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CHIROMEISJES MOETEN LANGER WACHTEN OP NIEUW 

LOKAAL NU AANNEMER DE DEUR IS GEWEZEN 

08/ 0 4/ 2 02 1  –  DIETER VER S CHOOREN  

KRUIBEKE - Door problemen met de aannemer is de bouw van 

nieuwe lokalen voor de Kruibeekse meisjes van Chiro Adelheid 

uitgesteld. Normaal zou de bouw deze maand beginnen, maar dat 

kan dus niet meer. 

De meisjes van Chiro Adelheid zitten al decennialang in de 

gebouwen van de parochie onder jeugdhuis Ter Walle. De 

gebouwen voldoen niet meer aan de noden van de jeugdbeweging, 

die intussen zo’n tweehonderd leden telt. Een uitbreiding diende 

zich aan en samen met de gemeente kwamen de meisjes tot het 

plan om een grote weide achter het huidige lokaal aan te snijden en 

er een nieuwbouw op te zetten. 

De plannen dateren al van zo’n zes jaar en eind vorig jaar werd de 

opdracht gegund aan een aannemer. Al snel bleek dat die niet 

voldeed aan allerlei formaliteiten en er gingen alarmbelletjes 

rinkelen bij zowel de gemeente als bij Chiro Adelheid. Daarom 

besliste het schepencollege om de overeenkomst met de aannemer 

te verbreken. 

Kas stijven 

“Om te vermijden dat de problemen later nog groter zouden 

worden”, zegt schepen van Jeugd Kris Smet (CD&V). “We zetten 

nu een stap terug en de opdracht wordt opnieuw aanbesteed. Aan 

de plannen voor het lokaal verandert er niks. Alleen de timing 

wordt nu wel enkele maanden achteruit geschoven. Normaal 

zouden ze in april beginnen te bouwen, maar dat kan dus niet 

meer.” 

Om de werkzaamheden in goede banen te leiden krijgen de meisjes 

hulp van de speciaal opgerichte vzw Adelheid@Work, waar hun 

volwassen begeleider Patrick Verwimp ook voorzitter van is. 

Verwimp staat achter de beslissing van de gemeente. “Beter dat we 

nu breken met de aannemer dan wanneer het gebouw er al deels 

staat, want dan zouden we opnieuw moeten beginnen”, vertelt de 

man. “Het project staat nu even on hold wat ons meer tijd geeft 

voor andere zaken. We kunnen enerzijds nog meer projecten 

opzetten om de kast te stijven.” 

Tijdcapsule 

“Daarnaast zullen we verder werken aan de tijdcapsule die we in de 

fundering gaan steken. In een soort schatkist steken we 

verschillende voorwerpen en plannen die onze nabestaanden ooit 

kunnen terugvinden wanneer het gebouw ooit wordt afgebroken.” 

De werking van de Chiromeisjes gaat intussen wel gewoon voort. 

DE BRUISGAZET 
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Chiro is … 

 

Dag leden, ouders en Chiro sympathisanten 

 

Het afgelopen Chiro jaar was er eentje waar later nog veel over gebabbeld zal worden. Niet alles ging zoals gepland omwille 

van dat ene virus (we zullen haar naam niet meer vermelden ;)). We moesten moeilijke knopen doorhakken, overleggen, 

luisteren, elkaar steunen, … Maar toch zijn we er als fantastische bende in geslaagd om er weer een mega super fantastisch 

leuk jaar van te maken. 

Het nieuwe Chirojaar is hier, en ook dit jaar zullen wij ons best doen om er weer een onvergetelijke knaller van te maken! We 

hebben dan ook al veel om naar uit te kijken… Een grote leidingsploeg die elke zondag zal klaarstaan met heel wat leuks in 

petto, een nieuw gebouw dat op komst is en jaja, niet 1 maar 2 nieuwe hoofdleidsters! 

 
Vanaf dit jaar zullen wij de fakkel als hoofdleiding overnemen en daarom stellen we ons even voor met een kort rijmpje: 

Wij zijn twee toffe meiden 

Die de komende Chirojaren in goede banen zullen leiden 

Met 4 luisterende oren en 4 werkende handen 

zullen wij het Chirovuur verder laten branden 

Dit is voor ons een nieuw begin 

En daar hebben we heel veel zin in! 

We kijken er alvast naar uit! 

 

Tot zondag!  

L. Fenne en L. Emma 
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Een woordje van onze VB 

 

Dag iedereen,  

 

Vonken, wat zijn dat? Spetters die van een vuur springen, vonken die ontstaan als je twee vuurstenen tegen elkaar kletst of 
als je metaal slijpt. Of een zeer korte stroomstoot die door een veld van geïoniseerd gas gaat. Althans volgens Google en 
Wikipedia, blablablaaa. 

Het gaat hier niet over dat soort vonken…. 

 

Het gaat over de vonken binnen onze Chiro: 

Wat is een vonk in de Chiro? 

Een vonk die overslaat op iemand… Een vonk wordt opgewekt vanuit energie en die kan op allerlei manieren overslaan en 
ook door verschillende oorzaken. 

Maar de meeste vonken in onze groep slaan over als we samen zijn, als we samen dingen doen. Dingen die jou doen 
stilstaan van verwondering en ervoor zorgen dat je jouw energie gebruikt om onze groep nog hechter te maken. En dan 
springt de vonk over! En als er genoeg energie in de groep zit springen de vonken er ook vanaf!! En dat is de Chirovonk… 

 

Een vonk die je niet meer loslaat, die je leven beheerst en die, ook nadat je allang niet meer in je uniform kan, er nog altijd is. 
En nog altijd mensen samenbrengt in de verschillende oud-leidingsgeneraties, in de verschillende Kruibeekse verenigingen. In 
ons feestcomité en binnen onze VZW, allemaal hebben we een vonk gekregen en houden we het vuur van onze Chiro warm! 

 

Ik wens ieder van jullie op persoonlijk vlak en vooral op Chirovlak een heel fijn werkjaar! 

Ik zie niets liever dan de warme gloed van onze Chiro door al die vonken die het Chirovuur in jullie brandend houden!! 

 

Vonkt ze!! 

Pat 
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Afdelingen 

Pinkels 

De allerjongste leden zijn de Pinkels (6-8 jaar). De Pinkels 

houden van fantaseren en dat wordt geïntegreerd in de spelen. 

Ze dompelen zich samen met de leiding onder in de wereld van 

trollen en heksen, prinsen en prinsessen en andere 

sprookjesachtige figuren. Samen spelen is dan ook het liefste dat 

we doen. Ook op kamp zijn de jongste Chiroleden welkom om 

samen te ravotten in de bossen. Wij gaan niet de volledige 

periode mee, maar vijf dagen in plaats van tien dagen. 

 

 

 

Speelclub  

Klein, maar niet meer de kleinsten: de Speelclub (9-10 jaar). 

Speelclubbers houden van spelen, zo simpel is dat! Ze 

ontdekken de wereld en zijn onnoemelijk nieuwsgierig. Ze dollen 

en rennen door het bos, verkleden zich en kruipen allemaal 

samen voor of zelfs in de poppenkast. Of ze trekken eropuit voor 

een tocht vol spelletjes, plezante liedjes en gekke opdrachten. Ze 

worden ook al wat mondiger: de leiding zal het geweten hebben! 

Bij de speelclub leren kinderen al wat meer samen spelen. 

Vriendschappen ontstaan, banden worden gesmeed. 

 

 

Kwiks 

De 11- tot 12-jarigen hangen samen met hun leiding de aap uit. 

Ze ravotten zich te pletter, trekken eropuit met de fiets en lopen 

zich de ziel uit het lijf bij een supergroot bosspel. Soms maken 

ze de gekste creaturen in klei en verkleden ze zich in monsters 

en draken. Regen en wind houden hen niet tegen om buiten te 

ravotten. Het liefst springen ze dan nog in een grote plas om 

lekker vuil te worden. Wij leven ons elke zondag volledig uit op 

de geweldige spelletjes die onze leiding steeds opnieuw verzint.  
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Tippers 

De Tippers (13-14 jaar) trekken eropuit met de fiets of met de 

trein om in de een of andere stad een groot zoekspel te doen. 

Keihard ertegenaan gaan in een pleinspel en graag winnen, door 

tactiek of door snelheid. Stilvallen om de laatste stand van zaken 

in voetballand te bespreken of te zwijmelen over een superster of 

over die ene knappe jongen van op school, hoort erbij. Ze 

schminken zich om ter gekst voor een show en zomerse 

zondagen eindigen steevast in een waterfestijn. De sjiekste 

Chiromomenten worden natuurlijk vastgelegd op sociale media. 

Kortom: typisch Tippers! 

 

 

Tiptiens 

De Tiptiens (15-16) trekken op avontuur, doen een tweedaagse 

tocht in de natuur met de rugzak of bouwen zelf een vlot om de 

rivier over te steken. Ze beulen zich af in een zelfverzonnen 

sport, of zetten hun lokaal volledig op z’n kop om het een nieuwe 

look te geven. Tijdens de frietjes tonen ze de nieuwste 

danspasjes op een minifuif voor maxipret.  

 

 

 

Aspiranten 

De oudste afdeling (17-18 jaar) neemt het er goed van en wisselt 

hevige spelen af met stevige babbels in het gezelligste hoekje 

van het lokaal. Af en toe staan ze stil bij ‘leiding zijn’ of proeven 

ze van het leiden van een jongere afdeling. Soms organiseren ze 

zelf een Aspifuif of leven ze een week op de Chiro tijdens een 

leefweek. Op bivak gaan ze zelfs op tweedaagse! Kortom: de 

Aspi-jaren zijn de kers op de taart van jaren lid zijn bij de Chiro! 
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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 Chiro gebouw) 

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 hoofdleidsters, Emma De Wael & Fenne Brabants, zeggen 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 vieruurtjestijd. 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). Door de Coronamaatregelen kunnen 

we geen chips en drinken aanbieden. Vooraleer ze starten met het vieruurtje zingen ze nog een typerend liedje: Allee zoem 

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

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.  

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 dochter na Nieuwjaar naar de Chiro? Dan betaal je nog maar 25 euro.  

Uniform  

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

sokken, donkere bottinnen (grijs, zwart, bruin… geen fluo kleuren), Adelheid-trui, 

Adelheid-T-shirt en een zangboekje (deze drie 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 eind uur per afdeling 

Afdeling Begin uur Eind uur 

Pinkels (2014 – 2015) 14u30 18u00 

Speelclub (2012 – 2013) 14u30 18u00 

Kwiks (2010 – 2011) 14u30 18u30 

Tippers (2008 – 2009) 14u30 18u30 

Tiptiens (2006 – 2007) 14u30 19u30 

Aspiranten (2004 – 2005) 14u30 19u30 

 

Adres Chiro 

Kattestraat 72A 

9150 Kruibeke 

E-mail: chiro.adelheid@gmail.com 

Informatiekanalen 

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

te abonneren op ons kanaal. 

https://app.gimme.eu/login 

Naast ons Gimm-e-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  

 
Wist je dat... 
- Je onze Chiro financieel kan steunen via Trooper? 
- Je dit geen enkele cent extra kost? 
- Dit heel gemakkelijk te doen is via de Trooperbot? 
- Er enorm veel sites meedoen aan Trooper, zoals Bol, Collect&Go en TakeAway? 
- Je nu een extra reden hebt om dat ene kleedje tóch te bestellen? 
Als je dus helemaal verkocht bent, kan je ons steunen via deze link 
 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chiroadelheid 
 

mailto:chiro.adelheid@gmail.com
https://app.gimme.eu/login
http://www.chiroadelheid.be/
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chiroadelheid
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Bivak 

Tien dagen erop uittrekken met je vrienden om samen avonturen te beleven, dát is het hoogtepunt van een Chirojaar. Een 

heel jaar voorbereiden werpt pas dán zijn vruchten af. 

 

Maar wat maakt zo'n tiendaagse tot een Chirobivak? 

Een bivak wordt pas een Chirobivak als de drie Chirowaarden er beleefd worden: graag zien, rechtvaardigheid en 

innerlijkheid. 

Met de groep: in de Chiro gaan we samen op bivak, van klein tot groot. Iedereen leert zo iedereen kennen, niet alleen in de 

eigen afdeling. Groepsmomenten, groepsspelen, Aspiranten en Tiptiens die Speelclubbers helpen bij het wassen of tijdens 

het eten, het zijn momenten waarop we verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en genieten van onze verbondenheid. 

Gelijkwaardig: in het samenleven op bivak heeft iedereen gelijkwaardige rechten en plichten. Samen pakken we het 

praktische verloop aan, zodat iedereen van die tien dagen kan genieten. Samen beslissen en mee doen vormen daarbij de 

sleutel tot eerlijk met elkaar omgaan. De Tiptiens maken mee de afspraken die ze met de afdeling zullen naleven. De 

Speelclub kiest mee welke activiteiten ze morgen gaan doen. De Aspiranten helpen mee bij de opbouw van het kamp. De 

Kwiks sprokkelen mee, al zagen ze de grote takken nog niet door. De leiding gaat, nadat ze de anderen nog eens herinnerd 

hebben aan het afgesproken slaapuur, ook op een verantwoord 

uur slapen, zodat ook zij er 's morgens weer fris bij staan. 

Soberheid: op bivak trekken we eropuit in de natuur en in 

onszelf. We kiezen ervoor om de luxe van elke dag opzij te 

schuiven. We stappen of nemen de fiets, in plaats van met 

zeven auto's een afdeling naar het zwembad te brengen. We 

zingen of luisteren naar elkaar in plaats van de radio loeihard 

onze gedachten te laten verdringen. We nemen de tijd om een 

briefje naar huis te schrijven, in plaats van te testen welke 

deuntjes onze gsm speelt. We durven eens stilstaan bij het eten, 

bij het slapen, bij onszelf, de anderen, de omgeving, ... 

 

Meer informatie over het bivak wordt meegedeeld in het bivakboekje dat de leden krijgen nadat wij hun betaling ontvangen 

hebben. 
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Kalender 

Oktober 

31 oktober: soepverkoop Aspiranten 

November 

13 november: Kerstrozenverkoop 

21 november: Christus Koning 

December 

5 december: Sinterklaas 

26 december: Geen Chiro (Kerstmis) 

Januari 

2 januari: Geen Chiro (Nieuwjaar) 

Februari 

25 tot 27 februari: Leidingsweekend 

27 februari: Chiro gegeven door de oud-leiding 

Maart 

12 maart: Fiësta 
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April 

1 april: Aspifuif 

17 april: Geen Chiro (Pasen) 

24 april: Brunch voor de leden 

Mei 

15 mei: Klaverbladfietsroute 

Juni 

26 juni: Laatste Chiro zondag voor bivak 

Juli 

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

15 tot 20 juli: Klein bivak (Pinkels en Speelclub) 

Augustus 

14 augustus: eerste zondag na bivak 

September 

9 september: Polderwives 

23 tot 25 september: Feestweekend  



12 
 

De leidingsploeg 

Afdeling Naam E-mail GSM-nummer Functie 

Pinkels 

Aimée Adriaenssens aimeeadriaenssens@hotmail.com 0491 12 89 68  

Femke Maris maris.femke@telenet.be 0468 26 65 09  

Jill Vernimmen vernimmenjill@gmail.com 0477 25 12 84 Verhuur 

Lore Smet smetlore03@gmail.com 0491 73 93 13  

Speelclub 

Anne De Prez annedeprez@outlook.com 0478 48 76 69 Verhuur 

Louise Van Ostaeyen vanostaeyenlouise@gmail.com 0468 29 98 22  

Ruth Foubert ruthfoubert@live.be 0476 51 76 31  

Yanna Egghe yanna.egghe@telenet.be 0483 24 60 87 Verhuur 

Kwiks 

Amber Vervliet amber.vervliet@hotmail.com 0493 02 86 73 T-shirts & Truien 

Dora Nelis dora.nelis01@gmail.com 0477 80 61 66  

Emma Vandenameele emma.vandenameele@gmail.com 0470 05 76 88  

Hanne Van Strijthem hanne.vanstrijthem@gmail.com 0473 30 76 81 Verhuur 

Kaat De Maeyer kaatdemaeyer333@gmail.com 0497 10 85 20  

Tippers 

Emma Van Strijthem emma.van.strijthem@hotmail.be 0477 30 88 68  

Julie De Graef julie.degraef.2001@gmail.com 0476 09 44 13  

Margot Janssens margot-janssens@live.be 0470 54 54 48  

Yoni Verbuyst yoni.verbuyst@gmail.com 0474 94 23 01  

Tiptiens 

Emma De Wael emma.dw@outlook.be 0470 26 80 01 Hoofdleiding 

Helena Schellemans helena.schellemans@hotmail.com 0471 21 33 45  

Lisa Steenssens lisa.steenssens@telenet.be 0483 24 09 08  

Zahra Verbuyst zahra.verbuyst@gmail.com 0494 54 84 78 Ledenbeheer 

Aspiranten 

Cato Laureyssens cato.laureyssens@hotmail.com 0490 43 46 52 Financieel 

Fenne Brabants fenne.brabants1@gmail.com 0491 19 44 55 Hoofdleiding 

Hanne Boels hanne.boels@gmail.com 0474 17 67 55  
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Pinkels 

Naam en Voornaam: Adriaenssens Aimée 

Geboortedatum: 26 december 2000 

Studierichting: Lerarenopleiding Secundair Engels-Nederlands 

Hobby’s: Muziek maken met mijn beste vriend (drummen, piano, gitaar en 

ukelele), lezen in het park 

Favoriete kreet afdelingen: Strooi blijheid (Tiptiens) 

Propper of vouwer: Vouwer!!! Gewoon netjes rond uw linkerhand vouwen en dan met uw rechterhand afnemen 

Wat staat er op je bucketlist: Ik wil heel graag een tijd in het buitenland wonen. Waar en voor hoe lang weet ik nog niet, maar 

ik wil de wijde wereld in trekken en zien waar het mij brengt. Verder zou ik gewoon eens heel graag een dag doorbrengen 

tussen babydiertjes of zo, lekker knuffelen en al (slide in my DM’s als je dat kan regelen x) 

Favoriete partysong: Goh da’s echt een moeilijke vraag. Momenteel ga ik hard op Faalangst en La Pantera, maar mijn all-time 

fave is toch Show Me Love. Da’s echt een tijdloze klassieker waarmee je iedereen mee krijgt, van jong tot (heel) oud. 

Goldband is ook altijd goed, daar ga ik sowieso los op. 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Waskommekes! 

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille (#TeamPikeg <3) 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Maris Femke 

Geboortedatum: 8 mei 2003 

Studierichting: Psychologie (UGent) 

Hobby’s: Chiro!!! 

 Favoriete kreet afdelingen: Dapper trouw 

Propper of vouwer: Vouwer 

Wat staat er op je bucketlist: Ooit eens op cruise gaan met vriendinnen       

Favoriete partysong: Unwritten van Natasha Bedingfield (topschijf!) 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Het plein 

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Vernimmen Jill 

Geboortedatum: 6 juni 2003 

Studierichting: Verpleegkunde 

Hobby’s: Chiro 

Favoriete kreet afdelingen: Pinkeltjes zijn is… reuzefijn! 

Propper of vouwer: Vouwer 

Wat staat er op je bucketlist: Een maand (of langer) wonen in New York, het 

noorderlicht bekijken, ten miles meelopen en nog veel meer… 

Favoriete partysong: Love tonight - Edit 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Waskommetjes 

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Smet Lore 

Geboortedatum: 17 november 2003 

Studierichting: Bachelor vastgoed 

Hobby’s: In mijn vrije tijd ga ik graag eens op restaurant met mijn 

vriendinnen, maar ik kan ook genieten van een rustige avond in de zetel met 

mijn kat Napoleon en hondje Oscar. Op zaterdag werk ik bij Polder Noord en 

Pampas Rodizio, en op zondag ga ik naar de Chiro uiteraard! 

Favoriete kreet afdelingen: Dapper, trouw!!! 

Propper of vouwer: Vouwer 

Wat staat er op je bucketlist: Druivenplukken in het Zuiden van Frankrijk of Zuid-Afrika. 

Favoriete partysong: Hoch die Hände – Wochenende (#sotrue), Hans Entertainment 

Favoriete bivaktaakje/dienst: waskommekes 

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein Grasplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Speelclub 

Naam en Voornaam: De Prez Anne 

Geboortedatum: 10 mei 2001 

Studierichting: Pedagogische wetenschappen – Klinische orthopedagogiek 

& Disability Studies 

Hobby’s: Chiro, Chiro en Chiro! 

Favoriete kreet afdelingen: Pinkeltje zijn is… REUZEFIJN! Altijd leuk om die 

Pinkels dan kei enthousiast ‘reuzefijn’ te horen roepen       

Propper of vouwer: Sowieso een propper! Ik vind het een beetje zinloos om mijn wc-papier super mooi op te vouwen om dat 

daarna toch gewoon in de wc te gooien haha 

Wat staat er op je bucketlist: naar de Ahoy in Amsterdam om Marco Borsato te zien optreden!! Die sfeer met al die 

Nederlanders die meezingen en -zwaaien wil ik echt eens meemaken *Vandaag is roooood* 

Favoriete partysong: mmm moeilijk! Party in the USA is al heel lang een topper, maar nummers zoals Bruk off yuh back, All 

night long, Dancing in the moonlight, Hips don’t lie, De Hoeken van de Kamer, Vuurwerk, … zorgen er ook wel voor dat ik op 

tafel ga staan :)) 

Favoriete bivaktaakje/dienst: de Patattenjas! De banken buiten zetten en in’t zonneke met uw leefgroep schillen, zaliggg! En 

dan horen dat het de laatste zak is, da’s nog het leukste hihi of uw handen daarna gaan wassen en dan al het zand en vuil 

van uw handen zien gaan #guiltypleasure 

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta (heb ik van horen zeggen 😉) 

Sushi 
McDonalds (Om de 3 maanden is dit hemels, en na 
voorwacht smaakt da alsof er een engeltje op uw tong plast 

😊) 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel (daar zijn er zeker geen teken of enge beesten (allee normaal toch 

😉)) 
Bosspel 

HUDO (meer plaats en minder warm!) DIXI 

Senior (#teamsenior) Patrouille 

Voorwacht (niet lang over moeten nadenken 😉) Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt (sowiesooo!!) Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro (een afwisseling is het beste!) Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg (minder wind!) 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek (Pyjamas 4 life <33) Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur (een gezelliger vuur vindt ge nergens!) Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Van Ostaeyen Louise 

Geboortedatum: 17 januari 2003 

Studierichting: Communicatiewetenschappen 

Hobby’s: Chiro, natuurlijk ;) 

Favoriete kreet afdelingen: Pinkeltjes zijn is: reuzefijn! Het blijft gewoon 

superschattig hoe de pinkeltjes de kreet roepen. Het is ook de allereerste 

kreet die je leert, dus die vergeet je niet zo snel. 

Propper of vouwer: Zeker en vast een vouwer. 

Wat staat er op je bucketlist: Ik wil heel graag een grote reis maken, waarbij ik een groot deel van de wereld kan zien. Oh ja, 

ik wou ook super graag leidster worden, maar dat kan ik nu afvinken! 

Favoriete partysong: Ik heb niet echt een favoriete partysong. Zolang ik maar kan meeschreeuwen op de muziek, ben ik al 

blij. 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Als ik er echt eentje moet kiezen, ga ik toch voor de refter. Niet perse de refter opruimen, maar 

het schrijven van de menu’s. Zo weet je altijd wat we gaan eten ’s middags. :) 

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht 
Opruim (ik heb nog nooit voorwacht gehad, maar ik denk 
wel dat dat leuker is) 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en voornaam: Foubert Ruth 

Geboortedatum: 24 juni 1999 

Studierichting: Leerkracht van een 4de leerjaar       

Hobby’s: Chiro en afspreken met de leidsters! 

Favoriete kreet afdelingen: Steeds – Paraat! (leidsters) 

Propper of vouwer: Beetje van allebei whoops 

Wat staat er op je bucketlist: Trouwen in het bijzijn van mijn beide 

grootouders 

Favoriete partysong: Pata Pata – Miriam Makeba 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Geen dienstleidster zijn       

Dilemma’s  

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Egghe Yanna 

Geboortedatum: 8 juni 2002 

Studierichting: Toegepaste psychologie aan AP Antwerpen 

Hobby’s: Chiro en nog eens Chiro! Daarnaast ga ik graag iets drinken met 

de vriendinnen en kan je mij vinden in de polder voor een loopje.  

Favoriete kreet afdelingen: Mijn favoriete kreet van de afdeling is “Steeds 

paraat“ Na een jaartje leiding geven, kan ik toch al zeggen dat dit mijn 

favoriete kreet is. Leiding geven is gewoonweg de max!       

Propper of vouwer: Ik ben voortaan meestal een vouwer. 

Wat staat er op je bucketlist: Dit is een moeilijke om te beantwoorden, er zijn nog zoveel dingen die ik graag zou willen doen. 

Bij deze vertel ik jullie enkele dingen die van boven op mijn bucketlist staan. Als eerste zou ik graag Bungeejumpen, ook al 

heb ik hoogtevrees. Het uitzicht dat je dan hebt moet magisch zijn. Daarnaast zou ik graag het Noorderlicht gezien willen 

hebben. Ik heb er al vele foto’s van gezien, maar in het echt nog nooit kunnen bemachtigen. Natuurlijk wil ik ook graag nog 

veel landen en verschillende culturen ontdekken. 

Favoriete partysong: Tijdens een feestje zal je mij niet snel stil zien staan.       Als ik dan toch een favoriete partysong moet 

kiezen dan ga ik toch voor de vriendschapsband, een echte oude klassieker. Die ongetwijfeld iedereen mee kan zingen! 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Op kamp vond ik het nooit echt erg om de diensten te volbrengen. Maar als ik er dan toch eentje 

moet kiezen ga ik voor de refter. Hierbij wist je meteen wat het middagmaal was en kon je je er al op verheugen!       

Dilemma’s 
 

Polderwives 
Fiësta (Als lid vond ik dit al leuk, als leidster waarschijnlijk nog 
leuker) 

Sushi (Om het dan toch een beetje gezond te houden) McDonalds 

Chips Snoep (Ik ben een echte zoete bek! 😊) 

Voorplein 
Achterplein (Ik vind dit het gezelligste plein van de Chiro om 
op te spelen) 

Stadsspel (Als oudste leden van de Chiro, deden we altijd super toffe 
stadspelen, hierdoor ben ik helemaal verkocht aan stadsspelen.) 

Bosspel 

HUDO (Hierbij kan je gezellig zitten praten met je buren terwijl je naar het toilet 
gaat.) 

DIXI 

Senior 
Patrouille (Ik heb mij al goed kunnen amuseren tijdens het 
opzetten van de patrouille tenten. #beste team) 

Voorwacht (Samen met de leidster de beste tijd van het jaar in elkaar steken!) Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt (Ik ben een echte fan van de nieuwe Chiro t-shirt!) Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro 
Spel op verplaatsing (Af en toe wat afwisseling, is altijd 
leuk!) 

Bivak aan zee (Hier heb ik veel leuke herinneringen aan!) Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena (#boundings met de boys) 

Leefweek (Een hele week op de Chiro leven met je vriendinnen, meer heb je 
niet nodig!) 

Weekend 

Mariahulde (Altijd al een momentje geweest dat je als groep dichter bij elkaar 
brengt.) 

Themadag 

Kampvuur (Een mooie afsluiter van de beste tijd van het jaar! 😊) Haardvuur 
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Kwiks 

Naam en Voornaam: De Maeyer Kaat 

Geboortedatum: 26 juni 2003 

Studierichting: Sociaal cultureel werk 

Hobby’s: Chiro 

Favoriete kreet afdelingen: pinkeltjes zijn is reuze fijn!! 

Propper of vouwer: vouwer!!! 

Wat staat er op je bucketlist: Reis door Noorwegen met de trein 

Favoriete partysong: lasgo - something 

Favoriete bivaktaakje/dienst: waskommetjes 

Dilemma’s  

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Vervliet Amber 

Geboortedatum: 25 mei 1999 

Studierichting: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

Hobby’s: Ik word soms wel eens de sporty spice genoemd. Je kan me 

regelmatig terugvinden in de polders voor een goeie loop- of wandelsessie, 

daarnaast laat ik al eens graag de auto staan voor een goede fietstocht met 

de koersfiets en ben ik ook al eens te zien als waterrat in het zwembad van 

Beveren/Temse. Op zaterdag strek ik al eens graag de beentjes op menig 

dansvloer. Zondag, rustdag of ook niet want dan ben ik terug te vinden bij de 

gezelligste jeugdbeweging in Kruibeke ;)! 

Favoriete kreet afdelingen: Strooi blijheid! Het leven heeft nood aan wat positieve mindset! 

Propper of vouwer: Propper, euhm ik bedoelde vouwer (propper zijn, wordt blijkbaar niet sociaal aanvaard) 

Wat staat er op je bucketlist: Op deze 22-jarige leeftijd is er nog heel wat dat ik zou willen doen/ ontdekken. Binnenkort staat 

er een sportieve uitdaging op het programma, dan neem ik deel aan de Ten Miles, iets wat al lang op mijn bucketlist stond. 

Favoriete partysong: Er bestaat niet één favoriete partysong, een belangrijk kenmerk van een leidster is dat ze van ELKE 

song een goeie partysong kan maken. 

Favoriete bivaktaakje/dienst: TEAM SENIOR 4 EVER!! Daarnaast sta ik elk jaar in voor het vastleggen van het kampvervoer 

en de container. Een taakje dat onmisbaar is en ik met plezier uitvoer. 

Dilemma’s  

Polderwives (fier teamlid van de Polderwives organisatie) Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Nelis Dora 

Geboortedatum: 3 maart 2003 

Studierichting: Logopedie en Audiologie 

Hobby’s: Chiro en afspreken met de meiden 

Favoriete kreet afdelingen: Strooi blijheid 

Propper of vouwer: Vouwer 

Wat staat er op je bucketlist: Ijsland en Zuid-Korea bezoeken en studeren in 

het buitenland 

Favoriete partysong: Gimme! Gimme! Gimme! - ABBA 

Favoriete bivaktaakje/dienst: De waskommetjes 

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Vandenameele-Lepla Emma 

Geboortedatum: 7 september 2002 

Studierichting: Handelsingenieur aan KULeuven 

Hobby’s: Chiro duhhh 

Favoriete kreet afdelingen: Ooh ik kan echt niet kiezen! Maar als het dan 

echt moet zou ik toch misschien die van de Pinkeltjes kiezen! Alleen al om 

het feit dat ze super cute ‘Reuzenfijn’ zeggen. 

Propper of vouwer: Beide! (Is afhankelijk van mijn mood van de dag      ) 

Wat staat er op je bucketlist: Ik wil graag eens uit een vliegtuig springen! Maar ben aan het wachten/uitstellen tot het juiste 

moment hihi 

Favoriete partysong: RAINBOW IN THE SKY!! Echt een all-time favourite       (Kunnen de andere leidsters zeker beamen!) 

Favoriete bivaktaakje/dienst: De waskommetjes natuurlijk! Leukste werkje Check! Het snelste klaar Check! Het snelste terug 

in ons bed kunnen gaan liggen Check! 

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Van Strijthem Hanne 

Geboortedatum: 16 februari 1999 

Studierichting: Juf op de basisschool OLV in Kruibeke 

Hobby’s: Chiro op de eerste plaats en wijnen met de meiden. 

Favoriete kreet afdelingen: Pinkeltjes zijn is... reuze fijn! Zeker als ze dit kei 

luid meebrullen! 

Propper of vouwer: Ik ben een vouwer. Vanaf dat mijn zitvlak de toiletbril 

raakt begin ik het toilet papier te vouwen in allerlei leuke figuren. Mijn 

lievelings figuur is de rechthoek, deze is zeer praktisch in het gebruik. Klein 

wistje datje: Ik ben zelf zo goed in het vouwen dat ik al vier jaar lang de titel van vouwmeester mag dragen op bivak, deze 

draag ik uiteraard met zeer veel trots. “Voor net gevouwen dingen groot of klein, moet je bij vouwmeester Hanne zijn.” 

Wat staat er op je bucketlist: Een baard laten groeien. Voorlopige stand van zaken: 0 haren op mijn kin en bovenlip. Ooit 

dacht ik dat het groeien van mijn baard was begonnen maar niets was minder waar het bleek een verloren wimper te zijn in 

plaats van een haar. 

Favoriete partysong: Temperature – Sean Paul. Met dit liedje veranderen mijn benen meteen in dansbenen. 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Dit antwoord spreekt voor zich, mijn favoriete bivaktaakje allertijden is tenten op vouwen. Het 

doet me heel veel deugd om onze tenten op te vouwen tot cadeautjes en deze nadien met veel fierheid af te geven op de 

uitleendienst. 

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Tippers 

Naam en Voornaam: Van Strijthem Emma 

Geboortedatum: 19 augustus 2001 

Studierichting: Leerkracht lager onderwijs 

Hobby’s: Chiro en uitstapjes met de vriendinnen. 

Favoriete kreet afdelingen: De kreet van de leiding is echt m’n favoriet: 

STEEDS, PARAAT 

Propper of vouwer: Ik ben een zorgvuldige vouwer, door de jaren heen heb 

ik mijn eigen techniek ontwikkeld. 

Wat staat er op je bucketlist: Ik wil héél graag naar een ontwikkelingsland gaan om daar les te geven, het land en de cultuur te 

ontdekken maar vooral om een helpende hand aan te bieden. Hopelijk kan ik het dit jaar afvinken van mijn bucketlist! 

Favoriete partysong: Ik ga zeer goed op ‘Deze Donkere Jongen Komt Zo Hard’ van De Jeugd Van Tegenwoordig. 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Patattenjas het duurde lang maar je kon gezellig bijbabbelen met een medeschiller. Als aspirant 

kon je je opwerken als de hoofdschiller die de patatten in kleinere stukjes moest doen, nog leuker! 

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta 

Sushi 
McDonalds (Een week geen maccie = een week niet 
geleefd) 

Chips (Ik zit wel in Chiro Adelheid hé!) Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO (Iedereen heeft mooie herinneringen aan de HUDO, niemand aan de 
dixies.) 

DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht (Dit is echt 1 van de hoogtepunten in het jaar!) Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Duuuuh Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek (Alsof we op verlof zijn met z’n allen.) Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 

 



27 
 

Naam en Voornaam: De Graef Julie 

Geboortedatum: 17 maart 2001 

Studierichting: Rechtspraktijk 

Hobby’s: Met de meiden op uitgaansgelegenheden gaan & me creatief bezig 

houden. 

Favoriete kreet afdelingen: Kiekeboe, ik ben je vriend. Vooral de niet die je 

op het einde krijgt te horen is als muziek in de oren voor de leiding ;)) 

Propper of vouwer: Hangt ervan af, propper als het rap moet gaan. 

Properkes vouwen als ik mijnen tijd heb genomen. 

Wat staat er op je bucketlist: Ik zou graag eens de Santiago de Compostella wandelen. 

Favoriete partysong: Techno schijven kunnen me altijd wel bekoren net zoals de welbefaamde meezingers, met de term 

‘Wijvenschijven’ omschreven. Maar als ik er toch moet kiezen ga ik voor Nympho – DJ Assault & No Hook 3 – ADF Samsky. 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Petattenjas, lekker schillen met de meideuun. 

Dilemma’s  

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Janssens Margot 

Geboortedatum: 12 september 2002 

Studierichting: toegepaste psychologie op de AP Hogeschool 

Hobby’s: Chiro (duh) en chillen met de meiden 

Favoriete kreet afdelingen: Steeds paraat! 

Propper of vouwer: Ik ben een roller en een vouwer. Eerst rol ik het wc-

papier rond mijn vingers en vervolgens vouw ik het mooi op. Zeer efficient al 

zeg ik het zelf       

Wat staat er op je bucketlist: Ik zou graag een reis maken naar Japan. Lekker veel sushi eten en een uitstapje naar het 

katteneiland mag ook zeker niet ontbreken. Ook zou ik graag samen een liedje zingen met mijn grote idool Nicki Minaj. 

Favoriete partysong: Mij maak je gelukkig met een goede meezinger (behalve Marco sorry meiden) en een goed 

technobeatje. Als ik echt 1 song zou moeten kiezen, dan kies ik toch Superbass van mijn grote idool Nicki Minaj (ofcourse). 

      

Favoriete bivaktaakje/dienst: Ik deed altijd graag de patattenjas en het liefst buiten in het zonnetje. Een patatje schillen en 

tegelijkertijd een kleurtje pakken zaaalig!!! 

Dilemma’s 

Polderwives 
Fiësta (Ik heb jammer genoeg nog geen enkele (echte) 
fiësta meegemaakt als leidster :() 

Sushi (Het leukste aan sushi eten is het gevoel dat je gezond bezig bent, 
ookal is dat waarschijnlijk niet het geval oeps) 

McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO (Liefst met het zeil wagewijd open en een mooi uitzichtje erbij) DIXI 

Senior Patrouille (Team pikeg for the win!) 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt (Ga de okselvijvers van de oude t-shirt wel missen 
(NOT)) 

Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Verbuyst Yoni 

Geboortedatum: 24 februari 1997 

Studierichting: Bachelor Sociaal Werk aan AP 

Hobby’s: Wijntjes (of andere dingen) drinken met de leidsters, mijn 

dansbenen gebruiken op feestjes en natuurlijk ben ik ook leidster van de 

gezelligste Chiro van Vlaanderen. 

Favoriete kreet afdelingen: Ik heb twee favoriete kreten. De eerste is die van 

de Pinkels: Pinkeltjes zijn is … REUZE FIJN. Deze kies ik alleen al voor het 

enthousiasme van de Pinkels. De andere is die van de leidsters: STEEDS 

PARAAT. Deze vertelt met twee woorden wat leidster zijn is. 

Propper of vouwer: Ik maak trots deel uit van het schaarse team van de proppers! Enkel als ik heel veel tijd heb, ben ik een 

vouwer. 

Wat staat er op je bucketlist: Veel reizen en naar concerten gaan van Natalia, Marco Borsato, Beyoncé, … Wat ik ook echt 

geweldig zou vinden is een reünie van de oude K3 (Karen, Kristel en Kathleen). 

Favoriete partysong: Ik heb niet echt een favoriete partysong, zolang ik maar heel hard kan mee brullen. Maar als ik echt moet 

kiezen, is het natuurlijk Higher Than The Sun van Natalia (Dan kan ik me niet meer bedwingen en moet ik op tafel gaan 

staan). 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Mijn favoriete dienst als lid was de HUDO (niet zo heel geliefd bij de andere leden). Als leidster 

vind ik het zeer leuk om het bivakboekje te maken, de seniors (hoge tenten) op te zetten en de HUDO te graven. 

Dilemma’s  

Polderwives Fiësta (Ik zit dan ook al jaren in Team Fiësta) 

Sushi McDonalds 

Chips (naar het schijnt eten we veel chips bij Adelheid) Snoep 

Voorplein Achterplein (Hier is langer zon) 

Stadsspel Bosspel 

HUDO (Minder warm dan een DIXI en gezellig om een praatje te slaan met 
de buren) 

DIXI 

Senior (#teamsenior4life) Patrouille 

Voorwacht (Hoogtepunt van het jaar) Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt (Eindelijk gedaan met de okselvijvers) Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg (minder wind) 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek (Een hele week rondlopen in je pyjama, zalig toch) Weekend 

Mariahulde (mooi om te zien hoe afdelingen samenwerken om te winnen) Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Tiptiens 

Naam en Voornaam: De Wael Emma 

Geboortedatum: 7 juni 2002 

Studierichting: Biomedische laboratoriumtechnologie 

Hobby’s: CHIROOOOOOO!! :) 

Favoriete kreet afdelingen: strooi, blijheid 

Propper of vouwer: vouwer  

Wat staat er op je bucketlist: euhmm er zijn zoveel dingen die ik absoluut nog gedaan/meegemaakt wil hebben. Enkele 

voorbeelden: ik wil naar Disneyland Parijs, ik wil naar een concert van Marco Borsato en de jeugd van tegenwoordig, ik wil 

ooit in mijn leven een bloedneus hebben gehad (lijkt me zeer cool), ... 

Favoriete partysong: ne goeie meezinger :) 

Favoriete bivaktaakje/dienst: het plein 

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Schellemans Helena 

Geboortedatum: 7 december 2001 

Studierichting: Kleuteronderwijs 

Hobby’s: Chiro natuurlijk!! 

Favoriete kreet afdelingen: Steeds...Paraat 

Propper of vouwer: Ik ben een echte vouwer, maar durf som wel eens te 

proppen naar gelang de lengte, dikte en vouwbaarheid van het wcpapier. Bij 

lange, dunne stukken wc papier waag ik het er wel eens op om te proppen. 

Wat staat er op je bucketlist: Op mijn bucketlist staat een reis naar Zuid-Afrika. Het lijkt me super leuk om dat land en die 

natuur te ontdekken. En met als kers op de taart er een safaritrip te doen en er daar zoveel mogelijk wilde dieren te spotten. 

Zoals een olifant, giraf, leeuw, …   

Favoriete partysong: Moeilijke keuze! Ik hou wel van goede Nederlandstalige klassiekers, bij ABBA ga ik ook uit men dak en 

Bohemian rhapsody mag ook zeker niet ontbreken in het lijste! 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Als lid vond ik de leukste dienst de waskommekes. Alles afspoelen met een tuinslang, op het 

gemakje, lekker rustig in de ochtend, ideal! 

Dilemma’s 

Polderwives 
Fiësta (Medeleidsters zeggen dat dit hét evenement van het 
jaar is. Ikzelf heb nog geen echte fiësta meegemaakt (door dat 
stomme virus), maar kijk al uit naar de editie van dit jaar.) 

Sushi 
McDonalds (Niets kan op tegen een burger van de 
McDonalds!!) 

Chips (Zei ik dat er niets tegen een burger van de McDonalds opkan? Een 
goe chipke, eender welke soort staat wel echt op nummer 1 van mijn favoriete 
snacks!) 

Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel (New York is burning of jachtseizioen spelen in een grote stad is 
het leukste wat er is.) 

Bosspel 

HUDO (Den HUDO kan niet ontbreken op bivak! Op de dixi gaan voelt toch 
niet helemaal hetzelfde.) 

DIXI 

Senior Patrouille (#Teampatrouilleforlife) 

Voorwacht (Lekker tentjes opzetten met de meiden in het zonnetje (als het 
weer mee zit natuurlijk), zalig.) 

Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee 
Bivak in Limburg (Om tenten op te zetten is het hier de 
perfecte ligging. Aan zee is er veel meer wind en dat is niet zo 
praktisch als je meer dan 20 tenten moet opzetten.) 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek (Een week lang overnachten op de chiro brengt eventjes terug dat 
bivak gevoel naar boven. Alleen moet je wel nog naar school gaan en kan je 
na school de jacuzzi induiken. Heerlijk!) 

Weekend 

Mariahulde 
Themadag (Ik vind verkleden echt heel leuk en ga er dan ook 
altijd voor als er verkleed moet worden.) 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Steenssens Lisa 

Geboortedatum: 2 september 2002 

Studierichting: Geneeskunde aan KU Leuven 

Hobby’s: Chiro, tennis en (heeeeeeel soms) joggen 

Favoriete kreet afdelingen: De kreet van de pinkeltjes; “Pinkeltjes zijn is 

REUZEFIJN!!” 

Propper of vouwer: Tussenin eigenlijk 

Wat staat er op je bucketlist: De hele wereld rondreizen! 

Favoriete partysong: Désenchantée – Kate Ryan 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Vrij hebben       

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht (jammergenoeg nog niet meegemaakt ://, maar door alle wilde 
verhalen van de meiden kan ik geloven dat dit veel leuker is dan de opruim) 

Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt (geen twijfel mogelijk!!!) Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Verbuyst Zahra 

Geboortedatum: 9 juni 2002 

Studierichting: Bachelor in de Toegepaste Psychologie aan de AP 

Hogeschool 

Hobby’s: terraskes doen, training geven bij Gymfinity en niet te vergeten 

CHIRO natuurlijk       

Favoriete kreet afdelingen: STEEDS PARAAT, dit is niet alleen de kreet van 

de leidsters maar ook mijn levensmotto. 

Propper of vouwer: Vouwer, ik heb altijd schrik dat ik anders door mijn wc papier zit #ieuw 

Wat staat er op je bucketlist: Ik zou heel graag een concert meemaken van Natalia of Marco hihi 

Favoriete partysong: Ik heb meerdere liedjes die ik wel tof vind. Bijvoorbeeld Higher than the sun van Natalia, Ronny! Van 

Ronny Retro en New Heights van Ky-Mani Marley. Voor mijn favoriete partysongs te horen kan je altijd de playlist ‘VISBOIT’ 

opzoeken op Spotify. Dit is een playlist die ik samen met Leidster Julie van de Tippers maakte. 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Mijn favoriete bivaktaak is de HUDO. Lekker pruttelen in de kaka van andere kids. 

JUMMIEEEEE       nee mopje, ik vind de waskommetjes of de refter wel een leuk taakje. 

Dilemma’s  

Polderwives Fiësta 

Sushi 
McDonalds (Love mcdo! Ik ga er dan ook maandelijks 

naartoe met L.Julie 😊) 

Chips (Ze noemen me niet voor niks het chipsmonster, ik eet dagelijks een 
pak op hihi) 

Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee 
Bivak in Limburg (Bivak in Limburg betekent minder wind 
en dus warmere nachten hihi) 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek (weekje leven met m’n vriendinnetjes, wat wil je nog meer?)  Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur (Sfeer en gezelligheid 11/10) Haardvuur 
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Aspiranten 

Naam en Voornaam: Laureyssens Cato 

Geboortedatum: 9 juni 2000 

Studierichting: Farmaceutische wetenschappen 

Hobby’s: Chiro, deeuh! 

Favoriete kreet afdelingen: Steeds… PARAAT!! 

Propper of vouwer: Ik behoor tot het trotse team van de vouwers! 

Wat staat er op je bucketlist: Een reünie van de originele K3* live meemaken en luidkeels hun grootste hits meezingen op de 

eerste rij (#grotefan) 

* Voor de minder grote fans onder ons (shame on you) verduidelijk ik even dat dit Karen, Kristel en Kathleen zijn. 

Favoriete partysong: Wanneer ABBA gespeeld wordt, sta ik gegarandeerd op de dansvloer. ‘Voulez-Vous’, ‘Gimme! Gimme! 

Gimme!’, ‘Dancing Queen’, ‘Lay All Your Love On Me’, …: een ultieme favoriet kiezen uit al die topschijven vind ik te moeilijk 

(#ookgrotefan)! 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Als ik er echt één moet kiezen, dan zijn het de waskommekes: de dienst die eigenlijk nog wel tof 

is en waarbij je (meestal) snel terug in je tent bent. Maar natuurlijk hoopte ik als lid elke dag dat ik vrij zou hebben      . 

Dilemma’s 

Polderwives Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior (team senior for the win ;)) Patrouille 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Brabants Fenne 

Geboortedatum: 20 februari 2001 

Studierichting: 2de Bach Geneeskunde 

Hobby’s: Ik speel trombone in een orkest en zit natuurlijk in de tofste 

chiro ooit 

Favoriete kreet afdelingen: STEEDS PARAAAT 

Propper of vouwer: Vouwer! In een ver verleden ben ik wel een propper 

geweest 

Wat staat er op je bucketlist: Ik zou heel graag eens uit een vliegtuig springen! 

Favoriete partysong: King Kunta is één van van mijn favoriete liedjes. Ik luister ook heel graag naar disneyliedjes (guilty 

pleasure hihi), en als Bohemian Rapsody op staat op de chiro zal je me ook helemaal uit de bol zien gaan. 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Doe mij maar de waskommetjes, dat taakje is snel gedaan hehe 

Dilemma’s  

Polderwives (Al heb ik als leidster de Polderwives nog nooit meegemaakt 

☹) 
Fiësta 

Sushi BESTE EVER McDonalds 

Chips Snoep 

Voorplein Achterplein 

Stadsspel Bosspel 

HUDO (Veel gezelliger dan zo’n stomme dixi) DIXI 

Senior (Team senior 4 the win!) Patrouille 

Voorwacht (Dit vind ik één van de leukste activiteiten met de 
leidingsploeg!) 

Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro 
Spel op verplaatsing (Altijd spannend waar we heen 
gaan!) 

Bivak aan zee Bivak in Limburg 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde (Super leuk om eens met de hele bende een mega spel te 
spelen!) 

Themadag 

Kampvuur (Laat ons hopen dat we er volgend bivak één hebben!!) Haardvuur 
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Naam en Voornaam: Boels Hanne 

Geboortedatum: 17 mei 1999 

Studierichting: Psychologie afstudeerrichting Bedrijfspsychologie 

en personeelsbeleid 

Hobby’s: Op kraantje-lek, kabberdoes, staminee, … gaan met de 

meiden      , Chiro en padellen 

Favoriete kreet afdelingen: Strooi blijheid! 

Propper of vouwer: Ik ben een roller. Voor verdere info verwijs ik u 

graag door naar de pagina van L. Margot Janssens. 

Wat staat er op je bucketlist: Het noorderlicht zien! 

Favoriete partysong: Meezingers en vieze technoschijven kunnen me wel bekoren!! 

Favoriete bivaktaakje/dienst: Patattenjas 100%! Schillen met de meiden in het ochtendzonneke met goede muziek op de 

achtergrond! 

Dilemma’s 

Polderwives De (MINI)Fiësta 

Sushi McDonalds 

Chips (is dit zelfs een vraag?) Snoep 

Voorplein 
Achterplein (daar schijnt meestal een heerlijk zonneke + 
geen pottenkijkers) 

Stadsspel Bosspel 

HUDO DIXI 

Senior Patrouille (#teampikegje) 

Voorwacht Opruim 

Nieuw Chiro T-shirt Oud Chiro T-shirt 

Spel op de Chiro Spel op verplaatsing 

Bivak aan zee Bivak in Limburg (minder wind op de fiets ;)) 

Dag van de jeugd Kruibeke Gemengd met Altena 

Leefweek Weekend 

Mariahulde Themadag 

Kampvuur Haardvuur 

  



37 
 

Interview 

Onze chiro heeft een lange geschiedenis. En daar hebben veel personen aan bijgedragen. In elke bruisgazet richten 

we de spots op een van die personen en halen we met hen herinneringen op. Op het einde van het gesprek mag de 

geïnterviewde beslissen met wie we de volgende keer in gesprek gaan. Deze eerste keer is de beurt aan Herman De 

Cleen. Herman was jarenlang kookouder, en professionaliseerde (jawel!) de inrichting van de keukentent en 

uitrusting. 

Herman, wanneer ben jij zelf eigenlijk in de chiro gegaan? 

Ik ben eigenlijk vrij laat in de chiro gegaan. Ik weet het niet meer precies, maar ik gok dat ik 10 jaar was. In die tijd bestonden 

de pinkels of de speelclub nog niet. Je had de jongknapen voor de kinderen van 6 tot 9 jaar en de burchtknapen voor de 

kinderen van 9 tot 12 jaar. Ik ging bij de burchtknapen, een afdeling met pakweg 20 leden. Enkele maanden later werd die 

afdeling dan omgedoopt in de ‘Rakkers’ (en zou de afdeling jongknapen omgedoopt worden in de ‘Speelclub)’, nvdr) Mijn 

afdelingsleider was toen René Smet. Dat was voorbestemd, want vele jaren later werd René ook mijn schoonbroer.  

Het chiro lokaal van de jongens lag toen al in de Broekdam. Maar er was niet voor elke afdeling een apart lokaal. We zaten 

daarom achtereenvolgens in een oude bus op het achterplein en een apart lokaaltje wat verderop. Dat lokaaltje staat er nu 

niet meer, maar bevond zich in de buurt van waar nu de Spar staat. 

Wat vond je in die tijd de plezantste spelletjes? 

Ik ga dan voor een klassieker moeten kiezen: Dikke Bertha. Dat wordt nu natuurlijk nog gespeeld. Alles met voetbal was niet 

mijn ding, ik was daar echt niet goed in. In dat opzicht moet het ook niet verbazen dat ik later als kookouder bij de 

chiromeisjes ben terecht gekomen in plaats van bij de chirojongens. Als er werd gevoetbald zette ik me maar gewoon in de 

goal. Mijn eerste bivak was in 1969 in Retie. Ik had toen best veel heimwee. Maar na een paar dagen was dat vergeten omdat 

de leiding een optreden had geregeld van Marc Dex (vader van Barbara Dex en broer van Juul Kabas, nvdr.). Hij had toen 

een grote hit te pakken met het liedje ‘Maar in Amerika’. Nu kan je overal naar optredens, maar toen was dat echt nog 

speciaal.  

Baseball werd ook erg populair in de chiro toen we wat ouder waren. Die populariteit kwam eigenlijk eerder toevallig. Vele 

jaren speelden we baseball met een knots van de oude Belgen en wat slappe tennisballen. Maar toen ging Marc Van 

Kerckhoven een jaar in de Verenigde Staten studeren! Toen hij terugkeerde had hij een echte baseballknuppel en baseball 

mee. Met het goed gerief van Marc ging dat baseballen veel beter en werd het ook veel fijner. In die tijd hadden we trouwens 

een maandelijkse gemengde werking tezamen met de chiromeisjes. Dit heette de tipkekes-kermis. Die naam is een 

samenraapsel van kerels en tiptiens. Elke tipkekes-kermis had een ander thema, soms deden we eens kaart en kompas, een 

trektocht, of een sociale activiteit zoals spelletje spelen met gehandicapten. 

Heb je in die tijd ook je lief leren kennen Herman? 

Neen, daar had ik echt geen kaart en kompas voor nodig.  

En wat vond je het leukste als leider? 

De commandotochten! We bouwden dan met dikke koorden een parcours tussen bomen. Zeer fijn, maar ook wel een beetje 

riskant. Ik was 4 jaar lang leider, en stond telkens bij de 15 en 16 jarigen, met hen kon je zo’n activiteiten wel spelen. Al 

herinner ik mij nog wel een ongeluk met een open beenbreuk toen iemand van een koord op een ijskast was gevallen. 
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Uiteindelijk ben je ook kookouder geworden. Wat zijn je leukste herinneringen aan die tijd? 

Toen we beslisten dat we mee gingen koken had ik mezelf voorgenomen om niet af te wassen. Daar heb ik thuis een machine 

voor! Toch stond ik na een tijdje af te wassen. Maar er moesten ook greppels gegraven worden, dus ook rond de tent van 

Nonkel Peter (Brynaert, nvdr). Die grond in Chimay was erg zwaar, en het lukte Peter niet zo goed. Toen hebben Peter en ik 

een deal gesloten. Voortaan zou Peter afwassen, en ik zou greppels graven en andere klusjes uitvoeren. Die goede 

verstandhouding hebben we nog jaren volgehouden.  

Mochten ze jou voor klusjes steeds wakker maken? 

Dat was in feite een beetje mijn rol op bivak. Als er iets kapot was of een tent lekte, dan kwamen ze naar mij. Ik herinner mij 

zo nog een bivak in Gedinne. Het weer was toen rampzalig: veel regen en zelfs een heuse windhoos. Bovendien hadden we 

toen veel piramidetenten bij. Die zijn van mindere kwaliteit, waardoor er regenwater in alle tenten aan het binnen lekken was. 

Toen heb ik erg veel werk gehad, en best wat kou geleden ook. In de Ardennen was het ’s nachts op bivak altijd wat kouder 

trouwens. Maar dat kon je aan de zee met wat pech ook meemaken.  

Kookouder zijn is natuurlijk wat meer dan klussen. Welk gerecht maakte je het liefste klaar? 

Als lid at ik op bivak graag worst met stoemp en pillenpap. Als kookouder vond ik het vooral fijn als er iets moest gebakken 

worden! Dat was mijn job. Het maakte niet uit wat er gebakken moest worden, ik vond dat fijn.  

En als kookouder was het buitenlandse bivak ik Frankrijk ook een unieke ervaring. Voor één keer hadden we toen een 

industriële keuken ter beschikking met bijvoorbeeld grote ovens. Toen hebben we echt eens speciallekes kunnen klaar 

maken, zoals lasagne. En de sfeer tijdens zo’n buitenlands bivak was ook erg speciaal. Als lid had ik dat al eens mogen 

meemaken in Zwitserland trouwens. De beklimming naar de Cabane de Tracuit zal ik ook nooit vergeten. Dat was een 

berghut die op een hoogte van 3200 meter boven de zeespiegel ligt. 

Wat was jouw favoriete chirolied tijdens zo’n tochten? 

Ik ben eigenlijk niet echt een goede zanger. Maar het brengt wel sfeer natuurlijk! Als kookouder op het meisjesbivak blijven 

natuurlijk de kenwijsjes bij. En The Shadows en Katastroof werd ook steeds goed meegezongen in de keukentent. Opnieuw 

doet me dat aan het bivak in Gedinne denken, daar zongen we om warm te blijven.  
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We komen bijna aan het einde van het interview Herman, we zouden je graag nog enkele dillema’s willen voorleggen 

 Lui in de zetel of bezig zijn? bezig zijn! 

 Bezig zijn of pint pakken met de vrienden? Omdat het al zo lang geleden is: een pint pakken. 

Een pint pakken met vrienden of een tête à tête met uw madam? Ik kies voor mijn madam! (zijn madam zat 

tijdens het interview naast hem, nvdr) 

Tête à tête met uw madam of tête à tête met ons ? Dan is het eens aan jullie! 

Tête à tête met ons of oudleidingsbivak? Oudleidingsbivak! Maar dan graag terug als kookouder. Die spelletjes, 

daar heb ik toch iets te veel mankementen voor.  

Zingen of stilzijn voor de kleinkinderen? De kleinkinderen gaan voor, en ik kan niet zingen. 

Biefstuk friet of vispannetje? Biefstuk graag.  

Landrover of SsangYong? Ik heb veel miserie gehad met de Landrover en er zeker zoveel ondergelegen als er in 

gezeten. Maar het was toch een apart beest: dus de Landrover. 

Kaart en kompas of fietstocht? Dat weten jullie ondertussen: kaart en kompas. 

Greppeltjes graven of afwassen? Als Peter nog steeds akkoord is graaf ik zijn greppels wel.  

 

Ten slotte Herman, wie mogen we de volgende keer gaan interviewen? Wie heeft er nog iets betekend voor de chiro? 

Breng maar eens een bezoekje aan Magda Van Kerckhoven. Zij heeft vast veel te vertellen, en was erg betrokken bij de 

uitbouw van de werking van de Chiromeisjes en het opzetten van het feestjaar in 1996. 
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Oud-leidsters 

Bedankt!  

Via deze weg willen wij onze geliefde oud-leidsters nogmaals bedanken voor hun jaren inzet voor onze Chiro. Dit 

jaar nemen we met veel spijt in het hart afscheid van drie fantastische leidsters die hun verschillende jaren hebben 

ingezet. Die elke zondag opnieuw klaarstonden om een bende kinderen te entertainen. Die elk bivak weer een 

schitterend programma in elkaar staken en zorgen voor onvergetelijke herinneringen die we allemaal meedragen in 

ons hart. Samen hebben we vele leuke momenten beleefd en vele malen buikpijn van het lachen gehad. De drie 

leidsters die onze leidingsploeg verlaten en aansluiten bij de oud-leiding zijn: L. Bente, L. Dorien en L. Emma. 

Bedankt lieve oud-leidsters voor alle jaren inzet. We gaan jullie vast en zeker missen!  

 


