
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDIEKE VEILING VOOR CHIRO ADELHEID  
Chiro adelheid zamelt geld in voor de verbouwingen van de 

lokalen in de Kattestraat. “Het speciaal daarvoor opgerichte 

feestcomité ‘Adelheid @ Work’ organiseert acties om geld in 

het laatje te brengen” zegt verantwoordelijke Lien Egghe. 

“als eerste actie organiseert het comité een ludieke veilig. 

Daarbij veilen we onszelf, iets dat we kunnen, of iets 

materieels dat we kunnen aanbieden”. De veiling loopt via 

de Facebookgroep ‘Veiling Adelheid @Work’. “We willen 

een taart komen bakken of op je kinderen passen. Er wordt 

zelfs een Chironamiddag voor ouders geveild”, gaat Egghe 

verder. “Afhankelijk van het product kan er ook een 

minimumprijs gevraagd worden.” Op 16 december werd de 

actie afgesloten.

BIVAK IS…KRUIBEKE CH IRO ADELHEID 
5 of 10 dagen gezellig samenzijn met 160 andere mensen. 

In een tent slapen, veel te laat gaan slapen en de volgende 

dag heel vroeg opstaan. De zotste spelletjes spelen, elke 

avond de beestjes uit je slaapzak vissen, minstens 1x per 

dag de slappe lach hebben, 5 of 10 dagen lang geen 

gewone toilet kunnen bezoeken, enthousiast meedoen met 

de ochtendgymnastiek en je wassen onder een tuinslang. 

Liedjes zingen tijdens het wachten op het middageten, 

uitkijken naar brieven van het thuisfront. Je spullen 

terugvinden in de koffer van je buurvrouw, meerdere dagen 

dezelfde onderbroek dragen, de afwas van 20 anderen 

doen, veel te veel kleren zonder naam in, je voeten vegen 

aan de laatste modetrends. Gewoonweg de tijd van je leven 

hebben.

“WE WILLEN EEN TAART KOMEN BAKKEN OF OP 

JE KINDEREN PASSEN. ER WORDT ZELFS EEN 

CHIRONAMIDDAG VOOR OUDERS GEVEILD.” 

DE BRUISGAZET 
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Chiro is … 

… elke zondag een dag vol leuke spelletjes 

… heel veel plezier beleven 

… kattenkwaad uithalen 

… gezellig samen zijn 

… met z’n allen hetzelfde uniform dragen 

… de leidsters plagen 

… elke zondagavond aftellen naar de volgende zondag 

… heel veel gebabbel 

… vriendinnen voor het leven vinden 

… de eerste stappen richting zelfstandigheid 

… een heel jaar lang aftellen naar het bivak 

… verbondenheid 

… niet stilstaan maar er soms wel eens bij stilstaan 

… ravotten in de modder 

… minstens 1x per dag de slappe lach krijgen 

… voor altijd een beetje kind blijven 

… spelen met materialen waarvan je nooit dacht dat ze die functie konden hebben 

… talenten ontdekken 

… de zotste spelletjes spelen 

… met z’n allen heel luid liedjes zingen 

… nieuwe mensen ontmoeten 

… jezelf mogen zijn 

… beseffen dat iedereen anders is, maar toch gelijk 

… jezelf voor de volle 100% geven 

… (soms) een uitdaging 

… dingen uitsteken die je niet zou durven zonder je Chirorok aan 

… vanaf de Tiptiens elke zondag frietjes eten 

… qualitytime met je vriendinnen 

… de hele dag ravotten 

… het onderste uit de kan halen 

… elke zondagavond moe maar voldaan neerploffen in je zetel 

… gewoonweg de tijd van je leven hebben 

 

Chiro is het onderste uit de kan halen om met iedereen plezier te maken en toffe activiteiten te doen. Chiro is tijd en energie steken 

in je afdeling en de leidingsploeg. Chiro is met vallen en opstaan willen wij alle kinderen en jongeren graag zien en hen laten voelen 

dat ze welkom zijn. Chiro is opkomen voor de zwaksten en kleinsten, in de Chiro maar ook daarbuiten omdat iedereen evenveel 

kansen moet krijgen om gelukkig te zijn! Chiro is zoekend en twijfelend onze dromen zichtbaar maken en vertalen met respect en 

eerbied voor ieders overtuiging. Zo wordt Chiro meer dan spelen en vrienden maken. Zo wordt het een manier van leven! Want als 

je het mij mij vraagt CHIRO! 

 

Koester deze mooie momenten! 

 

Tot zondag! 

 

L. Hannah  
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Afdelingen 

Pinkels 

De jongste spruiten van onze Chiro zijn de Pinkeltjes. Ze houden van fantaseren en samen met de leiding dompelen ze zich dan 

ook elke week onder in de magische wereld van heksen, prinsessen, trollen tovenaars,… . Met hun enthousiaste leidsters en meer 

dan 30 andere vriendinnetjes spelen ze elke week de leukste spelletjes. Onze kleinste leden zitten vaak vol energie en leven zich 

dan ook graag uit in de modder! Regen of kou houden hen niet tegen! Ook op bivak zijn dePinkeltjes meer dan welkom. Van 15 tot 

20 juli kunnen ze zich helemaal uitleven op ons jaarlijkse bivak. Ze zijn dan wel de jongste grieten van de Chiro maar toch zijn de al 

op en top echte Chiromeisjes. Heb jij ook zin om kiekeboe, tik-tak-boem, telefoontje, katjewuif en vele andere spelletjes? En ben jij 

tussen de 6 en 8 jaar oud of zit je in het eerste of tweede leerjaar? Dan kan jij elke zondag met ons en al jouw vriendinnetjes 

spelletjes komen spelen tussen 14u30 en 18u00. Samen met jullie vriendinnetjes en jullie leidsters die elke week een fantastisch 

programma uitwerken, wordt je Chirozondag elke week een geweldige belevenis! 

Speelclub  

Nog steeds klein, maar niet meer de allerkleinsten van de Chiro: de Speelclubbers. Zoals alle kindjes, houden ook de Seelclubbers 

van spelletjes spelen. Ze ontdekken de wereld en ze zijn enorm nieuwsgierig. Elke week leren ze nieuwe spelletjes kennen, en ze 

zijn nu ook oud genoeg om samen met hun leidsters eens spelletjes te gaan spelen op een andere locatie dan op de Chiro. De 

Speelclubbers leren samen spelen en er ontstaan heuse vriendschappen tussen de kindjes. Hun leidsters zorgen elke week voor 

de leukste spelletjes waardoor de Speeclubbers steeds weer het beste van zichzelf kunnen geven! Kiekeboe, IK BEN JE VRIEND 

is hun groepskreet en die staat dan ook op hun lijf geschreven. Heb jij dus ook zin om te komen ravotten met deze pleziermakers? 

En ben jij tussen de 8 en 10  jaar oud? Dan ben je elke zondag meer dan welkom op onze Chiro van 14u30 tot 18u00 en beleef je 

samen met je leidsters en je vriendinnetjes een topzondagnamiddag.  

Kwiks 

Een Kwik is eerlijk, speels, trouw, dapper, tussen de 10 en 12 jaar oud en op zoek naar vriendschap, voldoe jij aan deze eisen? 

Dan ben jij een echte Kwik en de geschikte kandidaat om de leuke kwiksgroep te vervolledigen. Elke week amuseren de Kwikjes 

zich te pletter, spelen ze een groot bosspel, kleine spelletjes op de Chiro, een wijkspel en noem maar op. Ze maken zich heel graag 

vuil en het liefst springen ze in de grootste plas die ze kunnen vinden. Het hoogtepunt van het jaar is voor onze Kwiks zeker en vast 

het bivak! Van 11 tot 21 juli leren ze 10 dagen in groep samen te leven en spelen ze de zotste spelletjes. Dus denk jij een echte 

Kwik te zijn? Dan ben je zeker welkom op onze Chiro van 14u30 tot 18u30 (ja ja je ziet het, ook een half uurtje later als de kleinere 

groepen). Wees dus zeker welkom elke zondagmiddag op de Chiro! 

Tippers 

Ben jij tussen de 12 en 14 jaar oud? Maak je dan maar al klaar voor deze topgroep, de Tippers! Ze trekken erop uit met de fiets, 

spelen spelletjes in het dorp of de grote stad, amuseren zich te pletter met al hun vriendinnen en vervelen zich nooit! Ook op bivak 

zijn ze 10 dagen van de partij en spelen ze de leukste en graafste spelletjes. Dus ben jij klaar voor een spetterend Chirojaar? Dan 

ben je meer dan welkom op de Chiro van 14u30 tot 18u30. En staan die saaie examens weer voor de boeg? Dan houden jullie 

topleidsters hier zeker rekening mee en organiseren ze een avondchiro zodat jij de examenstress er even kan uitgooien maar toch 

nog voldoende kan leren. Geen enkele reden dus om niet bij deze toffe groep te horen. Kom zeker eens langs om een fantastische 

Chirozondag te beleven.  

 

 



 

4 
 

      

Tiptiens 

Het recept voor een echte Tiptien: 

Ingrediënten: 

- 500 gr. lachende gezichten 
- 2 soeplepels enthousiasme 
- een liter avontuurlijkheid 
- een klontje of 10 energie 
- een snuifje humor 
- een paar korreltjes zottigheid 
- 250 cl spannende verhalen 
- 1 eetlepel gekke grappen 
- een vleugje eigenwijsheid 

  

Smijt dit allemaal samen in een lokaal, laat 5 uur (van 14u30 tot 19u30) sudderen, en werk af met een laagje plezier en vertier! 

Hebben jullie ook zin in dit overheerlijk zondagnamiddag hapje en ben je tussen 14 en 16 jaar? Sluit dan gerust aan bij deze 

Tiptiensgroep, we garanderen je: het is om je vingers bij af te likken!  

Voor het beste resultaat voeg nog wat onvoorwaardelijke liefde van jullie leidsters toe. 

 

Aspiranten 

De oudste afdeling van onze Chiro, de Aspiranten, of laten we zeggen the A-team is een groep die houdt van afwisseling. Hevige 

spelletjes buiten worden afgewisseld met leuke en interessante gesprekken in het gezelligste hoekje van het lokaal. Een gezellige 

avondmaaltijd met al je vriendinnen hoort er eveneens bij! Ook kunnen ze af en toe al proeven van het ‘leidster zijn’ door deze taak 

even over te nemen van de leiding van de jongste groepen wanneer deze examens hebben. Al zijn ze de oudste afdeling, toch 

leven ze zich graag uit op een Chirozondag. Heb je zin om je bij deze knotsgekke oranje bende aan te sluiten? Je bent welkom op 

zondag vanaf 14u30 tot 19u30!  
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Chiro 

Openingsritueel  

De Chiro start om 14u30. De kindjes worden dan in perfect uniform op het grasplein (aan de zijkant van ons Chirogebouw) 

verwacht. Het uniform is nog niet verplicht voor de twee jongste groepen. Vervolgens gaat elk lid bij zijn groep staan en volgt er een 

openingsritueel. De hoofdleidster, Hannah Hooftman, zegt eerst en vooral ‘inspectie’. Vervolgens gaan alle leidsters naar hun 

groepen en wordt er gecontroleerd of iedereen in perfect uniform is. Hierna volgt het uitspreken van de groepskreet die uniek is 

voor elke groep. Daarna gaat iedereen terug in zijn rijen staan en wordt er een openingsgebedje opgezegd dat gaat als volgt: 

Heer jezus wij treden samen voor u aan, blijf bij ons en laat ons leiden door de kracht en de trouw en de goedheid en de vreugde 

van u dienst 

Vervolgens wordt er nog een liedje gezongen, en als er een kindje jarig is dan wordt zij zeker en vast eens in de bloemetjes gezet. 

Hierna beginnen alle groepen afzonderlijk aan hun spel. 

Vieruurtje 

De jongste groepen (pinkels, speelclub, kwiks en tippers) hebben rond kwart na 4 vieruutjestijd. Dit wil zeggen dat ze met z’n allen 

een chipje, een snoepje en een drankje kunnen eten en drinken en daarna  nog een beetje met hun vriendinnetjes kunnen spelen 

op de Chiro. Dit drankje en hapje kunnen ze meebrengen van thuis maar kunnen ze ook aankopen op de Chiro (€1 voor paprika of 

zoute Chips en €1 voor Cola, Fanta, plat water of bruiswater). Vooraleer ze starten met het vieruutje zingen ze nog een liedje: Allee 

zoem zoem zoem, mixsalade en mokkafee. Allee zoem zoem zoem, mixsalade en mokkafee. Patapoef patapaf, mixsalade 

mokkafee. Patapoef patapaf, mixsalade en mokkafee. Bikke bikke bik, hap hap hap. Eerst de soep en dan de pap. Dan de bonen 

en de saus. Dat verdient een groot applaus. Na het vieruutje zitten ze weer vol energie om er terug in te vliegen met de spelletjes.  

Lidgeld  

Het lidgeld bedraagt €40 voor elk lid. Van zodra dat je het lidgeld hebt betaald is je dochter verzekerd via de Chiro. Moest er dus 

iets gebeuren op de Chiro, dan kan je bij ons een blad komen vragen voor de verzekeringen en dan wordt dit allemaal via ons 

geregeld. Komt je kind na nieuwjaar naar de Chiro? Dan betaal je nog maar 25 euro. 

Uniform  

Het uniform bestaat uit een beige Chirorok (verkrijgbaar in Banier), donkerblauwe 

sokken, donkere bottinnen (grijs, zwart,bruin,… geen fluo kleuren), de trui van 70 jaar 

Chiro en onze eigen T-Shirts (deze twee laatste zijn verkrijgbaar op de Chiro). We 

hebben besloten dat dit de enige kledingstukken zijn die tijdens de opening gedragen 

mogen worden om meer uniformiteit te creëren tussen alle leden. De leden mogen 

eventueel na de opening wel andere schoenen aandoen of een trui. Wij vragen ook 

om u kind steeds een jas mee te geven. Tijdens de winter kan het immers zeer koud 

en nat worden en wij zouden natuurlijk niet willen dat uw  kinderen ziek worden door 

een Chironamiddag. Deze jas moet geen specifieke kleur of vorm hebben. De enige 

voorwaarde die er is, is dat hij vuil mag worden. De jongste groepen (pinkels en 

speelclub) hoeven nog niet in perfect uniform te zijn. Vanaf de kwiks is het uniform wel 

verplicht! De eerste keren dat je komt proberen is het uniform natuurlijk niet verplicht.  
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Belangrijke informatie 

Begin-  en einduur per afdeling 

Afdeling Beginuur Einduur 

Pinkels 14u30 18u00 

Speelclub 14u30 18u00 

Kwiks 14u30 18u30 

Tippers 14u30 18u30 

Tiptiens 14u30 19u30 

Aspiranten 14u30 19u30 

 

Adres Chiro 

Kattestraat 72A 

9150 Kruibeke 

E-mail: chiro.adelheid@gmail.com 

Informatiekanalen 

Om te beginnen hebben we de gimme waar mededelingen, foto’s en een kalender op geplaatst is. Dus vergeet je zeker niet te 

abonneren op ons kanaal. 

www.gimme.eu      

 

 

Naast ons gimme-kanaal is er natuurlijk ook een facebook-pagina waar je ons kan volgen. Vergeet deze zeker niet te liken. En tot 

slot hebben we ook  nog een website waar je alle info kan vinden. 

www.chiroadelheid.be  

mailto:chiro.adelheid@gmail.com
http://www.gimme.eu/
http://www.chiroadelheid.be/
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Bivak 

Het hoogtepunt van elk jaar is het bivak dat we organiseren in de grote vakantie. Wat is een bivak? Dit is een kamp waar alle 

leidsters en leden een heel jaar lang naar uitkijken.  Het is een leuke tiendaagse waarbij je samenleeft in tenten met je beste 

vriendinnen en waar je van lekker eten kan smullen dat met liefde bereid is door de kookouders. Op een bivak beleef je dingen die 

je op een gewone Chirozondag niet zou kunnen beleven! Het bivak vindt elk jaar plaats van 11 tot 21 juli voor de Kwiks, Tippers, 

Tiptiens en Aspiranten. De Pinkels en de Speelclubbers gaan de laatste vijf dagen mee van 15 tot 20 juli.  

Elk jaar nodigen wij ook de ouders uit om een kijkje te komen nemen op ons kamp. Op de bezoekdag kunnen de ouders zien hoe 

hun dochter 5 of 10 dagen geleefd heeft. De ouders krijgen de mogelijkheid om het bivakplein te ontdekken. Zo kunnen ze zien 

waar alle leuke spelletjes gespeeld werden, waar er gegeten en geslapen werd. Deze bezoekdag start om 17u00 en eindigt om 

20u00. Iedereen kan genieten van een hapje en drankje aan democratische prijzen. Alle meisjes steken dan ook samen met hun 

groep een spetterende show in elkaar, die ze met veel trots tonen aan hun ouders. Rond 19u00 doen we voor de laatste keer op 

bivak een slotformatie, hier krijgen de leden een leuk aandenken van hun leidsters en nemen we afscheid van de kleinsten. 

Achteraf kunnen jullie nog even iets drinken of een praatje slaan. Om 20u00 moeten alle ouders naar huis, ook de Pinkels en 

Speelclubbers mogen dan mee met hun mama en papa naar huis. De valiezen van jullie dochters en fietsen van Tiptiens en 

Aspiranten zouden ook mee naar huis moeten. Die avond sluiten de oudste groepen hun bivak in schoonheid af rond het kampvuur.   

Alle informatie omtrent het bivak wordt meegedeeld in het bivakboekje de leden krijgen dit nadat wij hun betaling ontvangen 

hebben. 
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Feestjaar 

Chiro Adelheid viert dit jaar haar 70-jarig bestaan! Dit betekent 70 jaar lang samen 

spelen, de vlag hijsen, de leukste liedjes zingen, het Chirouniform dragen dat met de 

jaren toch wel wat veranderd is, straffe stoten uithalen, op kamp gaan en vooral 

vrienden maken voor het leven.  

 

70 jaar, dat willen we toch wel vieren en niet zomaar voorbij laten gaan! We startten 

dit jaar al met een nieuw uniform, met als pronkstuk onze feestjaartruien. Hier blijft 

het echter niet bij! Dit jaar organiseren we ook heel wat feestactiviteiten en u bent 

natuurlijk van harte uitgenodigd. 

 

Zaterdag 5 maart nodigen we u uit op onze Chirofiësta die in een speciaal feestjasje is gestoken. Dit jaar is er ook een middagshift 

zodat iedereen die wilt toch mee kan genieten. We klinken met een glaasje cava en kunnen jullie genieten van lekkere hapjes. 

Zowel tijdens de middag- als avondshift klinken we op het feestjaar en verwennen we jullie met heerlijke hapjes. Na de avondshift 

verwelkomen we iedereen rond 1u op onze dansvloer.  

 

Zondag 13 maart nodigen we alle leden uit voor een gezellige brunch en ’s avonds mogen ook de ouders, oud-leiding en 

sympathisanten aansluiten om samen met ons te klinken. Dan halen we foto’s boven van door de jaren heen en kunnen we weer 

lekker wegdromen naar die goede oude tijd.  

 

Zondag 4 september nodigen we u uit op de Chirospelnamiddag. Deze spelzondag organiseren we samen met de jongens en dit 

jaar is het al de derde editie. We gaan terug voor hetzelfde concept: speelplezier voor de leden en gezelligheid voor iedereen.  

 

De laatste activiteit en waarschijnlijk de kers op de taart: Polderwives! Vrijdag 16 september organiseren we de tweede editie van 

Polderwives. Omdat we nu 70 jaar bestaan, wordt dit natuurlijk een specialeke. Na een knaller zoals vorig jaar, kunnen we 

Polderwives wel een onmisbaar evenement noemen.  

 

#70jaarChiroKruibeke 

  



 

9 
 

Bouw 

Beste ouders en Chirovrienden, 

 

Door de aanhoudende stijging van ons ledenaantal, de slechte staat van onze lokalen en het tekort 

aan speelruimte, dienen we structurele veranderingen aan te brengen aan onze infrastructuur en aan 

de buitenruimte.  

Enkele jaren geleden werden er reeds plannen gemaakt, maar door het stijgend ledenaantal werden 

deze opgeborgen en ontwikkelden we een nieuwe visie.  

 

1. VZW Adelheid@Work 

Even geleden werd er een VZW opgericht onder de naam VZW Adelheid@Work. Deze VZW ontfermt zich over bovenstaande 

probleemstelling en heeft tot doel onze lokalen te verbouwen, renoveren, aan te passen en naargelang de noodwendigheid nieuwe 

lokalen bij te bouwen. Na afloop van de verbouwingen zal de VZW het gebouw beheren, onderhouden en verhuren. Ook zal de 

VZW de werking van onze Chiro ondersteunen. 

Momenteel is VZW Adelheid@Work bezig met het ontwikkelen van een visie. Dit gebeurt in samenspraak met VZW Parochiale 

Werken (eigenaar van het gebouw), met de gemeente (eigenaar van de achterliggende weide) en met de leidingsploeg. Iedere 

partij is vertegenwoordigd in de VZW. Zo staan we steeds in nauw contact met elkaar en kan er in overleg worden beslist. 

 

1.1. Verlichting op het voorplein en grasplein 

VZW Adelheid@Work zorgde al voor verlichting op het voorplein en het grasplein, zodat de leden veilig kunnen spelen als het 

donker wordt. Ook is dit belangrijk voor de ouders die hun dochters komen afhalen na de Chiro.  

 

1.2. Plaatsing van afsluiting aan voorplein 

Binnenkort zal de gemeente hekken (zoals die op het kerkplein) komen plaatsen. Dit zorgt ervoor dat de barrière tussen ons 

speelterrein en de straat zichtbaarder wordt. De veiligheid zal dankzij deze hekken verbeteren. 

 

2. Feestcomité Adelheid@Work 

Ook werd er een feestcomité opgericht, dat bestaat uit oud-leidsters, ouders en sympathisanten. De bedoeling is dat zij activiteiten 

ontwikkelen die geld in het laatje brengen voor ons project. Ook hiervan is er iemand afgevaardigd in de VZW zodat er steeds 

feedback is in alle richtingen. 

 

2.1. Veiling Adelheid@Work 

Hoogstwaarschijnlijk heeft u wel al gehoord van de eerste activiteit van ons feestcomité. Deze activiteit was al leesvoer in de krant 

vooraleer ze officieel van start was gegaan en werd een succes. De veiling Adelheid@Work is online gegaan op Facebook op 11 
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november en na twee weken waren er al meer dan 1300 leden in de groep. Het principe van de veiling was dat we onszelf gingen 

veilen met iets dat we konden of iets materieels dat we konden aanbieden. De veiling liep officieel af op 16 december. Wij wi llen 

iedereen bedanken die hieraan zijn steentje heeft bijgedragen.  

2.2. Sponsorloop – Adelheid@Workout 

Het feestcomité heeft nog heel wat leuke activiteiten achter de hand. De volgende activiteit is een sponsorloop, Adelheid@Workout, 

die zal plaatsvinden op zondag 21 februari. Vanaf 15u zijn alle sportievelingen welkom op ons Chiroplein om 2,5, 5, of 10 km te 

lopen met ons. Voor degenen met minder sportieve ambities, bieden we natuurlijk ook iets lekkers aan om te drinken. Bovendien 

voorzien wij soep, hotdogs en frietjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij doen een vriendelijke oproep aan ouders, sympathisanten, oud-leiders & oud-leidsters, vrijwilligers: bouw samen met ons mee 

aan een goede infrastructuur voor Chiro Adelheid. Help ons onze droom waar te maken: een ruim en veilig lokaal op een veilige 

plaats omgeven door groen en een fikse speelruimte, zodat uw dochters onbezorgd kunnen spelen, zowel binnen als buiten! 

 

U kan de voortgang van ons project steeds volgen op onze website: www.adelheidatwork.be en op gepaste tijdsstippen zal u op de 

hoogte worden gehouden van de voortgang van ons bouwdossier, de activiteiten en alles dat daarbij komt kijken. 
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Kalender 2016 

Januari  

/ 

 

Februari  

Verkoop wafels door de tippers 

5 tot 7 februari: Leidingsweekend  

7 februari: Chiro (gegeven door de oudleiding) 

21 februari: Adelheid@workout (sponserloop georganiseerd door Adelheid@Work) 

 

Maart 

 Verkoop paaseitjes door de kwiks 

5 maart: Chirofiësta (kaas- en wijnavond Chiro Adelheid en Chiro Altena) 

27 maart: Geen Chiro (Pasen) 

 

April  

3 april: Dag van de Jeugd (georganiseerd door de jeugdraad voor alle Kruibeekse jeugdbewegingen) 

16 april: Aspirantenfuif (Jeugdhuis Ter Walle) 

 

Mei  

1 mei: Klaverbladfietsroute (Fietsroute doorheen Kruibeke)   

8 mei: Frituurke (Tiptiens) 

 

Juni 

24 juni: Openluchtfilm  

 

 

 

 

 



 

12 
 

      

Juli 

3 juli: Geen Chiro 

10 juli: Geen Chiro  

11 tot 21 juli: Bivak (Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspiranten) 

15 tot 20 juli: Bivak (Pinkels en Speelclub)  

24 juli: Geen Chiro 

31 juli: Geen Chiro 

 

Augustus  

7 augustus: Geen Chiro 

14 augustus: Geen Chiro 

21 augustus: Geen Chiro 

28 augustus: Start Chiro 

 

September  

4 september: Spelnamiddag (Chiro Adelheid en Chiro Altena)  

16 september: Polderwives (afterwork + leidingsfuif) 

 

Oktober 

/ 

 

November 

 Kerstrozenverkoop (datum volgt nog) 

 

December  

 Kerstdrink Chiro Adelheid (datum volgt nog) 

25 december: Geen Chiro 
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De leidingsploeg 

Afdeling naam e-mail GSM-nummer functie 

Pinkels 

Jasmien De Prez jasmien1991@hotmail.com 0470571244  

Manon Caluwé manoncaluwe@gmail.com 0474770670  

Yoni Verbuyst y.verbuyst@hotmail.be 0474942301 Ledenbeheer 

Evy De Wreede evydewreede@hotmail.com 0496681635  

Speelclub 

Flore Stassen flore.stassen@gmail.com 0496600477  

Lotte Van Lerberghe lotte_vanlerberghe@hotmail.com 0479 19 32 59 Ledenbeheer 

Lotte Vervliet lottevervliet@hotmail.com 0471 37 88 96  

Sophie Debaenst sophie.debaenst@hotmail.com 0473 69 01 12  

Kwiks 

Fien Boels fienboels@hotmail.com 0476 05 23 37  

Maaike Van Moere Maaike.vanmoere@telenet.be 0499 43 22 79 Verhuur materiaal 

Helena Rothheut helena.rothheut@hotmail.be 0472 91 84 60  

Tippers 

Gitte Van Raemdonck gittekegit@hotmail.com 0473 71 67 29  

Lore Vyt lorevyt@hotmail.com 0477 34 41 05  

Kato Pauwels kato.pauwels@hotmail.com 0487 32 22 44 
Financieel 

verantwoordelijke 

Tiptiens 
Lien Egghe lien.egghe@hotmail.com 0478 96 89 30  

Kato Van Lerberghe kato_vanlerberghe@hotmail.com 0478 03 75 83  

Aspiranten 
Shana De Staelen shanadestaelen@hotmail.com 0476 75 49 44  

Hannah Hooftman hannahooftman@hotmail.com 0498 48 30 95 Hoofdleidster 

 

  

mailto:jasmien1991@hotmail.com
mailto:manoncaluwe@gmail.com
mailto:y.verbuyst@hotmail.be
mailto:evydewreede@hotmail.com
mailto:flore.stassen@gmail.com
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Pinkels 

Naam: Yoni Verbuyst 

Geboortedatum: 24 februari 1997 

Studierichting: Leerkracht lager onderwijs 

Hobby’s: Chiro natuurlijk en me af en toe eens goed laten gaan op  

de dansvloer. 

Persoonlijke filosofie: Wacht niet op een goede dag, maak er één! 

Favoriete Chirospelletje: Voor een spel op verplaatsing ben ik altijd wel te 

vinden. 

Nummer 1 op je bucketlist: Op safari gaan en een welpje verzorgen. 

Idool: Zeker en vast Beyoncé. Zoals zij kan dansen, daar kan ik alleen maar van dromen. 

Lievelingsfilm/serie: Hmm… Mijn lievelingsserie… misschien is het wel een serie met de humor van den Eddy, flauwe moppen van 

de Frank en het geblèt van ons Simonneke… thuis natuurlijk, elke weekavond zit ik om 20u klaar in mijn zetel. En lievelingsfilm daar 

moet ik toch eens  over nadenken hoor… met een Disney film kan je me altijd een plezier doen (ik kan ze soms zelfs meezeggen 

#oeps) 

Favoriete mop: Hmmm… echt een favoriete mop heb ik niet maar als ik er echt één moet kiezen is het toch wel deze. Er hangen 2 

krieken in een boom. Zegt de ene tegen de andere: “ Ik heb een scheet gelaten.” Waarop de andere antwoordt: “Krieket!” 

Grootste angst: Spinnen toch wel. Ook al is het zo’n spin met een mini lichaam en grote poten. Mij moet je niet roepen om ze weg 

te doen. 

Functie: Ledenbeheer 
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Naam: Manon Caluwé 

Geboortedatum: 21 november 1995 

Studierichting: Maatschappelijk Werk 

Hobby’s: CHIRO ! ! En me af en toe eens laten gaan tijdens  

het shoppen. 

Persoonlijke filosofie:  De ijskast is een duidelijk voorbeeld  

dat toont wat belangrijk is vanbinnen zit. 

Favoriete Chirospelletje: De stoelendans, levend dammen  

en kotentocht. 

Nummer 1 op je bucketlist: De hoogste waterval ter wereld gaan bekijken in Venezuela. 

Idool: De zon. Want als je die ziet is iedereen goed gezind. 

Lievelingsfilm/serie: One Tree Hill, Gossip Girl en vanzelfsprekend THUIS  

Favoriete mop: Er was eens een man die ging tanken. De meneer van het tankstation vraagt aan de man in de auto waarom er 

twee pinguïns op zijn achterbank zitten. De man antwoordt: “Ja, ik weet het niet zo goed. Wat moet ik ermee doen?”. De man van 

het tankstation reageert: “Neem ze misschien eens mee naar de zoo?”. De man van de auto vindt dit een goed idee en gaat er zo 

snel mogelijk werk van maken. De week erna stopt de man weer met zijn auto aan het tankstation. Op de achterbank zitten de twee 

pinguïns met een zonnebril op hun hoofd. De man van het tankstation vraagt of hij niet naar de zoo is geweest met de twee 

pinguïns. De man antwoordt: “Jawel hoor, vorige week naar de zoo en vandaag naar de zee.”. 

Grootse angst: Mijn smaak verliezen en niet meer kunnen proeven van al het lekkere eten in de wereld. 
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Naam: Jasmien De Prez 

Geboortedatum: 12 augustus 1997 

Studierichting: Verpleegkunde 

Hobby’s: Chiro en reizen 

Persoonlijke filosofie: Lach en geniet van het leven! 

Favoriete Chirospelletje: Vlaggenstok 

Nummer 1 op je bucketlist: Op vakantie gaan naar Kroatië en 

Sicilië 

Idool: Mama en papa 

Lievelingsfilm/serie: Thuis 

Favoriete mop: Willem loopt langs het huis van een man en spuugt tegen het raam. De man komt boos naar buiten en vraagt: “Wat 

zou je moeder ervan vinden als ik bij jullie tegen het raam spuug?” Willem: “Dat zou ze heel knap vinden, wij wonen op de t iende 

verdieping!” 

Grootste angst: Naar de kapper gaan en zeggen: ”Je mag doen wat je wilt.” En dan buiten komen met paars haar!  
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Naam: Evy De Wreede 

Geboortedatum: 7 juli 1996 

Studierichting: Sociaal Werk 

Hobby’s: Joggen, Chiro en op stap gaan met vriendinnen 

Persoonlijke filosofie: Waarom je hoofd laten hangen, als je ook  

je schouders kunt ophalen. 

Favoriete Chirospelletje: New York is burning, een actief  

en spannend spel! 

Nummer 1 op je bucketlist: Ik zou heel graag eens de feestdagen willen vieren in New York 

Idool: Mijn bomma! Ik kijk erg naar haar op, ze is een fantastische vrouw die alles bereikt wat ze voor ogen heeft. 

Lievelingsfilm/serie: Ik ben een trouwe Thuis kijker en zal geen enkele aflevering missen. Mijn lievelingsfilm is Letters to Juliet, een 

romantische drama. 

Favoriete mop: Hello 911? My mom just turned off the Wi-Fi. 

Grootste angst: Ik ben zeer bang van spinnen, iedereen zal het geweten hebben! Ik ben ook geen fan van roltrappen. 
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Speelclub 

Naam: Lotte Van Lerberghe 

Geboortedatum: 9 januari 1994 

Studierichting: Leraar kleuteronderwijs 

Hobby’s: Muziek en Chiro 

Persoonlijke filosofie: Wie ergens tegen aanloopt is dom geweest. 

Favoriete Chirospelletje: Over en doortocht 

Nummer 1 op je bucketlist: Voor 1 dag een vlieg zijn. 

Idool: Robin Hood 

Lievelingsfilm/serie: De slimste mens ter wereld 

Favoriete mop: Waarom zijn vissen slim? Ze leven in een school. 

Grootste angst: Overreden worden wanneer ik een zebrapad oversteek.  

Functie: Ledenbeheer 
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Naam: Flore Stassen 

Geboortedatum: 1 april 1995 

Studierichting: LO en bewegingswetenschappen 

Hobby’s: Volleybal, AFS, Chiro en gênante momenten meemaken 

Persoonlijke filosofie: Het leven is te kort om de hele tijd serieus te zijn. Dus 

als je niet met jezelf kan lachen, bel mij... Ik zal het in jouw plaats doen. 

Favoriete Chirospelletje: De boefquiz: de perfecte combinatie van quizzen 

en goe vettig eten 

Nummer 1 op je bucketlist: Wereldreis maken zonder een vliegtuig te 

nemen 

Idool: Vincent Kompany, een fantastische voetballer en leider met een groot hart! Door hem ben ik trots Belg te zijn. en hij staat er, 

net zoals ik, altijd op de grote momenten, op de andere momenten is hij geblesseerd… 

Zijn foto heb ik altijd bij me. #Here'stoyouVincentKompany  

En Jackie Robinson, de eerste Afro-Amerikaanse baseballer die de zwarten en blanken bij elkaar bracht door sport, een echte 

doorzetter! #2grotemeneren 

Favoriete film/serie: One Tree Hill, eigenlijk alle vrouwenseries waarbij je u verstand op 0 moet zetten 

Favoriete mop: Alle mopjes die ik zelf maak #simpelzijn 

Grootste angst: Publiekelijk spreken, ik hou me graag op de achtergrond. #pratenisnietmijnsterkstekant 
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Naam: Sophie Debaenst 

Geboortedatum: 28 februari 1996 

Studierichting: Biomedische Wetenschappen 

Hobby’s: Dansen en Chiro natuurlijk  

Persoonlijke filosofie: Wacht niet tot de bui over is, maar dans in de 

regen! 

Favoriete Chirospelletje: Levend lijk 

Nummer 1 op je bucketlist: Op safari gaan 

Idool: Mijn mama 

Lievelingsfilm/serie: Pretty Little Liars 

Favoriete mop: Wat is hanensoep? Kippensoep met balletjes. 

Grootste angst: Iemand verliezen die mij dierbaar is 
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Naam: Lotte Vervliet 

Geboortedatum: 18 maart 1996 

Studierichting: Sociaal Werk 

Hobby’s: Chiro natuurlijk !!! 

Persoonlijke filosofie: Een grote wijsheid – Cedric De Wreede- zei ooit: 

“Ooit komt het goed. Is het nu niet dan is het wel over 5 jaar.” 

Favoriete Chirospelletje: Dat is zeker en vast paintball in het bos. Eigenlijk 

alles wat we in het bos spelen. 

Nummer 1 op je bucketlist: Stewardess op een vliegtuig zijn en zo de wereld rondreizen. 

Idool: Beyoncé ! Omdat we bijna even goed kunnen zingen en dansen (en dan heb ik het op Beyoncé) 

Lievelingsfilm/serie: Nergens beter dan Thuis! 

Favoriete mop: Ik heb geen favoriete mop, maar L. Flore laat me altijd lachen met haar mopjes. 

Grootste angst: Spinnen! Groot of klein ze hoeven niet bij mij te zijn. 
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Kwiks 

Naam: Helena Rothheut 

Geboortedatum: 15 september 1997 

Studierichting: Facilitair management 

Hobby’s: Toneel spelen, Chiro 

Persoonlijke filosofie: Ik kijk liever terug naar een iets denkend ik kan 

niet geloven dat ik dat gedaan heb, dan terug te kijken en te wensen dat 

ik het gedaan had. 

Favoriete Chirospelletje: Een dorpsspel 

Nummer 1 op je bucketlist: Een jaar naar Amerika 

Idool: Rapunzel 

Lievelingsfilm/serie: Harry Potter 

Favoriete mop: Wat is het toppunt van optimisme? Met je laatste geld een portemonnee kopen. 

Grootste angst: Spinnen 
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Naam: Fien Boels 

Geboortedatum: 23 december 1996 

Studierichting: Geneeskunde 

Hobby’s: Chiro (uiteraard) en tennis 

Persoonlijke filosofie: Kijk nooit terug naar het verleden! Als 

Assepoester was terug gegaan voor haar glazen muiltje dan was ze 

nooit een prinses geworden. 

Favoriete Chirospelletje: Honkopoly (een combinatie van baseball en 

monopoly) 

Nummer 1 op je bucketlist: Een rondreis in Zuid-Afrika maken (en 

parachutespringen) 

Idool: Mijn mama (ook wel bekend als tante Vicky van de kookouders) 

Lievelingsfilm/serie: Grey’s anatomy, dokters en knappe mannen, wat kan een mens nog meer willen. 

Favoriete mop: Er waren eens 2 kamelen, een moeder en een kind. 

Zegt het kind tegen de moeder: Waarom hebben wij zulke grote voeten? 

Zegt de moeder: Nou dan kunnen wij goed in het zand lopen in de woestijn. 

Even later vraagt het kind: Waarom hebben wij zulke grote wimpers? 

Zegt de moeder: Nou dat is om al het zand van de woestijn uit onze ogen te houden. 

Waarop het kind zegt: Zeg mama… als dat allemaal voor de woestijn geldt, wat staan wij dan in de dierentuin te doen??? 

Grootste angst: Slangen (en ongeveer alle andere glibberige dingen erbij: naaktslakken = IEUW! ) 
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Naam: Maaike Van Moere 

Geboortedatum: 5 juni 1997 

Studierichting: Rechten 

Hobby’s: Chiro! Al is dat meer een levensstijl dan een hobby  Verder 

speel ik ook nog gitaar. 

Persoonlijke filosofie: Het leven is een pak schoner als ge lacht. 

Favoriete Chirospelletje: Mmh, moeilijke keuze! Ik amuseer me altijd, 

maar voor een ruig bosspel ben ik altijd wel te vinden! 

Nummer 1 op je bucketlist: Ik wil graag de hele wereld zien, daarom heb 

ik een lijstje liggen met alle landen en steden die ik nog graag zou zien (en dat zijn er nog heel wat!). Mijn nummer 1 op mijn 

bucketlist is dus om mijn lijstje af te werken. 

Idool: Bouletje en mijn mama, omdat ze beiden mijn ochtendhumeur kunnen trotseren! #oeps #ikbengeenochtendmens 

Lievelingsfilm/serie: (we zingen allemaal samen in 3,2,1…) JE BENT THUUUUUUUIS, we zijn blij dat je hier kan zijn! Goede raad 

van iedereen, warme armen om je heen. Je bent thuuuuuis, er is geen betere plek voor jou! Alles past hier in elkaar … NERGENS 

BETER DAN THUUUUIS. 

Favoriete mop: Ik ben niet zo’n moppenmantel. Ik ga voor de spontane grapjes. 

Grootste angst: Voor een klas staan… (stressen !!!!) 

Functie: Verhuur materiaal 
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Tippers 

Naam: Kato Pauwels 

Geboortedatum: 18 maart 1996 

Studierichting: Leerkracht lager onderwijs  

Hobby’s: Tennis en Chiro (Meer mijn leven dan mijn hobby…) 

Persoonlijke filosofie: Tel geen dagen, maar laat de dagen tellen.  

Favoriete Chirospelletje: Bosstratego en ninja 

Nummer 1 op bucketlist: Het noorderlicht zien. 

Idool: Mijn allerliefste papa 

Lievelingsfilm/serie: Homeland 

Favoriete mop: “Waarom moeten wij altijd naar bed gaan? Omdat het bed te lui is om naar ons te komen.” 

HAHAHAHAHHAHAHAHAHA 

Grootste Angst: Verdrinken 

Functie: Financieel verantwoordelijke 
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Naam: Lore Vyt 

Geboortedatum: 30 december 1996 

Studierichting: Toegepaste psychologie 

Hobby’s: Chiro, lezen, muziek maken en luisteren, dansen, … 

Persoonlijke filosofie: Het gaat er niet om of je binnen de lijntjes 

kleurt. Het gaat erom dat je je eigen tekening maakt! 

Favoriete Chirospelletjes: Voor baseball ben ik altijd te vinden ! 

Nummer 1 op je bucketlist: Een verse mango van een boom 

plukken! 

Idool: My daddy, who else?! (cfr. Nespresso, what else?) 

Lievelingsfilm/serie: Into the wild 

Favoriete mop: Wat zegt een Engelse soldaat onder een boom? – I’m under a tak. 

Grootste angst: Als het echt heel donker is steek ik toch liever een lichtje aan… 
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Naam: Gitte Van Raemdonck 

Geboortedatum: 15 september 1992 

Studierichting: Vroedkunde, nu verpleegkunde 

Hobby’s: Volleybal en Chiro!! 

Persoonlijke filosofie: Liever lui dan moe  

Favoriete Chirospelletje: BIVAK 

Nummer 1 op je bucketlist: Zwemmen met dolfijnen (reeds super tof 

cadeau gekregen om bij de dolfijnen te zijn, oefeningen er mee te 

doen, te aaien, op foto. Maar zwemmen is nog niet gebeurd ) 

Idool: Ryan Gosling (smelt smelt ) 

Lievelingsfilm/serie: Thuis, FC de kampioenen en Castle 

Favoriete mop: Studenten verpleegkunde kregen hun examen. 

De laatste vraag was: 'geef zeven voordelen van moedermelk' .. De vraag was de moeite waard, 

Een student, had het er moeilijk mee, maar hij schreef ; 

1) Het is de perfecte formule voor de baby. 

2) Het biedt immuniteit tegen verschillende ziekten. 

3) Het is altijd de juiste temperatuur. 

4) Het kost niets. 

5) Het bindt het kind aan de moeder en vice versa. 

6) Het is altijd beschikbaar als het nodig is.  

En toen wist hij niets meer te bedenken. Tot slot, in wanhoop, net voor de bel ging voor het einde van de test, schreef hij nog vlug 

7) Het wordt geleverd in twee aantrekkelijke verpakkingen en het is hoog genoeg van de grond zodat de kat er niet bij kan! 

Hij kreeg 20/20… 

Grootste angst: ongeneeslijk ziek worden 
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Tiptiens 

Naam: Kato Van Lerberghe 

Geboortedatum: 4 december 1995 

Studierichting: Vroedkunde 

Hobby’s: Chiro en sporten 

Persoonlijke filosofie: Het leven is zoals een camera... Focus op datgene 

dat belangrijk is, leg de beste momenten vast, leer uit de negatieve 

momenten en wanneer dingen niet lukken, neem dan een andere 

opname! 

Favoriete Chirospelletje: New-York is burning 

Nummer 1 op je bucketlist: Een wereldreis maken 

Idool: Tinkerbell 

Lievelingsfilm/serie: My sister’s keeper 

Favoriete mop: Wat moet je eten als je jeuk hebt? Krabsla 

Grootste angst: Ik voel me het meest op mijn gemak wanneer de zon schijnt, de nacht brengt veel te veel geheimen met zich mee 

zoals spinnen, vleermuizen, … 
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Naam: Lien Egghe 

Geboortedatum: 18 februari 1995 

Studierichting: Handelsingenieur 

Hobby’s: Chiro natuurlijk! Voor de rest werk ik af en toe en ga ik graag 

leuke dingen doen met mijn vriendinnetjes. 

Persoonlijke filosofie: Ge moogt u geen kat in een zak kopen hé! 

Favoriete Chirospelletje: Time’s up, vooral het uitbeeldgedeelte dan! 

Nummer 1 op je bucketlist: Nu doe ik al eens een reisje, maar ik zou 

graag nog eens buiten Europa op reis gaan. Naar Thailand bijvoorbeeld! Want wat is er nu leuker dan op reis gaan, buiten Chiro? 

Idool: Pannenkoek 

Lievelingsfilm/serie: Borgen, of eender welke andere Scandinavische serie. Ook Homeland behoort tot mijn favorieten. 

Favoriete mop: Twee patatjes kwamen elkaar tegen. “Hé, waarom huil je?” Zegt de andere: “Mijn broer zit in de puree!” 

Grootste angst: Kleine beestjes die te dicht in mijn buurt komen. 

Functie: Communicatie 
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Aspiranten 

Naam: Hannah Hooftman 

Geboortedatum: 12 maart 1991 

Studierichting: Sociaal werk, nu criminologie 

Hobby’s: Volleybal, dansen en CHIRO ! 

Persoonlijke filosofie: Ik ben niet onhandig! Het is gewoon zo dat de vloer 

mij haat, dat de tafels en stoelen pestkoppen zijn en dat de muur altijd in 

de weg staat ! 

Favoriete Chirospelletje: New York is burning 

Nummer 1 op je bucketlist: Het Burning Man festival bezoeken (waar is 

dat feestje?) 

Idool: Assepoester ! Zij is het bewijs dat een nieuw paar schoenen je 

leven kan veranderen!  #schoenenverslaafd 

Lievelingsfilm/serie: FC De Kampioenen, na 1000den herhalingen nog altijd even grappig ! 

Favoriete mop:  

 

 

 

 

 

Grootste angst: vogels 

Functie: Hoofdleidster  
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Naam: Shana De Staelen 

Geboortedatum: 1 juni 1994 

Studierichting: rechtspraktijk 

Hobby’s: Chiro en Dansen 

Persoonlijke filosofie: Vergeet wat pijn heeft gedaan in het verleden. 

Maar vergeet nooit wat je er uit hebt geleerd. 

Favoriete Chirospelletje: Katje wuif, Ninja, Black Box 

Nummer 1 op je bucketlist: een wilde olifant aanraken 

Idool: Eden Hazard 

Lievelingsfilm/serie: The Vow 

Favoriete mop: Waarom gaat een dom blondje op haar tuinslang staan? – Om plat water te hebben 

Grootste angst: Lage en ondergrondse ruimtes 

  



 

32 
 

      

Oud-leidsters 

Bedankt oud-Leidsters! 

Graag willen wij via deze weg ook nog de oud-leidsters bedanken. 

Iedere zondag stonden zij paraat met veel energie om de leden te entertainen. Ze bedachten leuke spelletjes, deden de zotste 
dingen en beleefde vele leuke momenten in dat oude leidstersplaatske, ook genaamd de visbokaal. Zij lieten met spijt in het hart het 
Chiroleven achter zich, maar vergeten doen ze nooit. Iedere zondag en alle bivakken blijven in gedachten, waardoor spontane 
leuke verhalen opgehaald worden bij elkaars weerzien. 

De leidsters die er dit jaar zijn uit gegaan zijn: L. Lisse, L. Lore, L. Anne, L. Isabelle, L. Elise, L. Merel en L. Lien. Dank voor jullie 
vele jaren inzet, we missen jullie al. Niet alleen hen willen we bedanken, maar ook de vele generaties voordien! Bedankt iedereen 
voor de vele jaren inzet, want zonder jullie stonden we hier niet. 

 


