik zit al 13 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn eerste jaar leiding is.
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: Koningingenvlag
Mijn allereerste Chirofuif: Aspiñata
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Diep in de zee
Mijn lievelingsgerecht op kamp: Kroketjes met vol au vent
Mijn leukste Chiroherinnering: De fietstocht naar het kamp in de
tip10s (kamp 2018)
Dit is mijn favoriete Chirolied: De poes van tante Loes
Een weetje over mij: Op men 6 maand ben ik voor de eerste als
kookouder baby mee geweest naar een Chiro-huis.
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: Dat ze van elk moment
moeten genieten en zich helemaal mogen smijten in de
spelletjes.
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: Dat je je eigen
gekke zelf kunt zijn en dat de Chiro vriendschap voor het leven is.

Naam: Ruth De Greef
Bijnaam: Rudy
Leeftijd: 18 jaar
Ik studeer: Vastgoed
Ik zit al 14 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn eerste jaar leiding is.
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: Kiekeboe
Mijn allereerste Chirofuif: Tiptiencafé
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Chiromarket
Mijn lievelingsgerecht op kamp: Vol au vent met kroketjes
Mijn leukste Chiroherinnering: Overnachten op tweedaagse bij
Michou Michou in de tiptiens & alle avonden aan het vuur op
kamp
Dit is mijn favoriete Chirolied: De wereld is een toverbal
Een weetje over mij: Ik kan met mijn rechterarm over mijn hoofd
naar mijn rechteroor en zo mijn oorbel uitdoen & omgekeerd
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: Ik wens dat mijn leden echte
chirochicks worden!
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: Slapen is totaal
overbodig & veel eten is heel hard nodig
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Naam: Amélie Van Soom
Bijnaam: Ams/ Amsieke
Leeftijd: 17
Ik studeer: geneeskunde
Ik zit al 10 jaar in de chiro, waarvan dit mijn eerste jaar leiding is.
Mijn avoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: Rode vlag
Mijn allereerste Chirofuif: Kinderfuif aspinata
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Diep in de zee
Mijn lievelingsgerecht op kamp: Wortelpuree met
minihamburgertjes!!
Mijn leukste Chiroherinnering: Durfproef krijgen&geven
Dit is mijn favoriete Chirolied: Wat is chiro
Een weetje over mij: Ik eet EXTREEM graag soep
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: veel lachen & vriendschap
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: Platte rust.

Kwiks
Naam: Hannelore Pocket
Bijnaam: Hannie, Pock, Polly
Leeftijd: 18
Ik studeer: biomedische wetenschappen
Ik zit al 5 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn eerste jaar leiding is.
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: weerwolven + Alle
complotten, drama en de absurdste verdenkingen
Mijn allereerste Chirofuif: tropical night
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Olympische spelen
Mijn lievelingsgerecht op kamp: visjes met broccoli pureeee of
balletjes met kriekjes
Mijn leukste Chiroherinnering: slapen aan het groot kampvuur
Dit is mijn favoriete Chirolied: lila is mode
Een weetje over mij: mijn schoenmaat is 36
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: een super leuke en
onvergetelijk Chirojaar!
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: soms moet je je
geen zorgen maken, niets afvragen en niet twijfelen, maar
gewoon vertrouwen dat dingen goed zullen komen! ALLES
KOMT ALTIJD GOED!
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Naam: Nena Demets
Bijnaam: Neentje
Leeftijd: 20
Ik studeer: Psychologie
Ik zit al 16 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn 4de jaar leiding is.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: de aspi’s en 2x aan
de tippers
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: Omgekeerd
verstoppertje in het donker
Mijn allereerste Chirofuif: Tropical Night
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Chirorock
Mijn lievelingsgerecht op kamp: Macaroni met
kippenkruiden!!!
Mijn leukste Chiroherinnering: Driedaagse naar Oostende en
Roeselare + Gentse Feesten!!!!!
Dit is mijn favoriete Chirolied: Zoals Poppen aan een touwtje
Een weetje over mij: Geel is mijn all time lievelingskleur
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: Een liefje uit de KSA!!!!
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: stoofvleessaus is
áltijd de juiste keuze
Naam: Marie Bieseman
Bijnaam: Bizzy
Leeftijd: 19
Ik studeer psychologie
Ik zit al 14 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn 3de jaar leiding is.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: tippers en aspi’s!
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld:
Koninginnenvlag!!!
Mijn allereerste Chirofuif: Tropical Night
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Maria kart
Mijn lievelingsgerecht op kamp: spaghettiiii
Mijn leukste Chiroherinnering: Alle twee (en drie)daagse op
kamp!
Dit is mijn favoriete Chirolied: Lila is mode
Een weetje over mij: ik kan het alfabet omgekeerd zeggen
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: een mega zot jaar zonder
corona hopelijk!!
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: go hard or go
home!!

19

Naam: Lieselot Van de Putte
Bijnaam: Liesel
Leeftijd: 21
Ik studeer: Biomedische Wetenschappen
Ik zit al 17 jaar in de chiro, waarvan dit mijn 4de jaar leiding is.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: kwiks, speelclub en
tiptiens
Mijn favoriete spel op de chiro is uiteraard: GO IV
Mijn allereerste chirofuif: Aspiñata
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: weerwolven
Mijn lievelingsgerecht op kamp: chili con carne
Mijn leukste chiroherinnering: voor het eerst aan het kampvuur
slapen als tipper
Dit is mijn favoriete Chirolied: het leidingslied
Een weetje over mij: ik kan mijn oren bewegen
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: elke zondag met een zot
verhaal naar huis komen en een onvergetelijk kamp!
Een levensles die ik geleerd heb op de chiro: kleine dingen doen
ertoe

TIPPERS
Naam: Linde Lambrechts
Bijnaam: Lindje
Leeftijd: 21
Ik studeer: Klinische psychologie
Ik zit al 12 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn 4de jaar leiding is.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: speelclub, kwiks en
tiptiens
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld:
watercantussen!!!
Mijn allereerste Chirofuif: Tropical Night 2014
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: high school
musical
Mijn lievelingsgerecht op kamp: broccolipuree met fishsticks
Mijn leukste Chiroherinnering: Gentse feesten als lid
Dit is mijn favoriete Chirolied: ‘happy friends’
Een weetje over mij: je ziet me nooit zonder mijn zonnecrème xd
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: het samen de slappe lach
hebben
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: ‘valsspelen is ook
spelen’
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Naam: Charlotte Jacobs
Bijnaam: Charls
Leeftijd: 19
Ik studeer: Biomedische Wetenschappen
Ik zit al 7 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn 3de jaar leiding.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: speelclub en sloebers
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld:
WEERWOLVEEENNNN
Mijn allereerste Chirofuif: Tropical Night
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: weerwolven
Mijn lievelingsgerecht op kamp: ballekes met kriekskes!!!
Mijn leukste Chiroherinnering: het festival in oostende tijdens de
tweedaagse op kamp bij de tiptiens!
Dit is mijn favoriete Chirolied: het tipperlied
Een weetje over mij: ik krijg heeeeel erg graag binnenpost op
kamp
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: een onvergetelijk, super zot
jaar!!
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: in chirorok durft ge
alles!

Naam: Ona De Witte
Bijnaam: (de) Blanche
Leeftijd: 17, bijna 18
Ik studeer: biomedische wetenschappen
Ik zit al 13 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn eerste jaar leiding is.
Mijn favoriete spel op de Chiro: koninginnevlag
Mijn allereerste Chiro fuif: nog geen enkele door corona
Favoriete kampthema tot nu toe: chiromarket
Lievelingsgerecht op kamp: brocollipuree met fishsticks
Leukste Chiroherinnering: naar plopsaland de panne gaan op
tweedaagse
Favoriet Chirolied: de poes van tante loes
Een weetje over mij: ik heb 3 jaar in de sloebers gezeten
Dit wens ik mijn leden toe: een jaar zonder al te veel corona
zodat alles weer een beetje normaal kan verlopen
Een levensles geleerd op de Chiro: in de chiro maak je heel
belangrijke vrienden die blijven, je kan er met alles terecht.
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Naam: Ine Van Zuijlen
Bijnaam: Ingrid (maar vind ik niet zo mooi)
Leeftijd: 18
Ik studeer: rechten
Ik zit al 13 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn eerste jaar leiding is.
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: expeditie
robinson op kamp of piot
Mijn allereerste Chirofuif: aspinata
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: chiromagica of
chiromarket (ik kan niet kiezen!!)
Mijn lievelingsgerecht op kamp: puree, fishticks en tartaar!!
Mijn leukste Chiroherinnering: elke chiroherinnering duh maar
slapen in het bos en elkaar bang maken is wel leuk
Dit is mijn favoriete Chirolied: bivaklied
Een weetje over mij: je mag mij ALTIJD wakker bellen voor
McDonalds!!!
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: vele gekke chirozondagen en
het beste kamp ooit!!!! (Liefst zonder corona, dankuuu)
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: een spel zonder
competitie is geen chiro spel! (En neem altijd snoepjes mee op
kamp!!)
Naam: Hanne Timmermans
Bijnaam: Hans
Leeftijd: 18
Ik studeer: rechten
Ik zit al 14 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn eerste jaar leiding is.
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld:
dropping/straatspelen & weerwolven
Mijn allereerste Chirofuif: de kinderfuif van Aspiniata
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Chirorock
Mijn lievelingsgerecht op kamp: eigenlijk ALLES maar als ik echt
iets moet kiezen.. broccolipurree met visjes & tartaarsaus
Mijn leukste Chiroherinnering: Tiptiencafé
Dit is mijn favoriete Chirolied: Lila is mode
Een weetje over mij: Je kan me altijd wakker maken voor
gebakken patatjes :))
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: heeeeeeeeeel veel
chirozondagen, veel gelach & gigantsch veel plezier!!!
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: Chirovriendinnen
zijn voor het leven & die liefde is onvoorwaardelijk <33
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TIPTIENS
Naam: Hana De Greef
Bijnaam: Haaaaaana De Gleef
Leeftijd: 20 jaar
Ik studeer: geneeskunde
Ik zit al 15 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn 3de jaar leiding is.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: kwiks en speelclub
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: honkopoly
Mijn allereerste Chirofuif: Aspiñata
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Chirorock
Mijn lievelingsgerecht op kamp: chili sin carne
Mijn leukste Chiroherinnering: In ons tweede jaar kwiks bouwden
wij op kamp ons eigen vlot voor een geweldig spannende
vlottentocht!
Dit is mijn favoriete Chirolied: De wereld is een toverbal
Een weetje over mij: mijn naam is Japans en betekent "bloem"
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: een zot jaar vol vriendschap
en avonturen, met de allerleukste leiding ooit!!
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: iedereen heeft
talent!
Naam: Sam Carton
Bijnaam: Sammieeee
Leeftijd: 19 Jaar
Ik studeer: Fotografie
Ik zit al 7 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn 3de jaar leiding is.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: sloebers en speelclub
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: Kiekeboe
Mijn allereerste Chirofuif: Aspiñata
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Mario kart
Mijn lievelingsgerecht op kamp: Vol-au-vent
Mijn leukste Chiroherinnering: Dat zijn er oneindig veeeel!
Dit is mijn favoriete Chirolied: Tuimeling
Een weetje over mij: Ik kan robot movesssssss
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: Dat het zo leuk gaat worden
dat ze het Corona jaar vergeten!
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: Samen komt alles
goed!
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Naam: Fien Lambrechts
Bijnaam: Fien
Leeftijd: 19 jaar
Ik studeer: milieu- en duurzaamheidsmanagement
Ik zit al 13 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn 3de jaar leiding is.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: de sloebertjes en de
speelclub
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: Honkepolie
Mijn allereerste Chirofuif: Tropical night
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Chiromagica
Mijn lievelingsgerecht op Kamp: chili sin carne met
guacamoleeeee
Mijn leukste Chiroherinnering: alle chiroliedjes uit volle borst
meezingen tijdens 2- of 3-daagse
Dit is mijn favoriete Chirolied: Toverbos
Een weetje over mij: wist je dat ik een vegetariër ben?
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: een onvergetelijk mieters
chirojaar vol gelach, getier en gezang
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: Chiro is vrienden
voor het leven

Naam: Lore Stanson
Bijnaam: Lore
Leeftijd: 20 jaar (Bijna 21!)
Ik studeer: Agogische Wetenschappen
Ik zit al 16 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn 4de jaar leiding is.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: 2x sloebers & tiptiens
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: Stoelenwerp
Mijn allereerste Chirofuif: Tropical night
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Chirorock
Mijn lievelingsgerecht op kamp: Vendelkeuken
Mijn leukste Chiroherinnering: Alle leefweken, weekends & Krinkel
Dit is mijn favoriete Chirolied: De wereld is een toverbal
Een weetje over mij: Wist je dat ik dit jaar samen met mijn zus in
de leidingsploeg zit
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: Chiroherinneringen creëren
waar je binnen een paar jaar nóg steeds over praat
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: Met je handen
ronddraaien om een wesp weg te houden, werkt ECHT!
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ASPI’S
Naam: Anouk De Vuyst
Bijnaam: Noukie
Leeftijd: 21
Ik studeer: handelswetenschappen
Ik zit al 14 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn 4de jaar leiding is.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: Kwiks, tippers en
speelclub
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: Kiekeboe
Mijn allereerste Chirofuif: Tropical Night in 2016
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Chirorock
Mijn lievelingsgerecht op kamp: ballekes in tomatensaus
Mijn leukste Chiroherinnering: mijn eerste Tiptiencafe
Dit is mijn favoriete Chirolied: De wereld is een toverbol
Een weetje over mij: Ik studeer in Spanje tot en met januari
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: Que disfruten!
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: 'Een nee heb je,
een ja kan je krijgen'.

Naam: Lise Gillisjans
Bijnaam: Liesje
Leeftijd: 20 jaar
Ik studeer: biomedische wetenschappen
Ik zit al 8 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn 3de jaar leiding is.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: de sloebers & de
tippers
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: levend stratego
Mijn allereerste Chirofuif: Aspiñata
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: feestdagen
Mijn leukste Chiroherinnering: mijn allereerste aspikamp
Dit is mijn favoriete Chirolied: Voituurke
Een weetje over mij: kajakken is iets waar ik nooit nee zou tegen
zeggen
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: een fantastisch jaar &
onvergetelijk kamp maar ook een band met elkaar die sterker is
dan ooit!
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: Dat samenwerken
wel iets heel mooi is & dat er vriendschappen voor het leven
worden gesmeed
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Naam: Marthe De Smedt
Bijnaam: Marthie
Leeftijd: 21
Ik studeer: Psychologie
Ik zit al 6 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn 4de jaar leiding is.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: Speelclub, Tiptiens
en Kwiks
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld: Weerwolven
Mijn allereerste Chirofuif: Tropical Night
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Mario Kart
Mijn lievelingsgerecht op Kamp: taco’s met guacamoleee!!
Mijn leukste Chiroherinnering: driedaagse met de Aspis naar
Gent
Dit is mijn favoriete Chirolied: Lila is mode
Een weetje over mij: ik heb deze zomer een mini paella take
away opgestart
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: Een ongelofelijk leuk jaar
waarin we samen veel zotte dingen gaan beleven die
vooraltijd bij blijven <3
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: Chiro vrienden
zijn voor het leven
Naam: Helene Mathuis
Bijnaam: Helein
Leeftijd: 21 jaar
Ik studeer: Biomedische laboratoriumtechnologie
Ik zit al 16 jaar in de Chiro, waarvan dit mijn 4de jaar leiding is.
Ik gaf afgelopen jaren al eens leiding aan: 2 keer aan de kwiks
en 1 keer aan de sloebers
Mijn favoriete spel op de Chiro is ongetwijfeld:
Koninginnenvlag
Mijn allereerste Chirofuif: Tropical night in 2015 denk ikkk
Dit was mijn favoriete kampthema tot nu toe: Chirorock
Mijn lievelingsgerecht op kamp: Vol-au-vent met kroketjes!!!
Mijn leukste Chiroherinnering: driedaagse met de Aspis naar
Gent
Dit is mijn favoriete Chirolied: Lila is mode
Een weetje over mij: Ik zit al vanaf mijn 5 jaar in de Chiro
Dit wens ik mijn leden dit jaar toe: Een leuke vriendschapsband
en een jaar dat niet snel vergeten zal worden hihi
Een levensles die ik geleerd heb op de Chiro: Chiro vrienden
zijn voor het leven
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Functies
Groepsleiding
Lise Gillisjans
Pastinakenstraat 84
1730 Asse
0470/22.16.78
Lise.gillisjans@hotmail.com

Groepsleiding
Hana De Greef
Mollestraat 33/7
1730 Asse
0468/11.21.32
hanadegreef@gmail.com

Penningmeester
Lieselot Van de Putte
Hogeweg 15
1730 Asse
0472/01.25.62
Lieselotvandeputte9@hotmail.com
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Gegevens van de leiding

Sloebers

Kato Stanson
Langestraat 80
1730 Asse
0477/78.06.40
Stanson.kato@gmail.com
Margot Cocquyt
Marlier 35
1730 Asse
0479/66.35.18
Margot.cocquyt@hotmail.com
Fran De Baerdemaeker
Muurveld 35
1730 Asse
0471/68.71.51
Fran.debaerdemaeker@gmail.com

SPEELCLUB
Gitte Adams
Sint goriksstraat
1730 Kobbegem
0491/24.53.49
Gitta.adams@gmail.com
Ruth De Greef
Mollestraat 33/7
1730 Asse
0484/86.19.27
Ruthdegreef4@gmail.com
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Joséphine Stroobants
Asbeekstraat 4
1730 Asse
0477/24.59.03
josephinestroobants@gmail.com
Amélie Van Soom
Bergestraat 59
1730 Asse
0473/64.97.19
amelievansoom@outlook.com

KWIKS
Hannelore Pocket
Kastanjelaan 6
1730 Asse
0483/22.94.76
pockethannelore@gmail.com
Nena Demets
Notelaarstraat 17
1730 Asse
0486/91.30.43
nena_demets@hotmail.com
Marie Bieseman
Bergveld 47
1730 Asse
0475/ 58.28.36
Bieseman.marie@hotmail.com
Lieselot Van de Putte
Hogeweg 15
1730 Asse
0472/01.25.62
lieselotvandeputte9@hotmail.com
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Tippers
Charlotte Jacobs
Edingsesteenweg 30
1730 Asse
0471/04.23.17
Charlotte.jaco@hotmail.com
Ona De Witte
Petrus Ascanusstraat 152
1730 Asse
0471/22.94.49
onadewitte@gmail.com
Linde Lambrechts
Zittert 34
1730 Asse
0471/76.66.63
linde.lambr@hotmail.com
Hanne Timmermans
Brusselsesteenweg 196
1730 Asse
0470/74.39.32
Timmermans_hanne@icloud.com
Ine Van Ziujlen
Albrecht Rodenbachsteegje 2
1730 Asse
0471/64.73.92
inevanzuijlen@hotmail.com

Tiptiens
Fien Lambrechts
Zittert 34
1730 Asse
0468/22.28.48
fienlambrechts@outlook.com
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Hana De Greef
Mollestraat 33/7
1730 Asse
0471/ 51.22.26
hanadegreef@gmail.com
Sam Carton
Potaarde 75
1730 Asse
0470/ 87.90.74
Samcarton26@gmail.com
Lore Stanson
Langestraat 80
1730 Asse
0476/64.51.53
Lore.stanson@hotmail.com

Aspi’s
Helene Mathuis
Vlietbronnen 20
1730 Asse
0470/05.63.48
Helene.mathuis@gmail.com
Marthe De Smedt
Boekfos 7
1730 Asse
0475/33.58.73
Marthedesmedt9@gmail.com
LiseGillisjans
Pastinakenstraat 84
1730 Asse
0470/ 22.16.78
lise.gillisjans@hotmail.com
Anouk De Vuyst
Roost 40
1730 Asse
0496/43.64.46
anouk.devuyst@gmail.com
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Chiroscoop
Steenbok

Vissen

22 december – 20 januari

21 februari – 20 maart

Er kunnen dingen
op je weg komen
die een uitdaging
vormen, en daar hou je wel
van. Blijf rustig, wat er ook
gebeurt, en luister niet naar
personen die paniek willen
zaaien. Als je een beslissing
moet nemen, moet je
gewoon op je gevoel
afgaan en de weg van de
minste weerstand kiezen.

Wees
impulsief,
maar loop niet te
hard van stapel.
Wat je ook van plan bent,
doe het zonder twijfel. Je
krijgt vandaag de mogelijkheid erg doelbewust te
werken en je aangeboren
leidinggevende
en
organisatorische talenten te
laten zien.

Jouw
favoriete
weerwolven

chirospel:

Waterman
21 januari – 20 februari

Er liggen nieuwe
kansen op je weg,
je hoeft ze alleen
maar te pakken. Er
zit vooruitgang in je werk. Je
organisatorische
talenten
komen boven op het
moment dat je iets met
andere
mensen
onderneemt.
Jouw favoriete chirospel: 1-2-3
piano
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Jouw
favoriete
kiekeboe

chirospel:

Ram
21 maart – 20 april

Zet alles eens op
een rijtje en denk
diep na voor je de
volgende
stap
neemt in een beslissing. Je
organisatorische
talenten
komen boven op het
moment dat je iets met
andere
mensen
onderneemt. Er zijn mensen op uit
je positieve instelling te
ondermijnen.
Jouw favoriete chirospel: piot

Kreeft

Stier

21 juni – 22 juli

21 april – 20 mei

Je krijgt vandaag
veel waardering
van kennissen en
ook in de omgeving waar je
woont, bij je buren dus. Het
ligt binnen je bereik er iets
moois van te maken. Je hebt
de
mogelijkheid,
een
belangrijke
relatie
te
verdiepen en samen met de
ander plannen te maken.
Jouw
favoriete
chinese voetbal

Geloof in jezelf.
Probeer van de
uitdagingen
die
op je af komen een succes
te maken. Je zult in de
toekomst
de
vruchten
plukken
van
je
inspanningen.
Jouw
favoriete
koningingenvlag

chirospel:

chirospel:

Tweelingen

Leeuw

21 mei – 20 juni

23 juli – 22 augustus

Het is noodzakelijk,
dat je precies te
werk gaat, als
anderen van jou afhankelijk
zijn. Laat je, ondanks de vele
taken die op je wachten,
niet onder druk zetten. Je
moet je na een succesvolle
periode nu weer instellen op
een moeilijkere en vooruit
denken in kleine stappen.

Met geweld bereik
je niets in een
conflict. Als je
anderen laat delen in
jouw rijkdom, die niet
materieel hoeft te zijn, zal je
gelukkig blijven. Richt al je
aandacht op datgene wat
je doet.
Jouw favoriete chirospel: lucky
luck

Jouw
favoriete
chirospel:
omgekeerd verstoppertje
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Maagd

Schorpioen

23 augustus – 22 september

23 oktober – 22 november

Je hebt alles mooi
op orde, alles lijkt
in orde te zijn. Als
dingen goed gaan, moet je
niet lui worden, want dan
kunnen je problemen wel
eens opnieuw de kop
opsteken.

De omgang met
anderen is heel
belangrijk voor jou
om in balans te komen.
Organiseer iets leuks. Het ligt
binnen je bereik er iets moois
van te maken.

Jouw
favoriete
potteke stamp

chirospel:

Jouw
favoriete
chirospel:
schipper mag ik overvaren

Weegschaal

Boogschutter

23 september – 22 oktober

23 november – 21 december

Dit is een gunstige
dag om dingen
voor te bereiden
en te plannen. Blijf
vast-beraden! De tijd van
nadenken is voorbij, het is nu
tijd om dingen in de praktijk
te brengen! Er kunnen
komende
tijd
leuke
kennismakingen
en
gebeurtenisen plaatsvinden.

Je
moet
nu
bedenken, wat er
gedaan
moet
worden en daar
meteen aan beginnen. Sta
open voor alle dingen, die in
deze tijd in je leven
gebeuren.
Met
geweld
bereik je niets in een conflict.

Jouw favoriete chirospel: dikke
Berta
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Jouw
favoriete
brievenbusje

chirospel:

Wist je datjes
Wist je dat…
• De sloebers in een groot mierennest lagen?
• Flore ook een leidster was van de sloebers?
• De speelclubbers op Chirokamp boef Wim gevangen
hebben?
• De speelclubbers als piraten op schattenjacht gingen?
• Ines van de kwiks een heel hoge pijngrens heeft?
• Wist je dat de kwiks echte firequeens zijn geworden?
• De tippers 25 km hebben gestapt dit kamp?
• De tippers geobsedeerd zijn door antimugspray?
• Mira van de tiptiens dacht dat ze kon beatboxen?
• De tiptiens een nacht in het bos hebben geslapen?
• De aspi's op kamp een coronaproeve aspidag hebben
gegeven?
• De aspi's samen met de leiding op voorkamp waren?
• Een groot deel van de aspi’s een piercing hebben gezet
op hun driedaagse?
• Kirsten van de aspi’s haar haar felroze had gekleurd?
• Iedereen het Hollands accent van de leiding overnam?
• Het lievelingslied van de leiding ‘meer’ van Laura Omloop
is?
• De leiding en aspi’s doorweekt waren op voorkamp, maar
nog steeds vol zaten met enthousiasme?
• Er een uitwisselingsstudente uit Argentinië mee was?
• Wouter van de cookies zijn snor had laten staan voor
kamp?
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Afscheid
Ook dit jaar nemen we jammer genoeg afscheid van enkele
fantastische leidsters: Alix, Laure en Nouska. Bedankt voor de vele
mooie jaren vol enthousiasme en plezier. We klinken op alle
tassen melk met honing die Nouska verslond wanneer haar stem
op dag één al verdween. Op de vele kledingstukken die nog
steeds vermist zijn door Alix. Op alle roze haarverf die erdoorheen
ging bij Laure. We klinken op jullie en alle mooie herinneringen
samen. Jullie zullen gemist worden in onze Chiro.
“Als je het ons vroeg: CHIRO WALFERGEM!”

<3
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Het ABC van een Leidster

Advocado’s vind ik heel lekker
Blij ben ik wanneer het weer zondag is
Chiro is voor altijd
Drop snoepjes vind ik vies
E is de laatste letter van mijn naam
Fietsen doe ik niet zo graag
Goemba speelde ik op kamp
Hekel heb ik aan mensen die traag stappen
Ik ben 1m62
Jette is mijn geboorteplaats
Kamp vind ik de leukste tijd van het jaar
Linde was ooit mijn medeleiding
Macramé bandjes krijgen vind ik fijn
Nagelak draag ik nooit
Onderweg naar huis van vakantie schreef ik dit
Psychologie studeer ik
Quizen is wel m’n ding
Rradslag kan ik als de beste
Sil is de naam van mijn broer
Toulouse is de naam van mijn poes
Urenlang slapen daar houd ik van
VUB daar studeer ik
Weet jij al wie ik ben?
Xoxo
Yves Rocher is een winkel waar ik nooit ga
Zesendertig is mijn schoenmaat
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Spelletjeshoek
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Kan jij de woorden die onder de
woordzoeker staan vinden? Succes!!
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