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Voorwoord
Beste ouders en allerliefste leden!
Een nieuw chirojaar staat voor de deur. Een nieuw jaar betekent
een nieuw begin met nóg meer chiro, nóg meer spel en nóg meer
herinneringen maken voor het leven. Na een bewogen jaar en de talloze
aanpassingen die we maakten door de opkomst van corona, de online
chirozondagen en bubbels op kamp zijn we weer helemaal klaar om er
dubbel en dik in te vliegen.
Ook dit jaar hebben we een nieuw jaarthema, namelijk OnvoorSPELbaar.
Een thema dat de focus legt op SPEL binnen de chiro. Dit thema daagt
uit om grenzen te verleggen! Dit door bekende spelconcepten te
combineren, te stimuleren om knotsgekke originele activiteiten in elkaar
te steken of door tikkertje te spelen op ongewone plekken (het hoeft
niet altijd moeilijk te zijn). Afgelopen jaar hebben wij als chiro meer
dan ooit outside the box moeten denken en dit trekken we met alle
plezier door naar het komend chirojaar. CHIRO WALFERGEM GAAT DE
UITDAGING AAN!
Op een geweldig chirojaar
De leiding

3

Elaba liefste sloebers!!
Het ongelofelijk zotte maar toch ook een bijzonder sloeberjaar loopt
op zijn einde. Wat wij mega jammer vinden. Gelukkig kunnen we wel
op een FANTASTISCH kamp terugblikken. Daar bewezen jullie dat jullie
TOP atleten, slimme professoren en echte prinsessen waren! Bij paracommando lieten jullie zien dat jullie helemaal NIET bang waren van wat
stoofvlees, mayo, bloem en nog zoveel meer! Zo was er dan ook GEEN
ENKEL plekje meer proper! Op 1-daagse hebben we heel ver gestapt en
daar hebben jullie ons dan ook enorm verbaast! Geen enkele uitdaging
was teveel voor jullie!
Wij gaan jullie HEEL HEEL erg missen!
Vele kusjes en knuffels van jullie leiding,
Helene, Lise, Margoo en Sam
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allerliefste speelclubbers
Dit jaar bewezen jullie meer dan ooit dat jullie echte Chirochicks zijn!
Jullie leerden om jullie angst om te vallen te overwinnen en elkaar
blindelings te vertrouwen. Ook paracommando kreeg jullie niet klein,
geen enkele viezigheid schrok jullie weg! Dat jullie goed kunnen
marcheren bewezen jullie zowel als soldaten van Kamp Speelclub als op
de daguitstap. Zelfs na zo’n lange tocht waren jullie nog niet moe!
Met veel pijn in ons hart nemen wij afscheid van jullie, maar we gaan
jullie nooit vergeten, want er is maar 1 club en dat is de Speelclub!
Vele kusjes, knuffeltjes en vuistjes
Charlotte, Lieselot en Fien
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Dag liefste kwikjes
Als wij terugkijken op het afgelopen jaar dan doen wij dit met een mega
glimlach op ons gezicht! We denken aan al die toffe momenten die we
hadden elke chirozondag. We denken aan de toch wel vermoeiende,
maar allerleukste dagen op kamp. We denken aan de kampvuurtjes waar
we steeds meer te weten kwamen over jullie. We denken aan al dat eten
dat jullie naar binnen konden spelen. Maar we denken vooral aan hoe
hard wij van dit jaar hebben genoten.
Hopelijk geldt dit voor jullie ook.
Merci voor het toffe jaar!!!
Doeeeeei
Veel liefs
Linde, Alix, Laure en Hana
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heeey allerliefste Tippers!
Als eerste willen we jullie bedanken voor het mega toffe jaar! Het was
voor iedereen een niet zo gewoon jaar, we hebben elkaar minder gezien
dan andere jaren maar dat maakte het jaar niet minder leuk! Onze
picknick, het afscheidsfeestje, ons weekend, ... was elke keer opnieuw
een super toffe belevenis dankzij jullie enthousiasme en jullie zotte
maar positieve energie! Wij kunnen wel zorgen voor activiteiten maar
toch zijn het jullie die er elke keer weer voor zorgden dat het geslaagd
was. Eén van de hoogtepunten dit jaar was het kamp wat dit jaar ook
anders was dan andere jaren. Het was niet altijd makkelijk om jullie in
bed te krijgen soms, maar elke ochtend stonden jullie op met nieuwe
energie wat ervoor gezorgd heeft dat elke dag een nieuw avontuur was!
Vendelkeuken, vuurtje, het hoogteparcour, durfproef, nachtspel, … alles
hebben jullie elke keer weer vol enthousiasme meegedaan en dat was
voor ons echt zalig om te zien!
Merci tippers, merci voor alles, we
konden ons geen betere leden
hebben voorgesteld. Blijf voor
altijd jullie leuke, goedlachse en
unieke zelf!

Dikke kussen en knuffels
van op 1,5 meter afstand!
Xxxxxxx
Sarah, Anouk, Nouska en
Marie
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lieve lieve lieve tiptiens
Anse, Marthe en Lore hier!!! Amai we krijgen het al even moeilijk bij het
beginnen van dit klein berichtje (*traantje). Het is nog veeeeel te vroeg
om dit geweldig tiptienjaar af te sluiten. We kijken met een ongelooflijk
grote glimlach op ons gezicht terug op het afgelopen jaar:
#Hoedjes
#GeenTiptiencafé (oké hier gaat ons glimlachje dan weer bij liggen ;))
#TiptienUniversalis
#KleineVuurtjes
#TEAM
#HaarKleuren		
#Dodentocht
#FancyOpKamp
#Gipsmaksers
#Weerwolven
#Vragenrondjes
#BitchenTegenEenAndereGroep?WaIsDa? #AvondWandeling
#Pisquiz (koopt daar nekeer een splinternieuw brandweermannenpak voor)
#1D
#JullieChirospiritGaatNooitMeerWeg 		
#Virussenspel
#IsErGeenChoco?
#HoogteParcours #nogis:kleinevuurtjes
#Krukkendascool (Hanne zal vanaf nu altijd op tijd zeggen dat ze haar voet heeft omgeslagen)
#JAJANachtspelIsDezeNacht (ziet ge wel khad gelijk)
LIEVE TIPTIENS WIJ HOPEN DAT JULLIE DIT JAAR EVENVEEL
GENOTEN HEBBEN ALS WIJ. JULLIE ZIJN EEN ONTZETTEND FIJNE
GROEP, EEN GROEP WAAR PLAATS IS VOOR EEN MOPJE EEN
TRAANTJE EN EEN GOED COMPETITIEF SPEL. STUK VOOR STUK
ZIJN JULLIE ECHTE CHIROMEISJES EN DAT HEBBEN JULLIE DIT JAAR
DUBBEL EN DIK BEWEZEN. WE ZIJN TROTS OP JULLIE. NIET ALLEEN
HOUDEN WIJ HIER FANTASTISCHE HERINNERINGEN AAN OVER
MAAR OOK EEN LANGDURIGE VRIENDSCHAP.
VERGETEN JULLIE NIET TE
ZWAAIEN NAAR ONS ALS WE
ELKAAR VOLGENDE ZONDAG
TEGEN KOMEN?
VEEL LIEFS Marthe, Anse en Lore
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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allerLiefste aspi’s
Wat hebben we samen een erg speciaal jaar achter de rug. Gelukkig
konden we toch met ons allen op kamp vertrekken en wat was dat
fijn! Stilzitten hebben we niet gedaan: we begonnen dag 1 met een
fietstocht à la Kamp Waes, gingen verder met Divergent en eindigden
met The Hunger Games én 2 winnaars. Tussendoor een ochtendcantus
en een leidingswissel, niets was te veel voor ons! (PS: Voor ons = Anna
en Nena want jullie braken stuk voor stuk jullie ledematen #Ine #Kiara
#Ona #Gitte!!!!!) We gingen op ééndaagse met de fiets maar vele van
jullie hebben daarvan de eindmeet niet gehaald. (Voor wie dat wel deed:
we LOVE scheve foto’s, we LOVE Signal de Botrange <333)
We pinken héél veel traantjes weg omdat het al gedaan is. We
zeggen merci om ons jaar zo onvergetelijk te maken! Onze haatliefdeverhouding met KSA Walfergem werd weer wat groter door jullie.
Jullie zitten voor eeuwig in ons Chirohartje! We missen jullie nu al.
Anna en Nena <3
#Bubbeltwo #Inebesteaftermoviemaker #Waarisvollegaspi?
#Margotbesteyogalerares #Diedauwtochtkomtnogwel
#Twallievergetenwenooit #Carrefourheeftookstijl #kapottepartytent
#BXLgeenprovincie
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Kalender
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Zondag 4 oktober

Overgang en receptie

Zondag 11 oktober

Chiro van 14-18u

Zondag 18 oktober

Chiro van 14-18u

Vrijdag 23 oktober

Dag van de jeugdbeweging: trek
je uniform aan om naar school
te gaan en toon dat jij een echte
chirochick bent!

Zondag 25 oktober

Chiro van 14-17u

Zondag 1 november

Chiro van 14-17u

Zondag 8 november

Chiro van 14-17u

Zondag 15 november

Chiro van 14-17u

Zondag 22 november

Christus Koning, meer info volgt

Zondag 29 november

Chiro van 14-17u

Zondag 6 december

Chiro van 14-17u Bezoek van
Sinterklaas!

Zondag 13 december

GEEN CHIRO: begin van examens
voor de leidsters

17-27 juli

Kamp

17-24 juli

Kamp sloebers

Zaterdag 24 juli

Bezoekdag

Lidgeld
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 de rekening van Chiro Walfergem: BE61 0682 0170 0817 met
vermelding: LIDGELD + NAAM + GROEP. (gelieve voor zussen
verschillende overschrijvingen te gebruiken, dit houdt het voor ons
overzichtelijk).
Gelieve dit voor 1 november 2020 in orde te brengen.
‘Wat gebeurt er met dat geld?’ is een vraag die wij af en toe krijgen
en waar wij maar al te graag op antwoorden. €12 per lid gebruiken we
om hen te kunnen inschrijven bij Chiro Nationaal, op die manier is uw
dochter ook verzekerd wanneer zij naar de Chiro komt. De rest van het
geld wordt gebruikt om de huur van de lokalen te betalen en om spelen 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 Nena Demets. Je kan haar bereiken op
nena_demets@hotmail.com of op 0486/91.30.43, aarzel niet!
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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!
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Banier
Je kan het uniform aankopen via de Chiro bij Charlotte Jacobs
(0471/04.23.17, charlotte.jaco@hotmail.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 af te schenken aan de Chiro en af te
geven aan één van onze leidsters.

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 Linde Lambrechts
(0471/76.66.63, linde.lambr@hotmail.com)
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LEIDINGSVOORSTELLING
SLOEBERS
Naam: Charlotte Jacobs
Hoeveelste jaar chiro: 10e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 2e jaar
Geboortedatum: 28 december 2001
Studie + lievelingsvak: Biomedische
wetenschappen, lievelingsvak: anatomie
Vieruurtje op de chiro: fanta/plat water met
zout chips
Lievelings chirospel: WEERWOLVEEEUU
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: dat de beste jeugsbeweging is,
deuh
Chiro is voor mij: ALLES durven als je een chirorok aanhebt
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: dutjes nemen 😊 
Lievelingsbeleg op de boterham: kaas met confituur, hmmmm
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): Friends!!
Droombestemming: Mexico
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: papegaai, omdat ik soms iets te veel praat (oeps)
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
een ijsje (werkt altijd)
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: hoe slecht ik eigenlijk ben in plantjes in leven houden
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor 200 m
Mijn lievelingswoord: wajow
Guilty pleasure: juist geschoren benen
Levensmotto: komt wel goed
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Naam: Lambrechts Fien
Hoeveelste jaar chiro: 10e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 2e jaar
Geboortedatum: 06/12/2001
Vieruurtje op de chiro: Ketchup chips en H2O
Studie + lievelingsvak: Milieu- en
duurzaamheidsmanagement + de milieuvakken
Lievelings chirospel: Koninginnevlag
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: Welke
anders? Er is toch geen betere???
Chiro is voor mij: Een familie waarin domme en
hilarische fouten maken, toegelaten wordt
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: Veeeeeel lachen,
gieren en brullen met vrienden! Heeeeeel veel liefde en affectie aan
mijn katten geven (in ruil krijg ik veel krabben en bijtjes terug). Daarnaast
doe ik karate.
Lievelingsbeleg op de boterham: pesto met tomaatjes en mozzarella
Favoriete film/serie/boek: Film: ‘The green mile’, Boek: ‘Ik geef je de
zon’- Jandy Nelson
Droombestemming: Uiteraard Nieuw-Zeeland (=mijn latere woonplaats)
Als ik mezelf met een dier zou moeten vergelijken dan koos ik voor
het volgende + reden: Een egel: ik lijk misschien klein en schattig maar
ik kan ook steekjes geven
Hiermee kan je mij omkopen wanneer je een beetje stout bent
geweest: Fanta lemon en een goede, lange massage
Mijn grootste herontdekking/ verwezenlijking tijdens de
quarantaine: EINDELIJK mijn theoretisch rij-examen gedaan (en
geslaagd!!!)
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor meer dan 1000 meter
Mijn lievelingswoord: MIETERSSSSSSS (=synoniem voor geweldig)
Guilty pleasure: Lang op toilet zitten.. woepsss
Levensmotto: ‘Het grootste avontuur dat je kunt beleven is om het
leven van je dromen te leven.’ – Oprah Winfrey
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Naam: Lore Stanson
Hoeveelste jaar chiro: 15e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 3e jaar
Geboortedatum: 20/10/200
Studie + lievelingsvak: Agogische
Wetenschappen + politieke psychologie
Vieruurtje op de chiro: sprite en
ketchupchips
Lievelings chirospel: Koninginnenvlag
Ik koos voor chiro Walfergem omdat:
Chiro Walfergem toch wel veruit de coolste
jeugdbeweging van Asse is!!!
Chiro is voor mij: De perfecte manier om mijn week goed af te sluiten
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: Sporten, afspreken
met vrienden
Lievelingsbeleg op de boterham: pepersalami
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): Hacksaw Ridge/Outlander/Als je
iemand verliest die je niet kan verliezen van Ish
Droombestemming: Vietnam!!!!!
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: ik deed net een onlinetest, blijkbaar gelijk ik op een
olifant! xp
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
een binnenpostbriefje op kamp
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: Wekelijks beginnen joggen en volhouden is niet echt voor
mij weggelegd
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor 1500m
Mijn lievelingswoord: CHIRO deeeuuuhhh
Guilty pleasure: een racebattle op Mariocart, durft ge er ééntje
aangaan met mij??
Levensmotto: als je ‘t mij vraagt CHIRO
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SPEELCLUB
Naam: Sam
Hoeveelste jaar leiding: 2de jaar
Geboortedatum: 31/01/2002
Studie + lievelingsvak:
Orthopedagogie/ speeltijd
Vieruurtje op de chiro: Pikkels en
sprite!!!!
Lievelings chirospel: Hoe vettiger hoe prettiger
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: Het er mega fantastisch uitzag
Chiro is voor mij: Een uitlaatklep waar je even zorgeloos kan genieten
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: Reddend
zwemmen/ zwemles geven/ veeel revalideren/ en SURFEN hehe!
Lievelingsbeleg op de boterham: croque monsieur woep woep!
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): Serie: Home and away!!!
(Australische thuis) en H2O
Boek: In waves!
Droombestemming: Nieuw Zeeland met men hippy busje busje!
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: Een schildpad, omdat die veel in het water leeft en
een heel relaxed leven heeft !
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
Eten en een goei mop vertellen
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: DAT IK KAN STAPPEN XD
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor 1500 m
Mijn lievelingswoord: Blijven lachen eeeeh (oeps zijn er 3)
Guilty pleasure: Reizen!!!!!
Levensmotto: Carpe Diem!
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Naam: Hana De Greef
Hoeveelste jaar chiro: 14e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 2e jaar
Geboortedatum: 22/05/2001
Studie + lievelingsvak: Geneeskunde,
anatomie
Vieruurtje op de chiro: paprikachips en plat
water
Lievelings chirospel: honkopoly
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: mijn
mama er zo geweldig over kon vertellen
Chiro is voor mij: je vriendinnen en jezelf opnieuw en opnieuw
herontdekken
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: reddend
zwemmen, ballet en hedendaagse dans
Lievelingsbeleg op de boterham: hummus met groentjes
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): Intouchables
Droombestemming: Namibië
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: een mier: ik ben een doorzetter en een harde werker
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
zwarte chololade met fleur de sel
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: verdwalen tijdens een natuurwandeling
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor oneindig meter
Mijn lievelingswoord: apocalyps (vanwege de klanken)
Guilty pleasure: gespleten puntjes van mijn haar trekken
Levensmotto: je grenzen zijn er om te verleggen!
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Naam: Anouk
Hoeveelste jaar chiro: veertiende
Hoeveelste jaar leiding: derde
Geboortedatum: 02/02/2000
Studie + lievelingsvak:
Handelswetenschappen + Spaans
Vieruurtje op de chiro: cola en grills
Lievelings chirospel: Levensgrote
stratego
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: ik er iemand kende en ik bleef
ervoor kiezen omdat het echt genieten is
Chiro is voor mij: de leukste en leerrijkste hobby die ik mij kan
inbeelden
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: yoga
Lievelingsbeleg op de boterham: rolleke vlees
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): New girl en La Casa de Papel
Droombestemming: Mexicoooo
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: een kat, omdat ik graag mijn eigen ding doe maar
niet graag te lang alleen blijf en ik een rustig persoon ben.
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
verse guacamole
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: macarons maken
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor 3600m
Mijn lievelingswoord: Smakelijk (want dat betekent dat ik mag eten)
Guilty pleasure: heel lang in bad gaan
Levensmotto: You hold the pen in this story called life. (Jij bent de
schrijver van het verhaal van je leven.)`
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KWIKS
Naam: Marthe De Smedt
Hoeveelste jaar chiro: 5e
Hoeveelste jaar leiding: 3e
Geboortedatum: 09/09/2000
Studie + lievelingsvak: Psychologie, klinische
psychiatrie
Vieruurtje op de chiro: pickels + sprite
Lievelings chirospel: kiekeboe
Ik koos voor chiro Walfergem omdat:
5sterren Chiro!!!
Chiro is voor mij: Een plaats waar ik mijn allerbeste vriendinnen heb
leren kennen en ik van elk moment kan genieten
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: koken, slapen
Lievelingsbeleg op de boterham: americain natuur
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): gossip girl, prison break
Droombestemming: Miami
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: Panda: ik ben speels en vrolijk & eens ik je vertrouw
ook heel aanhankelijk
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
spaghetti of andere lekkere dingen hehe
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: ontdekt dat ik toch een beeetje sportief ben
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor 250 m
Mijn lievelingswoord: echt he
Guilty pleasure: nacho’s & netflixen
Levensmotto: pluk de dag, de morgen is ons nooit beloofd
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Naam: Helene Mathuis
Hoeveelste jaar chiro: 16e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 3e jaar
Geboortedatum: 05/05/2000
Studie + lievelingsvak: Biomedische
laboratoriumtechnologie, Celbiologie
Vieruurtje op de chiro: Grills met colaaaa
Lievelings chirospel: koningenvlag
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: mijn
mama mij een beetje heeft gedwongen toen ik
klein was omdat zij vroeger ook in chiro Walfergem zat (ben heeeel blij
dat ze dat gedaan heeft xp)
Chiro is voor mij: vriendschappen die bestaan voor het leven en de
allerleukste besteding van mijn vrije tijd
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: leuke uitstapjes en
avonturen beleven met vrienden
Lievelingsbeleg op de boterham: hespenworst
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): New girl = leukste serie ooit
Droombestemming: Nieuw-Zeeland
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: een wolf omdat zij altijd bij elkaar blijven in groep
en ik graag bij andere mensen ben
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
lekker eten, ben niet moeilijk op dat vlak hihi
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: gezelschapsspelletjes
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor 1500 m
Mijn lievelingswoord: genieten
Guilty pleasure: oude liedjes van Justin Bieber xp
Levensmotto: “sometimes you’re ahead, sometimes you’re behind, the
race is long, and in the end, it’s only with yourself.”
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Naam: Nouska Slaus
Hoeveelste jaar chiro: 13de jaar
Hoeveelste jaar leiding: 3de
Geboortedatum: 23/04/2000
Studie + lievelingsvak: Bioingenieurswetenschappen, Immunologie
Vieruurtje op de chiro: Sprite en Grills
Lievelings chirospel: stoelen gooien
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: mijn
beste vriendin in Chiro Walfergem zat en dit
natuurlijk de leukste Chiro is!!!
Chiro is voor mij: vriendinnen maken voor het
leven
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: Met mijn hond
gaan wandelen, afspreken met vriendinnen en lekker lui series kijken in
mijn bed
Lievelingsbeleg op de boterham: Zalm met kruidenkaas
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): The Vampire Diaries!!
Droombestemming: Australië
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: panda, ik ben zelf een beetje lui en kan een ganse
dag door eten net zoals een panda
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
alles met chocolade!!
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: desserten bakken
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor 1500 m
Mijn lievelingswoord: uim
Guilty pleasure: video’s kijken van puistjes die worden uitgeknepen
Levensmotto: ‘Er is geen oprechtere liefde dan de liefde voor eten.’
- George Bernard Shaw en ‘Beter laat dan nooit’
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TIPPERS
Naam: Lise Gillisjans
Hoeveelste jaar chiro: 7e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 2e jaar
Geboortedatum: 18 april 2001
Studie + lievelingsvak: Biomedische
wetenschappen en mijn lievelingsvak is
celbiologie
Vieruurtje op de chiro: ketchup chips met een cola!!
Lievelings chirospel: levend stratego
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: al mijn vriendinnen hierin zitten
en het is een mega epische jeugdbeweging!
Chiro is voor mij: elke moment dat ik hier ben mij enorm amuseren met
mijn leden en met de leidingsploeg!
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: met vrienden
afspreken, naar mijn familie gaan en dansen
Lievelingsbeleg op de boterham: hagelslag
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): mijn favoriete film is Why him?
Favoriet boek is hard hart. Mijn favoriete serie is zonder twijfel Dark.
Droombestemming: Alaska (noorderlicht spotten)
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: Ik zou me vergelijken met een olifant. Het is een
kudde dier en ik heb ook steeds veel mensen rond mij heen. En ik ben
misschien ook een heel klein beetje lomp
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
mijn chocolade (met zo een beetje zoute karamel)
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: hoe leuk het is om met mijn hond te gaan wandelen
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor 1500 m
Mijn lievelingswoord: F*** man
Guilty pleasure: decoratie spulletjes kopen
Levensmotto: geniet van de kleine dingen!
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Naam: Nena Demets
Hoeveelste jaar chiro: 15de jaar
Hoeveelste jaar leiding: 3de jaar
Geboortedatum: 23/10/2000
Studie + lievelingsvak: Psychologie:
fysiologie
Vieruurtje op de chiro: Peper en zout &
Cola
Lievelings chirospel: Weerwolven (inclusief
bijhorende stevige discussies en nodige
argumentaties, love it)
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: ik al van jongs af aan verliefd
was op de jongens van de KSA
Chiro is voor mij: hééééél veel frituursnackies eten, luidkeels zingen, de
kooktent nooit van de eerste keer juist opzetten, circustenten opzwieren
maar vooral héééél veel vriendschap!
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: veeeel tijd
spenderen met mijn beste vriendinnetjes, Tiktok dansjes leren en véééél
guacamole maken!!!!!
Lievelingsbeleg op de boterham: préparé (maar wel martino!!!!!)
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): Glee & How to get away with
murder
Droombestemming: Japan en Nepal
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: Een okapi: zijn tong is zo lang dat hij er zijn eigen
oren mee kan schoonmaken -> Ik heb een oorstokjesverslaving (don’t try
this @ home) en mijn tong is ook niet bepaald klein.
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
stoofvleessaus van de frituur!!!!!!!!!!!
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: Ik heb nog nooit zoveel pakketjes van Zalando besteld (RIP
mijn bankrekening)
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor ik weet dit echt helemaal niet
maar vast héél véél
Mijn lievelingswoord: stukgaaaaaaaaan
Guilty pleasure: Lasagne uit een pakje + Marco borsato + Keeping Up
With The Kardashians
Levensmotto: Das geel dus das mooi (geel = mijn all time
lievelingskleur)

Naam: Alix Strubbe
Hoeveelste jaar chiro: 10e jaar
Hoeveelste jaar leiding: 2e jaar
Geboortedatum:29/08/2002
Studie + lievelingsvak: Verpleegkude –
verpleegpraktijk
Vieruurtje op de chiro: Zoutchips en fanta
(als er nu nekeer Lotus speculoos zou zijn he = zou
DE MAX zijn)
Lievelings chirospel: Levende schaar steen papier
( blijft het beste, sorry)
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: Wij de beste zijn DHUUU
Chiro is voor mij: Even weg zijn van al de rest en GENIETEN
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: Hockey en
afspreken met de vriendjes ( en ik wil terug FEESTENNNNN)
Lievelingsbeleg op de boterham: HUMUSSSS
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): The Hunger Games
Droombestemming: Overal waar bergen zijn of water is
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: Een kwal (ik denk dat dat nog tof kan zijn)
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
Eten (ENORM belangrijk in mijn leven) TIP: Lotus speculoos (dankjewel)
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: Tekenen ( ik heb geprobeerd mannen (vrouwen) maar ik
denk niet dat ik er een carrière kan van maken ), Lopen (niks voor mij),
Fietsen ( dat vond ik ECHT nog tof), Wandelen ( ik denk dat ik nu wel een
beetje uitgewandeld ben ze )
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor 1500 m
Mijn lievelingswoord: YESSS MANNNN
Guilty pleasure: Los gaan op liedjes van Eurosong
Levensmotto: Wees voorzichtig en blijf van noten af (ge wilt ni nog
nekeer naar het ziekenhuis)
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TIPTIENS
Naam: Lieselot Van de Putte
Hoeveelste jaar chiro: 16de
Hoeveelste jaar leiding: 3de
Geboortedatum: 07.01.2000
Studie + lievelingsvak: Biomedische
wetenschappen, genetica & embryologie
Vieruurtje op de chiro: paprika met cola
Lievelings chirospel: potteke stamp
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: mijn
papa heeft vroeger in de chiro en de scouts gezeten, ofcourse vond hij
de chiro het leukste dus stuurde hij mij daar ook naartoe (gelukkig)!
Chiro is voor mij: vrienden voor het leven maken
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: feesten en af en
toe eens studeren
Lievelingsbeleg op de boterham: hummus
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): Spirit, Friends en de reeks van
John Marsden ‘morgen toen de oorlog begon’
Droombestemming: Peru
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: een aardvarken, het zijn nachtdieren en ze zijn lomp,
just like me
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
blauwe m&m’s!!!
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: wandelen in Asbeek city
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor 1500m
Mijn lievelingswoord: sapperdeboeren
Guilty pleasure: hagelslag rechtstreeks uit de doos eten
Levensmotto: “Iemand die met beide voeten op de grond staat komt
geen stap vooruit”
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Naam: Linde Lambrechts
Hoeveelste jaar chiro: 11de
Hoeveelste jaar leiding: 3de
Geboortedatum: 10/04/2000
Studie + lievelingsvak: Psychologie +
persoonlijkheidspsychologie
Vieruurtje op de chiro: peper en zout met cola
Lievelings chirospel: flip the cup
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: Mijn
vrienden hun overtuigingskracht veel te groot
was
Chiro is voor mij: elke zondag genieten om (stiekem) de spelletjes die
eigenlijk bedoeld zijn voor de leden mee te spelen
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: genieten van de
kleine dingen met mijn vriendjes
Lievelingsbeleg op de boterham: kip curry & alle soorten hummus
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): friends
Droombestemming: Denemarken & IJsland & Vietnam
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik
het volgende + reden: secretarisvogel + enthousiast, zorgzaam, goed
voelen in kleine groep, beschermend en vriendelijk
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
pizza en knuffelsss
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: avondjes doorbrengen met mijn ouders in de zetel
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor 1800 m
Mijn lievelingswoord: sowieso
Guilty pleasure: caprisun
Levensmotto: een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd
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ASPI’S
Naam: Marie Bieseman
Hoeveelste jaar chiro: 14de
Hoeveelste jaar leiding: 2de
Geboortedatum: 19 november 2001
Studie + lievelingsvak: Psychologie en ik
vind alles wel kei interessant maar mijn favo
vak is toch sociale psychologie!!
Vieruurtje op de chiro: sowieso
Ketchupchips en cola!!
Lievelings chirospel: koninginnevlag since day one
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: het de leukste plek op aarde is
Chiro is voor mij: vriendschap voor het leven, iets waarop je altijd kan
terug vallen
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd:
paardrijdeeeeeeen!!
Lievelingsbeleg op de boterham: choco!!
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): Rapunzel en titanic (kan niet
kiezen <333)
Droombestemming: de bahamas
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik het
volgende + reden: een hond!! Ik ben altijd blij als er mensen rondom
mij zijn
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
sws chocolade
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: mijn haar fel roze gekleurd xp
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor 1500m
Mijn lievelingswoord: olibolliewollie
Guilty pleasure: ASMR kijken
Levensmotto: gewoon doen wa u gelukkig maakt, fuck de rest <333333
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Naam: Laure
Hoeveelste jaar chiro: 13de
Hoeveelste jaar leiding: 3de
Geboortedatum: 24-03-2000
Studie + lievelingsvak: Orthopedagogie,
jeugdrecht
Vieruurtje op de chiro: Grills + water
Lievelings chirospel: Omgekeerd verstoppertje
in het donker
Ik koos voor chiro Walfergem omdat: Mijn
babysitster vroeger was toen leiding en zij vertelde mij hoe leuk Chiro
Walfergem wel niet was!!
Chiro is voor mij: Een hobby die is uitgedraaid tot een deel van mijn
leven met een hechte vriendschap die ik nooit kwijt zou willen.
Naast chiro, doe ik het volgende in mijn vrije tijd: Werken, studeren
en veel op stap gaan
Lievelingsbeleg op de boterham: Paschkaaaaa
Favoriete film/serie/boek (of alle 3): Een serie die ik altijd graag keek
is the vampier diaries, ook teen wolf en outer banks is echt iets voor mij.
Ik heb veel films die ik graag kijk, maar ik vind het moeilijk om er één op
te noemen
Droombestemming: Borra borra
Als ik mijzelf met een dier zou moeten vergelijken, dan koos ik
het volgende + reden: Ik zou kiezen voor een koala, ik chill graag met
vrienden, maar ben ook graag eens op mijn gemak
Hiermee kan je mij omkopen als je een beetje stout bent geweest:
Choco bonbons van kinder!!!!
Mijn grootste verwezenlijking/ herontdekking tijdens de
quarantaine: Weken lang elke dag sporten is mogelijk!
Ik heb mijn zwemdiploma behaald voor ...m --> Sorry maar ik heb
echt absoluut geen idee
Mijn lievelingswoord: man/ska/pé
Guilty pleasure: Again choco bonbons van kinder!
Levensmotto: Geniet van het leven, elke seconde kan het gedaan zijn

29

Functies
Groepsleiding
Lore Stanson
Langestraat 80
1730 Asse
0476/645153
Lore.stanson@hotmail.com

GroepsleidinG
Lise Gillisjans
Pastinakenstraat 84
1730 Asse
0470/22.16.78
Lise.gillisjans@hotmail.com

Penningmeester
Nena Demets
Notelaarsstraat 17
1730 Asse
0486/91.30.43
Nena_demets@hotmail.com
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Gegevens leiding
Sloebers
Lore Stanson
Langestraat 80
1730 Asse
0476/64.51.53
Lore.stanson@hotmail.com
Charlotte Jacobs
Edingsesteenweg 30
1730 Asse
0471/04.23.17
Charlotte.jaco@hotmail.com
Fien Lambrechts
Zittert 34
1730 Asse
0468/22.28.48
fienlambrechts@outlook.com

SPEELCLUB
Anouk De Vuyst
Roost 40
1730 Asse
0496/43.64.46
anouk.devuyst@gmail.com
Sam Carton
Potaarde 75
1730 Asse
0470/ 87.90.74
Samcarton26@gmail.com
Hana De Greef
Rietweide 7
1730 Asse
0471/ 51.22.26
hanadegreef@gmail.com
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KWIKS
Marthe De Smedt
Boekfos 7
1730 Asse
0475/33.58.73
Marthedesmedt9@gmail.com
Helene Mathuis
Vlietbronnen 20
1730 Asse
0470/05.63.48
Helene.mathuis@gmail.com
Nouska Slaus
Pastinakenstraat 47
1730 Asse
0471/56.47.83
nouska.slaus@hotmail.com

Tippers
Lise Gillisjans
Pastinakenstraat 84
1730 Asse
0470/ 22.16.78
lise.gillisjans@hotmail.com
Nena Demets
Notelaarstraat 17
1730 Asse
0486/91.30.43
nena_demets@hotmail.com
Alix Strubbe
Hoogpoort 1
1730 Asse
0479/70.97.00
alix.strubbe@gmail.com
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Tiptiens
Lieselot Van de Putte
Hogeweg 15
1730 Asse
0472/01.25.62
lieselotvandeputte9@hotmail.com
Linde Lambrechts
Zittert 34
1730 Asse
0471/76.66.63
linde.lambr@hotmail.com

Aspi’s
Laure De Wilde
Benedenstraat 39
1730 Asse
0479/44.76.63
dewildelaure01@gmail.com
Marie Bieseman
Bergveld 47
1730 Asse
0475/ 58.28.36
Bieseman.marie@hotmail.com
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CHIROSCOOP
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WIST JE DATJE’s
Wist je dat…
• De mast dit jaar weer een echte boom was die we zelf afzaagden?
• De bezoekdag dit kamp live werd uitgezonden?
• De sloebers een reis rond de wereld maakten op kamp?
• Ellis van de sloebers veel wist je datjes weet?
• Anouk van de speelclub elke avond haar hondje uitliet op kamp?
• De speelclub doorheen het kamp een dierenziekenhuis opbouwden
om voor hun knuffels te zorgen?
• Ella van de kwiks een talent voor babykidnapper heeft?
• Mila van de kwiks een schaap kan nadoen?
• De tippers helemaal in hun nopjes waren tijdens het hoogteparcours
op daguitstap?
• Charlotte dit jaar bijna alle tippers heeft misleid tijdens het spel De
Mol?
• Maya van de tippers heel flink was toen ze aan haar vinger genaaid
moest worden?
• De tiptiens een eigen hoedje hebben gemaakt?
• Mira van de tiptiens liever op haar sokken loopt en daardoor haar
schoenen over heel het kampterrein te vinden zijn?
• Birte van de tiptiens hopelijk verder met haar leven geraakt dan dat
ze smeet met haar botten?
• Kato en Amelie het grote aspispel gewonnen hebben?
• De aspi’s hun eigen aftermovie gemaakt hebben?
• Gitte van de aspi’s een baktalent is?
• De aspi’s minstens 50km gefietst hebben op eendaagse?
WIST JE DAT CORONA CHIRO WALFERFEM NIET KLEIN KRIJGT?
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afscheid
Helaas moeten we dit nieuwe chirojaar ook afscheid nemen van enkele
TOP leidsters die elke zondag met een glimlach en boordevol creativiteit
klaarstonden. Deze leidsters hebben hun hart en ziel in de chiro gestoken, waarvoor eeuwige dank <<333 Anna, Sarah, Anse en Margoo, ook
al zullen jullie ongetwijfeld nog vele traantjes wegpinken, de anekdotes
over jullie zullen nog vaak weerklinken.
Hou jullie goed, maar vergeet vooral niet:
‘Als je het ons vraagt: CHIRO WALFERGEEEMMMM!!!’
Bedankt voor alle mooie jaren, we love youuu xoxoxo
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Het ABC van een leidster
Antwerpen is mijn geboortestad
Ben een grote dierenvriend
Chirochick sinds 2005
Dansen doe ik graag op feestjes
Eten is iets waar ik heel hard naar uitkijk elke dag
Finn is de naam van mijn hondje
Geel is mijn lievelingskleur
Heb een zus die vroeger ook in de Chiro zat
Ik studeer in Gent
Jarig op 5 mei
Kamp is iets waar ik altijd enorm naar uitkijk
Lukas is mijn oudere broer
Mijn achternaam begint met deze letter
Nooit wil ik stoppen met Chiro
Ooit wil ik op wereldreis gaan
Piano spelen deed ik vroeger veel
Quotes gebruik ik niet vaak
Rijden met de auto doe ik graag
Sloeberleidster was ik afgelopen Chirojaar
Taco’s eet ik vaak samen met mijn vriendinnetjes
Uitgaan met mijn leuke Chirovriendinnen doe ik het liefst
Vakantie is iets waar ik steeds meer van wil
Weet je al wie ik ben???
X komt niet voor in mijn naam
Yoghurt eet ik ’s ochtends graag
Zestien jaar zit ik vanaf dit jaar bij Chiro Walfergem
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Spelletjeshoek
Een nieuw chirojaar verdient natuurlijk een nieuwe portemonnee om de
centjes voor je vieruurtje in te steken. Maak met deze stapjes je eigen
portemonnee vanuit een brik. (voor een duidelijker filmpje: https://www.
youtube.com/watch?v=-Rgt1tS1VOs )
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Kruiswoordraadsel

Horizontaal
1. Dit is zowel een kookouder als een leidster als een lid
2. Als vieruurtje op de chiro eten wij …
3. Waar zaten wij op kamp?
4. Wat was het chirojaarthema van dit jaar? (aan elkaar)
5. Vul het kamplied aan: ‘t Olmpisch spel, Fa ta kataferoune, samen gaan
we voor de …
6. De leukste dag van de week
7. Op kamp slapen wij in een …
8. In de avond eten wij een …
Verticaal
9. Leidster van de speelclub
10. De genezer in het toneel heette …
11. De groepskleur van de sloebers
12. De naam van een vrouwelijke kookouder
13. De zwemmer in het toneel noemde …
14. Een synoniem voor kookouder
15. De speelclub moest zich verkleden in …

40

