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Polderwives trekken weer de polder in met openluchtfuif 

KRUIBEKE _ vrijdag 8 september trekken de 

Chiromeisjes van Chiro adelheid na twee jaar weer de 

polder in voor de eerste openluchtversie van de fuif 

‘polderwives’. “vroeger organiseerden we daar samen 

met de jongens-Chiro ‘poldervibes’, legt Lien Egghe 

uit. “die samenwerking is gestopt, en daarna hebben 

we met enkel de meisjes twee polderwives-fuiven 

georganiseerd in jeugdhuis Ter Walle. Dit jaar treken 

we weer de polder in, want we verhuizen naar de 

Scheldelei voor een openluchtfuif. om 16 uur 

beginnen we met een afterwork, inclusief cocktailbar 

en kinderanimatie. Om 21 uur begint dan de fuif met 

naast enkele lokale dj’s ook grotere namen zoals 

Studio Brussel dj shizzle le sauvage.”  de opbrengsten 

gaan naar 

de bouw 

van een 

nieuw 

jeugdlokaal naast de voetbalvelden van KJV Kruibeke. 

“we hopen na meer dan vijf jaar voorbereidingen om 

in september 2018 met de bouw te kunnen beginnen. 

De gemeente plaatst de ruwbouw, wij zorgen voor de 

inrichting. Momenteel huist adelheid onder het 

jeugdhuis, maar die lokalen zijn verouderd en te klein. 

“We blijven de ruimtes wel gebruiken als opslagruimte 

voor onder andere onze bivakspullen.” kaartjes zijn te 

koop aan de kassa en kosten 7 euro. (mgb) 

 

DE BRUISGAZET 
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Chiro is … 

 

Coherente vriendengroep 

Herinneringen maken  

Iedereen welkom 

Rijk aan fantasie 

Opbouwend werk  

 

Altijd enthousiast 

Dolfijne spelletjes 

Eindeloos plezier 

Lachen, gieren, brullen 

Heerlijke zondagen 

Energie ten top 

Ik, jij, wij!  

Dapper trouw 

 

 

 

Dit zijn onze ingrediënten om er samen met jullie allemaal een onvergetelijk jaar van te maken!  

Als je ’t mij vraagt, CHIRO!  

Tot zondag!  

 

L. Kato 
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Een woordje van onze VB 

Dag iedereen! 

 

Chiro, het toverwoord dat bijna dagelijks over onze lippen gaat, heeft een belangrijke plaats in ons leven ingenomen! 

Waarom dan wel? Heeft iemand daar al eens bij stilgestaan? 

Waarom komen we elke zondag samen? Is het enkel om thuis weg te zijn? Dat denk ik niet! Is het enkel om je wekelijkse 

sleur van school en huiswerk even te vergeten? Dat denk ik ook niet! 

Chiro is inderdaad een toverwoord!  

Het tovert nieuwsgierige Pinkels om tot stoere Speelclubbers. 

Stoere Speelclubbers tot gedreven Kwiks.  

Gedreven Kwiks tot twijfel overwinnende Tippers.  

Twijfel overwinnende Tippers tot naar zelfvertrouwen zoekende Tiptiens.  

Naar zelfvertrouwen zoekende Tiptiens naar eigenwijze vastberaden Aspiranten die plezierige en serieuze momenten aan 

elkaar rijgen en daardoor aansterken. Om op een gegeven moment de rode draad van leiding over te nemen en verder te 

dragen tot ze op hun beurt weer worden afgelost. 

 

Is het hiermee dan gedaan? Ah nee, want doorheen die twaalf jaren in de afdelingen leert men niet alleen gedreven te zijn, of 

kweekt men niet allen zelfvertrouwen aan… 

Men leert er om te gaan met de ander… 

Men leert wat rechtvaardigheid is, door iedereen als gelijke te beschouwen en te helpen en te delen waar nodig… 

Men leert wat graag zien is, door respectvol met elkaar om te gaan en geen mensen te gebruiken om je eigen doel te 

bereiken, je leert zo een verbond te scheppen in vriendschap… 

Men leert wat innerlijkheid is, stilstaan bij gevoelens van verwondering, verbondenheid, in het besef dat we dit mee mogen 

MAKEN…Chiro MAKEN! 

En dat we hierbij kiezen om deze drie grote waarden (en tal van andere waarden)om te zetten in daden en te gaan voor een 

hechte Chirogemeenschap! 

Getuige hiervan zijn de talrijke oud-leidingsverenigingen van zij die ooit de rode draad van leiding droegen en die nog altijd 

klaar staan om ons te helpen! Zij zijn een heel voorname én aangename ruggensteun voor onze groep! 

Het bewijs hiervan zien jullie op 25 november, op onze Tweede Generatiefuif, die doorgaat Basisschool De Eenhoorn in de E. 

Gorrebeeckstraat ! Meer hierover via de geijkte mediakanalen! 

 

Groeten hé! 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 het 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 hoofdleidster, Kato Pauwels, 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 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). 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. Na het vieruurtje 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 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), 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 eind uur per afdeling 

Afdeling Begin uur Eind uur 

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 Gimm-e 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 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  

mailto:chiro.adelheid@gmail.com
http://www.gimme.eu/
http://www.chiroadelheid.be/
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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. Mee 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 zoal 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 de leden krijgen dit nadat wij 

hun betaling ontvangen hebben.  
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Bouw 

Hier een klein beetje nieuws: We gaan nog altijd bouwen! 

We gaan niet meer renoveren, we kiezen ervoor om in samenwerking met ons gemeentebestuur 
te voorzien in een multifunctionele nieuwbouw. 

Meer nieuws hierover krijgen jullie zeker binnenkort via de VZW Adelheid@work en via ons 
gemeentebestuur. Wij weten dat we dringend met nieuws moeten komen…maar vragen jullie nog 
even geduld te oefenen! Geduld is een mooie deugd luidt het gezegde! 
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Kalender 2017 – 2018 

November 

 11 november: Kerstrozenverkoop (Tippers, Tiptiens en Aspiranten) 

 25 november: Generatiefuif 

 26 november: Christus Koning 

December  

 24 december: Geen Chiro (kerstavond) 

 31 december: Geen Chiro (oudjaarsavond) 

Januari  

/ 

Februari  

 9 – 10 – 11 februari: Leidingsweekend 

 11 februari: Oud-leiding geeft leiding 

 18 februari: Leidingswissel (elke leidster neemt een andere groep) 

Maart 

 16 maart: Aspifuif 

April  

 1 april: Geen Chiro (Pasen) 

 8 april: Dag van de jeugd (In Rupelmonde) 

 13 april: Fiësta (Chiro Altena en Chiro Adelheid) 

Mei  

 20 mei: Frituurke 
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Juni 

 24 juni: Laatste Chiro-zondag voor Bivak 

Juli 

 5 juli: Binnenbrengen valiezen (Kwiks, Tippers, Tiptiens, Aspiranten en Leiding), slaapzak en veldbed 
(Pinkels en Speelclub) 

 6 juli: Vertrek voorwacht (Leiding) 

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

 15 juli – 20 juli: Klein Bivak (Pinkels en Speelclub) 

Augustus  

 19 augustus: Eerste Chirozondag na Bivak (met z’n allen naar zee) 

September  

 7 september: Polderwives 
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De leidingsploeg 

 

Afdeling Naam e-mail GSM-nummer Functie 

Pinkels 

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

Evelyne Debaenst evelynedebaenst@icloud.com 0486 97 16 51  

Margo Pauwels margo.pauwels@gmail.com 0483 03 41 86 2e handsuniform 

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

Speelclub 

Maaike De Backer maaike.debacker@gmail.com 0493 44 18 79  

Faith Johnson FaithJohnson-271@outlook.com 0475 48 28 09  

Amber Vervliet amber.vervliet@hotmail.com 0493 02 86 73 T-shirten 

Kwiks 

Ruth Foubert ruthfoubert@live.be 0476 51 76 31 Truien 

Emma Lambrigts emma.lambrigts1@gmail.com 0493 57 70 74  

Loes Temmerman loes.temmerman@hotmail.com 0474 03 40 22  

Tippers 
Eline Allard elineallard@hotmail.com 0497 27 87 21  

Leen Pauwels spikpauwels@hotmail.com 0483 03 41 87  

Tiptiens 
Joke Smet smetjoke98@gmail.com 0491 19 59 16 Financieel 

Yoni Verbuyst y.verbuyst@hotmail.be 0474 94 23 01 Ledenbeheer 

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

Maaike Van Moere maaike.vanmoere@telenet.be 0499 43 22 79 Communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hanne.boels@gmail.com
mailto:evelynedebaenst@icloud.com
mailto:margo.pauwels@gmail.com
mailto:hanne.vanstrijthem@gmail.com
mailto:maaike.debacker@gmail.com
mailto:FaithJohnson-271@outlook.com
mailto:amber.vervliet@hotmail.com
mailto:ruthfoubert@live.be
mailto:emma.lambrigts1@gmail.com
mailto:loes.temmerman@hotmail.com
mailto:elineallard@hotmail.com
mailto:spikpauwels@hotmail.com
mailto:smetjoke98@gmail.com
mailto:y.verbuyst@hotmail.be
mailto:kato.pauwels@hotmail.com
mailto:maaike.vanmoere@telenet.be
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Pinkels 

Naam: Hanne Boels 

Geboortedatum: 17 mei 1999 

Studierichting: Revalidatiewetenschappen & Kinesitherapie 

Hobby’s: Chiro en lopen 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Allemaal van        

Wim Soutaer 

Wat is je beste moment van de dag: ’s Morgens als ik wakker word en 

besef dat ik nog even kan blijven liggen 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: Snelbinders 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Veel te gênante dingen… 

Favoriete Rode Duivel: Vincent Kompany!!!! 

Favoriete land: Frankrijk (het zuiden) 

Favoriete auto: MINI 

Favoriete serie van je kindertijd: Het Huis Anubis 

Leukste plaats in Kruibeke: Bij oma en opa 

Moest ik een dier zijn, zou ik …:  een kat zijn die de hele dag op de verwarming ligt. 

Mijn mogelijke totem: Flamingo/Sorewilka: Deze opvallende vogel lijkt teer en fragiel, maar hij overleeft goed in zelfs de 

moeilijkste omstandigheden. Hij is sociaal en leeft in grote gemeenschappen. De verschijning van een indringer is voldoende 

om opschudding ter veroorzaken in de hele kolonie. De Flamingo is gevoelig. Hij is herkenbaar aan zijn voortdurende 

grappige gesnater. 

Favoriete Chiroliedje: Storm breekt los… 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Cole Sprouse 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: “Hebde al ne vrijer?” 

Hoe kwam je in de Chiro: Elke zondag stonden (leidster) Amber en ik al trappelend op het voorplein onze zussen op te 

wachten die van de Chiro kwamen. Ook wij konden niet wachten om ons aan te sluiten bij de Chiro. Dit gebeurde dan ook een 

jaartje te vroeg . Toen we 5 werden, gingen we de Chiro in, maar mochten we helaas nog niet mee op bivak. Vandaag 

ongeveer 624 zondagen en 11 bivakken later zijn  

Lievelingswebsite: Zalando & Netflix 
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Naam: Evelyne Debaenst 

Geboortedatum: 11 mei 1998 

Studierichting: BK Grafisch ontwerp 

Hobby’s: dans, Chiro en als ik zin heb fitness ;) 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Ed Sheeran 

Perfect  

Wat is je beste moment van de dag: avond 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: wespen (niet stiekem hoor ;) ) 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Dat mijn hoofd tussen de deur van de bus zat.  

Favoriete Rode Duivel: Kevin De Bruyne 

Favoriete land: Italië 

Favoriete auto: audi Q7 

Favoriete serie van je kindertijd: Samson en gert 

Leukste plaats in Kruibeke: VISBOKAAL 

Moest ik een dier zijn, zou ik …: een vogel zijn (liefst geen duif) 

Mijn mogelijke totem: alpaca 

Favoriete Chiroliedje: Themalied van pipi langkousbivak 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Ryan Gosling 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: ‘Hoeveel weeg je?’ 

Hoe kwam je in de Chiro: Door vriendinnen 

Lievelingswebsite: Instagram 
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Naam: Margo Pauwels 

Geboortedatum: 25 mei 1998 

Studierichting: facilitair management 

Hobby’s: tennis 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Russ 

Wat is je beste moment van de dag: 11u tijd voor een brunch 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: de zee 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Margo heeft 

altijd iets voor 

Favoriete Rode Duivel: Eden Hazard 

Favoriete land: Mexico 

Favoriete auto: Audi A7 

Favoriete serie van je kindertijd: Spring 

Leukste plaats in Kruibeke: de polder 

Moest ik een dier zijn, zou ik… : een olifant zijn 

Mijn mogelijke totem: Beensnoeg 

Favoriete Chiroliedje: Met liefs 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Koen 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: Vragen over dingen die al gepasseerd zijn (uit het verleden) 

Hoe kwam je in de Chiro: door mama, papa en mijn babysits 

Lievelingswebsite: instagram 
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Naam: Hanne Van Strijthem 

Geboortedatum: 16 februari 1999 

Studierichting: Vroedkunde 

Hobby’s: Chiro 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Eyes shut – 

Years & Years 

Wat is je beste moment van de dag: de avond 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: Ik ben al heel mijn 

leven stiekem bang dat wanneer ik aan het zwemmen ben in een zwembad er ineens haaien los worden gelaten en achter mij 

aan gaan zwemmen. 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Vele verhalen om te vertellen maar niet voor hier neer te schrijven ;) 

Favoriete Rode Duivel: Romelu Lukaku 

Favoriete land: Frankrijk 

Favoriete auto: Porsche Cayenne S 

Favoriete serie van je kindertijd: W817 

Leukste plaats in Kruibeke: De Chiro waar al mijn vriendinnen zijn 

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: graag een leeuw zijn 

Mijn mogelijke totem: Speelse Spinaap 

Favoriete Chiroliedje: Hier zijn wij, ja wij 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Patrick Dempsey 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: Aan deze vraag heb ik een hekel 

Hoe kwam je in de Chiro: Ik kwam in de Chiro omdat mijn vriendinnen er ook in zaten 

Lievelingswebsite: Zalando 
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Speelclub 

Naam: Maaike De Backer 

Geboortedatum: 16 januari 1998 

Studierichting: Toerisme en recreatie management 

Hobby’s: Chiro, skiën en foto’s nemen 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Thunder 

Wat is je beste moment van de dag: ’s Avonds in de zetel ploffen 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: Nog iemand 

verliezen 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Dat ik vaak val 

Favoriete Rode Duivel: Dries Mertens 

Favoriete land: Oostenrijk, Thailand 

Favoriete auto: Audi R8 

Favoriete serie van je kindertijd: De Teletubies 

Leukste plaats in Kruibeke: De Polder 

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: puppy 

Mijn mogelijke totem: Maki 

Favoriete Chiroliedje: Met liefs 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Bradley Cooper 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: Met welke bekende wil je gaan eten? 

Hoe kwam je in de Chiro: Ik wou niet mee gaan winkelen dus ben ik naar de Chiro gegaan. 

Lievelingswebsite: Facebook 
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Naam: Faith Johnson 

Geboortedatum: 7 mei 1999 

Studierichting: Sport – wetenschappen  

Hobby’s: Atletiek en Chiro 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Ain’t nobody 

takin’ my baby - Russ 

Wat is je beste moment van de dag: Elke maaltijd of elk 

tussendoortje 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: Iemand verliezen 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Dat ik zeer sportief ben en altijd gedreven ben. 

Favoriete Rode Duivel: Eden Hazard 

Favoriete land: Italië 

Favoriete auto: Range Rover 

Favoriete serie van je kindertijd: Het huis Anubis 

Leukste plaats in Kruibeke: Kattestraat 72 

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: een tijger zijn 

Mijn mogelijke totem: Macao 

Favoriete Chiroliedje: Hier zijn wij, ja wij 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Barack Obama 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: ‘ Vind je het erg dat we het woord negers gebruiken?’ 

Hoe kwam je in de Chiro: Geen idee 

Lievelingswebsite: Zalando 
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Naam: Amber Vervliet 

Geboortedatum: 25 mei 1999 

Studierichting: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan UA 

Hobby’s: zwemmen, mountainbiken en niet te vergeten CHIRO 

natuurlijk! 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Alle liedjes van 

BAZART 

Wat is je beste moment van de dag: het moment dat je wakker wordt, 

en je je nog eens kan omdraaien omdat je wekker nog lang niet gaat aflopen 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: koeien 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Dat ik dringend iets moet doen aan mijn lelijke lach! MUHAHAHA 

Favoriete Rode Duivel: Kevin De Bruyne 

Favoriete land: Zuid-Afrika 

Favoriete auto: Vervliets witte beestenbak 

Favoriete serie van je kindertijd: “oeeeh oehoeeee  De Grote Boze Wolfshow” , “Wizzie Wizzie Woppie Woppie Dongo Dongo 

Kashia Kashia”, Spring en W817 (maar die kijk ik stiekem nu nog ) 

Leukste plaats in Kruibeke: Chiro Adelheid 

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: een hond zijn, je behoefte doen waar je maar wilt en laat het baasje het maar 

opruimen  

Mijn mogelijke totem: Dingo: De Dingo is intelligent en zeer zelfstandig en daardoor moeilijk tembaar. Hij leeft in kleine, hechte 

families. Hij is een doorzetter bij het jagen. De Dingo is afwisselend actief en rustig. 

Favoriete Chiroliedje: Met liefs: Stotteren en giechelen, zo rood als een tomaat, paaadam,… 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Cole Sprouse <3 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: “Hoe was het ingangsexamen?” 

Hoe kwam je in de Chiro: Van generatie op generatie.  Mijn ouders waren beide in de Chiro, later ging mijn zus in de Chiro en 

ja dan ik. En het beviel me wel ;) 

Lievelingswebsite: VRT.nu (om alle gemiste afleveringen van Thuis te bekijken) 
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Kwiks 

Naam: Ruth Foubert 

Geboortedatum: 24 juni 1999 

Studierichting: Leerkracht lager onderwijs 

Hobby’s: Chiro en voetbal 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: PETIT BISCUIT – 

Sunset Lover (echt een topschijf) 

Wat is je beste moment van de dag: het avondeten en in bed kruipen 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: Spinnen 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Dat ik steeds met mijn eigen mopjes lach. 

Favoriete Rode Duivel: Jan Vertonghen, mooie man en toevallig speel ik met hetzelfde rugnummer 

Favoriete land: Kroatië en Zuid - Afrika 

Favoriete auto: ‘Den Boot’ 

Favoriete serie van je kindertijd: Samson & Gert 

Leukste plaats in Kruibeke: Kattestraat 72, Chiro Adelheid 

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: Een muis zijn, omdat ik klein en snel ben 

Mijn mogelijke totem: De fluithaas/Pika 

Deze haasachtige heeft korte poten en korte en brede oren. Hij is behendig en kan zich zeer snel over gladde rotsen 

verplaatsen. De Fluithaas is erg communicatief. Hij gebruikt zowel een roep als een zang om met soortgenoten te 

communiceren. De Fluithaas is zeer bedrijvig en sociaal. Hij is overdag actief, maar doet graag eens een dutje. 

Favoriete Chiroliedje: Het beloftelied 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Marcus Oliver Johnston Mumford van Mumford 

& Sons 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: ‘Ruth wil je het onkruid uittrekken?’ 

Hoe kwam je in de Chiro: Bij ons thuis was het de gewoonte om in de Chiro te gaan. Ik zit er dus al van in het begin in. 

Lievelingswebsite: www.zalando.be 
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Naam: Emma Lambrigts 

Geboortedatum: 13 augustus 1999 

Studierichting: Rechten 

Hobby’s: Atletiek en Chiro duuh 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Milkey chance – 

Down by the river 

Wat is je beste moment van de dag: Middag, vooral nadat ik gegeten 

heb hahaha 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: touwklimmen 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Dat ik altijd en overal kan eten! 

Favoriete Rode Duivel: JANTJE VERTONGHEN!!! 

Favoriete land: Verenigd Koninkrijk 

Favoriete auto: Audi Q7 

Favoriete serie van je kindertijd: De wereld van K3 

Leukste plaats in Kruibeke: Chiro ofcourse 

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: dolfijn zijn! 

Mijn mogelijke totem: Alpenhond 

Deze wilde hond heeft een groot aanpassingsvermogen. Hij is slank, snel en heeft een groot uithoudingsvermogen. Vooral 

zijn reukzin en gehoor zijn sterk ontwikkeld. De Alpenhond leidt een hecht gemeenschapsleven en is erg sociaal, maar hij kan 

fel reageren op vreemden. 

Favoriete Chiroliedje: Bivakeren 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Alex Turner van Artic Monkeys, want die maakt 

bangelijke muziek 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: Ben je al wakker? 

Hoe kwam je in de Chiro: Chiro was gewoon het enige dat ik wou doen! 

Lievelingswebsite: Instagram 
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Naam: Loes Temmerman 

Geboortedatum: 26 januari 1998 

Studierichting: Bio-ingenieur 

Hobby’s: Tennis 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Jewels - 

Warhola 

Wat is je beste moment van de dag: namiddag 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: Ik kan niet tegen 

bloed. 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Dat ene verhaal van die ene avond 

Favoriete Rode Duivel: Dries Mertens 

Favoriete land: Frankrijk 

Favoriete auto: Audi 

Favoriete serie van je kindertijd: H2O 

Leukste plaats in Kruibeke: Chiro Adelheid 

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: een vogel zijn om overal naar toe te kunnen vliegen 

Mijn mogelijke totem: Behulpzame Bij 

Favoriete Chiroliedje: Geef mij een lach 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Kit Harington 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: Heb je al een vriendje? 

Hoe kwam je in de Chiro: Als tweede jaar pinkeltje omdat mijn vriendinnetjes in de Chiro zaten 

Lievelingswebsite: Pinterest 
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Tippers 

Naam: Eline Allard 

Geboortedatum: 27 september 1998 

Studierichting: Leerkracht lager onderwijs 

Hobby’s: Chiro natuurlijk 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Russ – Losin 

control 

Wat is je beste moment van de dag: Na een lange dag terug in je 

bed kruipen 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: Van alles wat er in 

de zee rondzwemt 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: mijn vriendinnen vertellen nooit verhalen over mij, die houden ze 

geheim 

Favoriete Rode Duivel: Jan Vertonghen 

Favoriete land: Spanje 

Favoriete auto: Ik ben niet zo een autofan 

Favoriete serie van je kindertijd: Spring 

Leukste plaats in Kruibeke: De polders van Kruibeke 

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: een kat zijn 

Mijn mogelijke totem: zeepaardje 

Favoriete Chiroliedje: Met liefs 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Joren Seldeslachts, ook wel gekent als Alan 

Moerman, de knappe broer uit spitsbroers 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: “Hoe is het in de liefde?” 

Hoe kwam je in de Chiro: Ik ben pas in de Chiro gekomen bij de Tiptiens en dit kwam doordat leidster Ruth mij overtuigd heeft 

om toch eens te komen proberen. Daar ben ik haar heel dankbaar voor! 

Lievelingswebsite: Facebook 
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Naam: ,Leen Pauwels 

Geboortedatum: 25 mei 1998 

Studierichting:  Interieur - architectuur 

Hobby’s: Atletiek en Chiro 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Coldplay 

Wat is je beste moment van de dag: de late namiddag 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: spinnen 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Ik heb 

misofonie 

Favoriete Rode Duivel: Yannick Carrasco 

Favoriete land: Brazilië 

Favoriete auto: Range Rover Sport Black 

Favoriete serie van je kindertijd: Spring 

Leukste plaats in Kruibeke: Polders van Groot Kruibeke 

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: Toekan 

Mijn mogelijke totem: kaketoe 

Favoriete Chiroliedje: Storm breekt los 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Karen Damen 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: Persoonlijke vragen 

Hoe kwam je in de Chiro: Doordat mijn oudere zus er ook al in zat 

Lievelingswebsite: Pinterest 
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Tiptiens 

Naam: Joke Smet 

Geboortedatum: 26 oktober 1998 

Studierichting: Kleuteronderwijs 

Hobby’s: Tennis en Chiro 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Yung God - 

Russ 

Wat is je beste moment van de dag: ‘s Nachts 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: Het vergaan van de 

wereld 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Verhaaltjes die ik liever geheim zou houden 

Favoriete Rode Duivel: Dries Mertens 

Favoriete land: Spanje 

Favoriete auto: Porsche Panamera 

Favoriete serie van je kindertijd: Spring 

Leukste plaats in Kruibeke: De polder 

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: vos zijn 

Mijn mogelijke totem: agoeti 

Dit slanke knaagdier is grappig en bedrijvig. Het is onvermoeibaar. Deze brutale rakker is helemaal niet bang. Onder 

soortgenoten kan de Agoeti soms onverdraagzaam zijn. 

Favoriete Chiroliedje: Hier zijn wij, ja wij 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Mr. Bean  

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: Hoe was het op school? 

Hoe kwam je in de Chiro: Door mijn ouders, zij zaten vroeger ook in de Chiro 

Lievelingswebsite: Instagram 
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Naam: Yoni Verbuyst  

Geboortedatum:  24 februari 1997 

Studierichting: Logopedie 

Hobby’s: CHIRO natuurlijk, ook gebruik ik al eens graag mijn 

dansbenen op de feestjes in Kruibeke en als ik nog tijd overheb ben 

ik de persoonlijke taxi van mijn zus. 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Baby boy en 

Beautiful liar van Beyoncé, maar moet eerlijk toegeven dat deze 

liedjes beter zijn met de aangepaste danspassen van niemand 

minder dan Lotte Vervliet 

Wat is je beste moment van de dag: Hoe later op de avond hoe beter 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: Mijn vriendinnen verliezen en als ik vroeg naar huis ga dingen missen  

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Mijn bijnaam is Yoni ,afsluiter, Verbuyst ik denk dat dit al genoeg zegt 

Favoriete Rode Duivel: Ik ben een zeer grote fan van de Rode Duivels en als ik er een paar moet uithalen zijn het Vincent 

Kompany en Michy Batshuayi. En als ik er echt maar één mag kiezen gaat mijn voorkeur uit naar Michy Batshuayi. Al mag 

Thorgan Hazard er ook zeker zijn  

Favoriete land: Italië 

Favoriete auto: De Johnny bak natuurlijk!! Dat is de auto waar je mij in ziet rondrijden. 

Favoriete serie van je kindertijd: Eén, twee, drie, zie jij wat ik zie? Je gelooft je ogen vast niet! Eén, twee, drie, zie jij wat ik 

zie? Alle kinderen dansen hand in hand. In de wereld van K3!! En spring, W817, …. ook natuurlijk maar de wereld van K3 was 

echt mijn favoriet. 

Leukste plaats in Kruibeke: De Visbokaal en mijn eigen bedje  

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: koala, een hele dag eten en slapen zalig toch!! 

Mijn mogelijke totem: Sifaka 

Deze halfaap voelt zich goed in kleine groep. Hij is uiterst vreedzaam en vriendelijk. Hij is gevoelig en heeft fijn ontwikkelde 

zintuigen. Hij is vreedzaam maar kan zich onverdraagzaam tonen tegenover anderen. De jongen worden door de Sifaka 

zorgzaam beschermd, soms bijna vertroeteld. Hij is slim en bedachtzaam. Alleen bij gevaar wordt hij snel onzeker.  

Favoriete Chiroliedje: Hier zijn wij, ja wij! 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Een van mijn favoriete Rode Duivels (Al zal ik 

dan maar beginnen met bijlessen Frans ) 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: ‘Hebt ge al vrienden in de klas?’ of ‘Hebt ge ondertussen nu al een 

lief?’ 

Hoe kwam je in de Chiro: Door dat mijn vriendinnen van school me hadden meegenomen naar de vriendjesdag. En ben 

eigenlijk een beetje blijven plakken haha oeps… 

Lievelingswebsite: Youtube  
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Aspiranten 

Naam: Kato Pauwels 

Geboortedatum: 18 maart 1996 

Studierichting: Leerkracht lager onderwijs + zorgverbreding en 

remediërend leren in Antwerpen 

Hobby’s: Tennis en Chiro natuurlijk! 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Grote fan 

van Sigma. Higher springt er zeker bovenuit! 

Wat is je beste moment van de dag: Rond 11u. Het perfecte 

tijdstip voor een brunch! 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: Om verlaten te worden door de personen die het dichtste bij mij staan. 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Dat ik graag op tafels dans. Hier bestaan dan ook duizenden foto’s en 

filmpjes van. Deze zijn niet voor publicatie vatbaar ;) 

Favoriete Rode Duivel: Jan Vertonghen 

Favoriete land: Peru/Brazilië. Zuid-Amerika in het algemeen eigenlijk! 

Favoriete auto: Den Johnnybak, een kind aan huis op de Chiro. 

Favoriete serie van je kindertijd: De peperbollen, alleen de intro al…   

Leukste plaats in Kruibeke: De polders van Kruibeke 

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: graag een dier zijn dat in de lucht vliegt. Die vrijheid lijkt mij zalig! 

Mijn mogelijke totem: Gnoe is een onstuimige, vrolijke buffel met gevoel voor humor. Hij maakt uitgelaten bokkesprongen en 

toont zijn strijdlust door met zijn polsen in de grond te wroeten. De gnoe is een kuddebeest dat grote afstanden aflegt. De 

gnoe is fier en temperamentvol. Als hij schrikt, rent hij plotseling weg. 

Favoriete Chiroliedje: Met liefs 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Liam Hemsworth staat hoog op mijn lijstje! 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: Hoe gaat het met je, alles oké? 

Hoe kwam je in de Chiro: Door mijn ouders. De beste beslissing uit hun leven, toch nog een rustige zondag hehe  

Lievelingswebsite: een website waar je de hele dag series op kan kijken, mijn favoriete bezigheid. 
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Naam: Maaike Van Moere 

Geboortedatum: 5 juni 1997 

Studierichting: Rechten 

Hobby’s: Chiro, ain’t nobody got time voor nog iets anders. 

Wat is het meest beluisterde liedje op je gsm/iPod: Never gonna 

give you up – Rick Astley 

Wat is je beste moment van de dag: Apéro! 

Waar ben je al je hele leven stiekem bang van: FOMO: ‘the fear of 

missing out’. 

Welk verhaal vertellen jouw vriendinnen altijd over jou: Deze zijn niet voor publicatie vatbaar vrees ik. 

Favoriete Rode Duivel: Kevin De Bruyne 

Favoriete land: Zweden, Denemarken,… (Hallo, Scandinavian design <3 ) 

Favoriete auto: Elke auto met chauffeur;) 

Favoriete serie van je kindertijd: Pippi Langkous 

Leukste plaats in Kruibeke: De Visbokaal 

Moest ik een dier zijn, zou ik een… zijn: graag eens een vogel zijn! 

Mijn mogelijke totem: Een Beo 

Favoriete Chiroliedje: Hier zijn wij, ja wij! 

Als je uit iedereen in de wereld kon kiezen met wie zou je dan uit eten willen: Mick Jagger, of toch Bono? Of toch Mick? Of 

toch maar Bono? 

Aan welke vraag heb je een hekel om te beantwoorden: Elke vraag voor 10u ‘s ochtends 

Hoe kwam je in de Chiro: In de voetsporen van mijn ouders! 

Lievelingswebsite: Instagram for life 
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De kookploeg 

Dit jaar zit er aan het tekstje van de kookouders een kleine wedstrijd vast. In het tekstje zitten 28 titels van bekende boeken. 

Wie er het meeste vind en deze doorstuurt naar chiro.adelheid@gmail.com , wint iets op de bezoekdag. Dus als je het ons 

vraagt, zoeken maar!! 

De ondraaglijke lichtheid van het kookouderbestaan 

De kookouders kennen hun klassiekers, herken jij de 28 (verwijzingen naar) titels van bekende boeken in deze tekst? Tip: de 

titel telt ook mee. 

We keren 3 maanden terug in de tijd. In een tent op een wei van een West-Vlaamse boerderij der dieren gaat om 7u een 

wekker. Dat is vroeg hoor ik u denken, maar voor de kookouders van Chiro Adelheid is dit dagelijkse kost. Voor het 

ouderdomsdeken onder hen, Nonkel Patrick, is dit zelfs al dagelijkse kost sinds 1985, het jaar na 1984. Om 7u opstaan dus, 

en zelfs geen tijd hebben om zich te wassen of tanden te poetsen. Op bivak zijn niet alleen maar nette mensen, maar ook 

kookouders. En die kookouders spuiten gewoon een beetje Das parfum om de kwalijke geuren te verbergen. Ze moeten 

immers snel enkele grote kannen Max Havelaar koffie maken.  

Een beetje later komt de bakker de kapellekensbaan afgestoven om brood te leveren, en niet lang daarna is het helemaal 

gedaan met de rust: in de eerste gloed van de zon worden ook de Chiromeisjes wakker en schuiven ze aan voor het ontbijt. 

Deze ochtend krijgen ze yoghurt en kaas van onze eigenste boer zijn koeien, en gouden eitjes van zijn kippen. Een enkele 

laatkomer wordt aangemaand om zich te reppen want de Chiromeisjes gaan steeds tezamen en zingend de reftertent binnen. 

Wat volgt is een rollercoaster van een voormiddag waarin er patatten gejast moeten worden, kip “mama tandoori” wordt 

gemaakt en tussendoor ook nog een heerlijke groentesoep wordt geprepareerd.  

Dit allemaal om een uitmuntende lunch te voorzien, die gretig wordt verorberd door onze eigenste eet club. De lunch pleegt 

een aanslag op de Chiromeisjes hun energiepeil en ze leggen zich even neer tijdens de platte rust. Heel even baadt het bivak 

in stilte, behalve de keukentent natuurlijk. Afwassen maar! En natuurlijk ook beginnen aan het 4-uurke (ze krijgen ijs, dat eten 

ze best op voordat het smelt). Ondertussen mogen de tantes niet vergeten dat ze af en toe plaatsvervangende mama moeten 

spelen. Daar staat al een verstrooide ziel klaar die zonnecrème is vergeten smeren, ondanks het inferno van de duizend 

schitterende zonnen. Haar huid kleurt vijftig tinten rood en heeft dringend verzorging nodig. En wat later duikt er een stakkertje 

op die het thuisfront mist. Ook zij is snel getroost door één van de tantes, het verdriet van Ruddervoorde duurt nooit lang en al 

snel verschijnt er een verborgen glimlach. Tussen het koken door is er genoeg entertainment op het plein. De aspiranten zijn 

druk bezig de Da Vinci code te breken, de Tippers trekken de wildernis in 

en de speelclub brengt een verwarde cavia terug naar de boerderij. Hun 

vriendschap is vertederend.  

Is dit nu trouwens de zomer zonder mannen? Ah nee, er lopen er toch 

een paar rond op dit bivak, maar zij staan achteraan de tent het vlees te 

bakken voor het diner. Wanneer ook deze maaltijd achter de rug is 

kunnen de kookouders zich eindelijk ontspannen tijdens één van de vele 

gezellige avonden. Al zijn wij geen middernachtskinderen, we zullen maar 

op tijd naar onze tent gaan. En echt waar niet dromen van een zomerhuis 

met zwembad.  

 

Groeten, de lekkere kookies  
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Oud-leidsters 

Bedankt oud-Leidsters! 

Wij willen de oud-leidsters ook heel graag bedanken via deze weg. 

Zij zetten zich iedere zondag opnieuw in voor alle leden. Samen beleefden we enorm veel leuke momenten. Met heel veel 

spijt in het hart namen zij afscheid van het leidster zijn. Wij zullen ze dan ook nooit vergeten! . Iedere zondag en alle bivakken 

blijven in gedachten, waardoor spontane leuke verhalen opgehaald worden bij elkaars weerzien. De leidsters die we dit jaar 

moesten uitzwaaien zijn: L. Lien, L. Flore, L. Sophie, L. Lotte, L. Evy, L. Jasmien en L. Helena. 

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

 


