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Als echte Chirogriet kan ik alleen maar 

beamen dat in een jeugdbeweging zitten 

verrijkend is voor je leven. Op de vraag of 

mijn kinderen later naar een jeugdbeweging 

gaan, zeg ik dan ook volmondig JA! Ik heb 

natuurlijk een lichte voorkeur voor de Chiro 

door mijn eigen roots, maar eigenlijk is eender 

welke jeugdbeweging een positieve ervaring 

voor kinderen. Twijfel niet langer en lees 

waarom je jouw kind naar de jeugdbeweging 

moet laten gaan! 

#1: Buitenspelen 

Kinderen zitten een hele week op de 

schoolbanken vast en moeten hun energie 

eigenlijk eens goed kwijt kunnen. Daarnaast 

zijn ze in hun vrije tijd steeds meer 

vastgekluisterd aan hun iPad of aan de 

televisie. Buitenspelen gebeurt veel minder 

dan het eigenlijk goed zou zijn. In een 

jeugdbeweging spelen de kinderen bijna 

continu buiten. Denk maar aan over-en-door 

tochten, bosspel, speurtochten, zeepschuiven, 

pleinspelen, … Enkel als het echt aan het 

gieten of stormen is, zal de leiding beslissen 

binnen te spelen. Even ontsnappen uit de 

digitale wereld dankzij de Chiro, Scouts, KLJ, 

KSA, … ! Als je buiten speelt, voel je je pas 

echt vrij. 

 

#2: Vuile kleren                                                                                                  

Thuis zullen je kinderen altijd propere kleren 

aanhebben en daardoor niet meteen kunnen 

ravotten en zich vuilmaken. Naar de 

jeugdbeweging ga je in je uniform en dat is 

perfect bestand tegen wat spatten of modder. 

Eens goed vuil worden is bevorderend voor 

de weerstand van je kind. Ze zijn er dol op: in 

de modder rennen, modderbadjes maken, 

eens goed rollebollen in het gras of overal verf 

op smeren. Als je zoon of dochter vuil 

thuiskomt van de jeugdbeweging, dan weet je 

dat het een goede speeldag was. En ja, één 

keer per week komt daar een erg vuile was bij 

kijken, maar dat is het meer dan waard! 

 

#3: Het sociale aspect                                                                                

 Professionals pleiten ervoor kinderen naar 

een jeugdbeweging te laten gaan omdat ze 

daar dingen kunnen leren die ze nergens 

anders kunnen vergaren. In een vereniging 

kunnen ze andere kinderen leren kennen. Hun 

klasgenoten zien ze namelijk al dagelijks. En 

de vrienden die je in de jeugdbeweging maakt, 

zijn vrienden voor het leven. Daar kan ik van 

meespreken! Ik ben nu bijna een jaar uit de 

Chiro en nog steeds zie ik mijn vriendinnen 

regelmatig. De vriendschappen die in de 

jeugdbeweging worden gesmeed, zijn echt 

voor het leven. Als lid van een 

jeugdvereniging leren ze de andere kinderen 

daarnaast in een vrijere omgeving kennen. 

Alle lagen van de bevolking zijn in een 

vereniging present. Zo leren de kinderen met 

iedereen omgaan en iedereen een kans te 

geven. 

 

#4: Samenwerken                                                                                                                

In de jeugdbeweging kan je niet anders dan 

samenwerken. Je moet heel de tijd opdrachten 

tot een goed einde brengen in kleine groepjes 

of in de grote groep. Je leert je 

verantwoordelijkheid te pakken en ervoor te 

gaan. Daarnaast word je ook op creatief vlak 

heel de tijd uitgedaagd. Probleemoplossend 

denken is bijvoorbeeld een vaardigheid die ik 

te danken heb aan de Chiro en ik werd er ook 

enorm zelfstandig van. Je bent heel de tijd 

sociaal en cognitief bezig en leert goed 

omgaan met de medemens. De leiding daagt 

je continu uit om nieuwe dingen bij te leren en 

je grenzen te verleggen. Op je eigen tempo 

doe je mee met de groep. Als je ouder wordt, 

vergaar je tenslotte ook leidinggevende 

kwaliteiten. 

 

#5: Grenzen verleggen en dromen 

nastreven 

In de jeugdbeweging zijn de grenzen net iets 

minder duidelijk dan thuis. Je kinderen zullen 

daar dingen mogen doen die ze thuis nooit 

zouden mogen van jullie. Heel normale 

dingen kunnen verwondering teweeg brengen 

bij kinderen. Als we onze kleintjes op kamp 

met hun handen lieten eten, vonden ze dat 

helemaal te gek! Kleine dingen die normaal 

niet kunnen, kunnen binnen de 

jeugdbeweging wel. Dankzij deze 

gebeurtenissen zal je kind meer 

zelfvertrouwen krijgen, omdat er ruimte is om 

fouten te maken. 

 

In de jeugdbeweging gebeuren er zaken en 

worden er vriendschappen gesmeed waar je 

nooit van had durven dromen! Van één ding 

ben ik zeker: het was de beste keuze ooit dat 

mijn ouders me naar de Chiro lieten gaan, de 

rest kwam vanzelf! 

 
©KADONATION

DE BRUISGAZET 
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Chiro is … 

Hallo iedereen,  

Normalerwijze zou ik moeten beginnen met mezelf even kort voor te stellen als nieuwe hoofdleidster, maar in dit 

geval verwijs ik gewoon naar enkele pagina’s verder in dit boekje. Daar kunnen jullie een korte beschrijving van 

mezelf (inclusief foto) terugvinden.   

Waar ik dan wel mee wil starten is het volgende:  

Enkele weken geleden werden mijn eerste taken als hoofdleiding toegekend, de eerste was meteen ook een zeer 

leuke namelijk naar de Banier gaan! Dus zoals een goede leidster dan doet, ben ik meteen naar de Banier gereden. 

Daar kocht ik vijftien nieuwe fluitkoorden zodat we het jaar proper kunnen starten. Ik kuierde wat verder door de 

winkel, tot ik me opeens liet verleiden door volgend exemplaar: “Het (groeps)leidingsboek”. Ik bladerde het even 

kort door en besloot toch om het te kopen. Enkele dagen later zat ik aan m’n bureau en dacht ik bij mezelf “dit is het 

uitgelezen moment om mijn nieuwe aankoop eens vast te nemen”. Zogezegd, zo gedaan en ik nam het boek in m’n 

handen. Op de eerste pagina stonden al meteen drie belangrijke Chirowaarden: graag zien, innerlijkheid en 

rechtvaardigheid. Die eerste zou ik graag eens extra willen toelichten met een mooi tekstje dat zich op de pagina 

ernaast bevond.  

 

Graag zien 
is als vrienden 
omgaan met elkaar, 
en weten 
dat de ander geen middel is 
om je eigen doel te bereiken; 
aanvaarden 
dat iemand anders 
anders is, 
en samen werken 
aan verbondenheid; 
kiezen om elke mens te waarderen, 
zomaar, 
om wie die is. 

Graag zien 
kiezen we in de Chiro 
door te zorgen 
dat iedereen 

zich thuis voelt 
in de groep; 
rekening te houden 
met de ander, 
en respect te hebben 
voor iemands kwetsbaarheid; 
te bouwen aan een vriendengroep 
die sterker is 
dan ruzie. 

Graag zien, 
voor een wereld 
waar mensen zo samenleven 
dat iedereen 
er beter van wordt, 
dichtbij en veraf; 
waar we samen werken 
aan een levende gemeenschap 
waarin verbondenheid 
voelbaar wordt. 

 

L. Amber 
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Een woordje van onze VB 

Beste Pinkel, Speelclubber,Kwik,Tipper,Tiptien, Aspirant, Leidster, Kookouder, Ouders, 

Amai, ik hoop dat ik niemand vergeten ben… 

 

We beginnen weer aan een nieuw werkjaar!  Weer een jaar vol dromen, verlangens en vooral veel Chiro-zondagen!  

Maar ik wil eerst een woord van dank richten. Aan de leidsters die na ettelijke jaren lid en leidster geweest te zijn onze groep 
verlaten …Afscheid nemen is altijd iets achterlaten, is je moeizaam losmaken uit het netwerk, draad voor draad en niet 
kunnen vergeten…Maar jullie hebben er wel voor gezorgd dat het inderdaad moeilijk is om je los te maken! 

En dat het voor ons niet mogelijk zal zijn om te vergeten! Dat we steeds zullen terugdenken aan jullie lach, weerbaarheid en 
inzet! Inzet tot op het laatste Chiro moment en net dat siert jullie. Al van bij de pinkels heb ik jullie zie opgroeien tot de fijne 
jonge mensen die jullie nu zijn. Nu zijn jullie beladen met al onze Chirowaarden en klaar om elke volgende stap in jullie leven 
tot een goed einde te brengen! L. Kato, L. Maaike, L. Evelyne, L. Leen en nog eens L. Maaike: Het ga jullie goed!!  

 

Eerlijkheid. Respect. Vriendschap. Vertrouwen. Gelijkheid. 

 

In het vorige werkjaar heb ik bij de leidsters een kleine enquête gehouden. Een zoektocht naar de waarden die zij belangrijk 
vinden in het leven en meer bepaald in onze Chiro, onze leidingsploeg. Aan de hand van de spiegelteksten van Chirojeugd 
Vlaanderen hebben zij, ieder voor zichzelf, deze waarden gedetecteerd en een cijfer gegeven. Daaruit is gebleken dat de 
leidsters bovenstaande waarden het hoogst in het vaandel dragen. Het ligt in de bedoeling dat deze waarden de 
basiswaarden vormen voor onze Chiro. En dat we rond deze waarden een eigen Chirovisie ontwikkelen, op het lijf van de 
groep geschreven. En dat we deze waarden doorgeven aan elk kind dat in onze groep samen met ons Chiro beleeft en Chiro 
maakt. Alleen door het consequent toepassen van deze basiswaarden, -en natuurlijk tal van andere belangrijke waarden-, 
kunnen we een goede basis leggen voor de Chiro van de toekomst! Een Chiro waar iedereen zich thuis voelt! 

 

Nog meer dank wil ik richten aan onze ouders. Zij zijn degenen die hun vertrouwen in onze handen leggen door hun dochter 
in onze Chiro te laten opgroeien, spelen en vriendinnen te maken. Wij kunnen niet anders dan dat vertrouwen te koesteren en 
er zorg voor te dragen dat jullie kinderen met plezier elke zondag komen opdagen! 

 

Dank aan de mensen van VZW Adelheid@work. Door hun inzet wordt een nieuw lokaal werkelijkheid! 

 

Dank aan de mensen van Feestcomité Adelheid@Work. Door hun inzet komen heel wat broodnodige centjes binnen, centjes 
die we goed zullen kunnen gebruiken bij de verwezenlijking van ons nieuw lokaal.  

 

Hoe dat in zijn werk gaat, lezen jullie in het aparte stukje over de bouw. 

 

Er rest mij nu niets anders dan, -wel belangrijk ze-, iedere Chiromeid een hele toffe hoop zondagen te wensen met een hele 
hoop vriendinnekes en een hele hoop leuke spellekes en een nog grotere hoop gezellige momenten en dan is mijn hoop op 
een gezonde Chirogroep al voor 99% ingevuld.  

 

Ça Va?! 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 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.  

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, onze eigen T-Shirts 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 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. 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 boekje de 

leden krijgen nadat wij hun betaling ontvangen hebben. 
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Bouw 

Ons Bouwdossier 
 
Graag lichten we snel toe wat de stand van zaken is omtrent de bouw van de jeugdlokalen voor onze Chiro.  
 

Het verleden :  
 
29/5/2017: Goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan op de gemeenteraad. Hierdoor werd de weg geëffend om op het 
perceel achter het Jeugdhuis te bouwen. U kan dit RUP inkijken op volgende link :  https://www.kruibeke.be/product/336/rups-
en-bpas: → Downloads : PDF “RUP Kruibeke – Kruibeke groene Have, meer bepaald artikel 13. 
 
18/12/2017: Goedkeuring op de gemeenteraad van het Aangepast Meerjarenplan en Gemeentebudget 2018. Dit was 
belangrijk! Zo konden de gemeentelijke diensten aanvang maken met de samenstelling van het dossier. 
 
31/7/2018: Lancering van de openbare aanbesteding “Aanstellen ontwerper realisatie Jeugdlokalen Kruibeke”, beperkte info 
kan u vinden via link :  https://www.ebp.be/NL/bda-online/15930089/gemeente-kruibeke-aanstellen-ontwerper-realisatie-
jeugdlokalen-kruibeke 
 
8/9/2018 : Afsluitdatum openbare aanbesteding, er zijn 25 dossiers aangeboden waarmee de Technische Dienst van de 
gemeente aan de slag is gegaan.  
 

De nabije toekomst 
 
Week 43 Oktober 2018 : Aanvangsvergadering over de concessie- en beheersovereenkomst. Hopelijk wordt dezelfde week 
de ontwerper bekend gemaakt. Wij met de vzw hebben gevraagd om een informeel overleg met de gemeentelijke diensten 
aangaande de aanstelling van de ontwerper/architect. 
 

Verdere info volgt via de website http://adelheidatwork.be  

 

Vriendelijke groeten,  

VZW Adelheid@work 
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Kalender 2017 – 2018 

November 

• 10 november: Kerstrozenverkoop (Tippers, Tiptiens en Aspiranten) 

• 25 november: Christus Koning 

December  

• 9 december: Sinterklaas op de Chiro 

• 23 december: Geen Chiro 

• 30 december: Geen Chiro 

Januari  

/ 

Februari  

• 15 februari: Aspifuif 

• 24 februari: Leidingswissel (elke leidster neemt een andere groep) 

Maart 

• 1 – 2 – 3 maart: Leidingsweekend 

• 3 maart: Oud-leiding geeft leiding 

• 23 maart: Fiësta (Chiro Altena en Chiro Adelheid) 

April  

• 21 april: Geen Chiro (Pasen) 

Mei  

• 5 mei: Dag van de jeugd (in Bazel) 

• 12 mei: Klaverbladroute 
• 19 mei: Frituurke 
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Juni 

• 23 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  

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

September  

• 13 september: Polderwives 

Oktober 

• 6 oktober: Afscheid 

• 13 oktober: Overgang  



13 
 

De leidingsploeg 

 

Afdeling Naam E-mail GSM-nummer Functie 

Pinkels 

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

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

Kim Buytaert kim.buytaert@telenet.be 0470 68 74 06  

Speelclub 

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

Jara Lenaerts jaralenaerts@yahoo.com 0471 32 02 12  

Aimée Adriaenssens aimeeadriaenssens@hotmail.com 0491 12 89 68  

Kwiks 

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

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

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

Tippers 
Amber Vervliet amber.vervliet@hotmail.com 0493 02 86 73 Hoofdleidster 

Ruth Foubert ruthfoubert@live.be 0476 51 76 31 Truien en T-Shirten 

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

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

Aspiranten 
Margo Pauwels margo.pauwels@gmail.com 0483 03 41 86  

Eline Allard elineallard_@hotmail.com 0497 27 87 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smetjoke98@gmail.com
mailto:cato.laureyssens@hotmail.com
mailto:kim.buytaert@telenet.be
mailto:hanne.vanstrijthem@gmail.com
mailto:aimeeadriaenssens@hotmail.com
mailto:hanne.boels@gmail.com
mailto:yoni.verbuyst@gmail.com
mailto:faithjohnson-271@outlook.com
mailto:amber.vervliet@hotmail.com
mailto:ruthfoubert@live.be
mailto:loes.temmerman@hotmail.com
mailto:emma.lambrigts1@gmail.com
mailto:margo.pauwels@gmail.com
mailto:elineallard_@hotmail.com
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Pinkels 

 
Naam en Voornaam: Smet Joke  
 
Geboortedatum: 26 oktober 1998 
 
Studierichting: Ik werk als secretariaatsmedewerker op Stella Maris 
Merksem en ik volg een avondopleiding Nagelstyliste aan Syntra te 
Mechelen. 
 
Hobby’s: Tennis en Chiro 
 
Lievelingsfeestdag: Zaterdag ☺ 
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: Cruella de Vil 
 
Lievelingskleur: Roos 
 
Lievelingsbloem: Tulpen 
 
Lievelingsfilm: Dirty Dancing 
 
Favoriete (fris)drank: Pompelmoessap 
 
Favoriete bivakthema: Sjakie en de chocoladefabriek 
 
Favoriete bivaketen: Wentelteefjes (moet dringend terug ingevoerd worden, HINT HINT) 
 
Lievelingsdier: Pauw 
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: Mijn jongere zus, Lore (Tiptien) 
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? De 
eerste volledig zelfrijdende auto. 
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Pauline 
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Naam en Voornaam: Laureyssens Cato  
 
Geboortedatum: 9 juni 2000 
 
Studierichting: Farmaceutische wetenschappen  
 
Hobby’s: Chiro natuurlijk!  
 
Lievelingsfeestdag: Kerstmis, en dan vooral het cadeautjesgedeelte ☺  
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: The Lion King  
 
Lievelingskleur: Blauw 
 
Lievelingsbloem: Gerbera’s!! Al vind ik klaprozen ook heel mooi.  
 
Lievelingsfilm: The Best Of Me, The Lucky One, To All The Boys I’ve Loved 
Before, Mamma Mia,…. Te veel om op te noemen dus ☺  
 
Favoriete (fris)drank: Dit verandert eigenlijk voortdurend. Nu vind ik Fanta bijvoorbeeld lekker ☺ En van een 
kriekske kan ik ook wel genieten.   
 
Favoriete bivakthema: Sjakie en de chocoladefabriek, mijn allereerste bivak  (2007) 
 
Favoriete bivaketen: De vogelnesten zijn zeker en vast een hoogtepunt van het bivak   
 
Lievelingsdier: Mag ik er ook meerdere hebben? Dan kies ik voor de schildpad, de koala en de panda.  
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: Vorig jaar kreeg ik voor mijn verjaardag  van mijn ouders een 
printertje om foto’s te printen.  
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? Bij de 
val van de Berlijnse Muur misschien…  
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Ik heb Emma altijd al een mooie naam gevonden ☺  
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Naam en voornaam: Buytaert Kim 
 
Geboortedatum: 2 augustus 2000 
 
Studierichting: Kinderzorg 
 

Hobby’s: Chiro uiteraard! & fotografie (sunset spotten 😉 ) 

 
Lievelingsfeestdag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap want dan start bivak!!! 
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: Inside Out 
 
Lievelingskleur: De kleur van de kwiks. (groen) 
 
Lievelingsbloem: Rozen & orchideeën 
 
Lievelingsfilm: Telt de aftermovie van bivak ook mee? 
 
Favoriete (fris)drank: Water water water we drinken liever ... rougeke 
 
Favoriete bivakthema: De klokkenluider van de Notre-Dame (bivak 2012) 
 
Favoriete bivaketen: VOGELNESTEN!!! 
 
Lievelingsdier: Konijn  
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: Mijn mama. 
 
Als je getuigen zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, wat zou dat zijn? Wanneer 
de oorlogen stoppen en vrede terug keert naar iedereen op de wereld. 
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat zijn? Goed zoals het is, kort en krachtig. 
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Speelclub 

Naam en Voornaam: Van Strijthem Hanne 
 
Geboortedatum: 16 februari 1999 
 
Studierichting: Kleuteronderwijs 
 
Hobby’s: Zwemmen, aquafitness en Chiro 
 
Lievelingsfeestdag: Nieuwjaar 
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: Prins Naveen van Prinses en de kikker 
 
Lievelingskleur: Roos 
 
Lievelingsbloem: Pioenroos 
 
Lievelingsfilm: Love, Rosie  
 
Favoriete (fris)drank: Fuze tea Peach Hibiscus 
 
Favoriete bivakthema: Pippi Langkous 
 
Favoriete bivaketen: Fish sticks met tartaarsaus en spinaziepuree 
 
Lievelingsdier: Giraf  
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: Vriendschap 
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn?  Ik zou 
graag getuige zijn van mijn 100ste verjaardagsfeest 
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Marie 
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Naam en Voornaam: Lenaerts Jara 
 
Geboortedatum: 2 februari 2000 
 
Studierichting: Vroedkunde  
 
Hobby’s: Chiro  
 
Lievelingsfeestdag: Kerstmis   
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: Belle en het beest  
 
Lievelingskleur: Blauw  
 
Lievelingsbloem: Rode/roze roos  
 
Lievelingsfilm: The Phantom of the Opera  
 
Favoriete (fris)drank: Cola zero  
 
Favoriete bivakthema: Kulderzipken 
 
Favoriete bivaketen: Vogelnestjes  
 
Lievelingsdier: Paard  
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: Een reis naar Bulgarije.  
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? De 
landing op de maan.  
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Sarah  
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Naam en Voornaam: Adriaenssens Aimée  
 
Geboortedatum: 26 december 2000 
 
Studierichting: Humane Wetenschappen 
 
Hobby’s: Chiro, aquafitness, drummen, piano en ukelele 
 
Lievelingsfeestdag: Tweede Kerstdag (mijn verjaardag) 
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: Wall-E 
 
Lievelingskleur: Geel 
 
Lievelingsbloem: Margrietjes 
 
Lievelingsfilm: Pitch Perfect  
 
Favoriete (fris)drank: Cola Light 
 
Favoriete bivakthema: De Zusjes Kriegel 
 
Favoriete bivaketen: Vogelneisteeeen <3 
 
Lievelingsdier: Hondjes en mijn poes Duvel 
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: Mijn piano en drumstel 
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? Ik zou 
in de leraarskamer alle roddels van de leerkrachten willen horen of naar een concert van Fleetwood Mac in 1987 
gaan 
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Patricia of Billie 
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Kwiks 

Naam en Voornaam: Boels Hanne 
 
Geboortedatum: 17 mei 1999 
 
Studierichting: Ik studeer psychologie aan de Universiteit van Gent. 
 
Hobby’s: Chiro, lopen en op de lappen gaan met mijn vriendinnen!  
 
Lievelingsfeestdag: Kerst!! 
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: Chip 
 
Lievelingskleur: Goud 
 
Lievelingsbloem: Magnolia 
 
Lievelingsfilm: The devil wears Prada for sure. 
 
Favoriete (fris)drank: Non-alcoholisch: Fuze Tea Peach Hibiscus // 
Alcoholisch: Cactusjenever  
 
Favoriete bivakthema: Sjakie en de chocoladefabriek 
 
Favoriete bivaketen: V o g e l n e s t j e s  
 
Lievelingsdier: Mipo (mijn kat en trouwe vriend) 
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: Mijn vriendinnen en familie! Echt wel het beste geschenk!  
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? Naar 
een fuif in de 90’s gaan!  
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Hebe 
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Naam en Voornaam: Verbuyst Yoni 
 
Geboortedatum: 24 februari 1997 (De bomma van de Chiro hihi) 
 
Studierichting: HBO5 Maatschappelijk Werk 
 
Hobby’s: Euhm waar moet ik beginnen… Ik doe aquafitness met L. Hanne en L. 
Aimée, geef training bij Gymfinity en oh ja Chiro natuurlijk! 
 
Lievelingsfeestdag: Oudjaarsavond, gezellig het jaar inzetten met de leidsters en 
mijn jaar kan niet beter starten! 
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: Ik heb eigenlijk een favoriet duo uit mijn favoriete 
Disneyfilm. Wie anders kan dit zijn dan Timon en Pumba! Elke keer ik die zie 
moet ik lachen en hun liedje Hakuna Matata ken ik dan ook volledig uit mijn 
hoofd. Ja ja met de tussenstukjes erbij. 
 
Lievelingskleur: Geel 
 
Lievelingsbloem: De allermooiste bloem vind ik een zonnebloem al vind ik paasbloemen, rozen en gerbera’s ook 
heel mooie bloemen. 
 
Lievelingsfilm: Pitch Perfect en het meeste fan ben ik dan natuurlijk van Fat Amy.  
 
Favoriete (fris)drank: Een Mojito zonder alcohol, al is die met alcohol ook wel lekker hihi 
 
Favoriete bivakthema: Zonder twijfel Repelsteeltje, mede omdat ik daar de rol van Karen van K3 mocht spelen in 
het bivaktoneel. 
 
Favoriete bivaketen: Hmm ik twijfel tussen de vol au vent en de pita… Al is de BBQ ook altijd kei lekker... En ben 
volgens mij daarmee officieel de eerste leidster dat de vogelnesten niet het hoogtepunt van bivak vindt. 
 
Lievelingsdier: Leeuw 
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: Vorig jaar heb ik voor mijn verjaardag van mijn ouders en mijn zus 
een make-over gekregen voor mijn kamer. En het was een totale verrassing want ik kwam thuis van de leefweek 
met de leidsters en mijn kamer zag er helemaal anders uit. 
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? Als 
echte Rode Duivels fan zeg ik dan zonder twijfel: aanwezig zijn op het WK of EK waar de Rode Duivels wereld of 
Europees kampioen worden. Met de winning goal natuurlijk van mijn favoriete Rode Duivel: Michy Batshuayi! 
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Ik zou mezelf dezelfde naam geven die mijn ouders me 
gegeven hebben. Want mijn naam heeft mij en mijn persoonlijkheid gevormd tot wie ik nu na 21 jaar (oud hé) 
geworden ben. 
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Naam en Voornaam: Johnson Faith  
 
Geboortedatum: 7 mei 1999 
 
Studierichting: Bio-ingenieur 
 
Hobby’s: Chiro en atletiek 
 
Lievelingsfeestdag:  Vlaamse feestdag (11/07) 
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: Tinker bell 
 
Lievelingskleur:  geel 
 
Lievelingsbloem: meiklokjes 
 
Lievelingsfilm: het huis anubis: het pad der zeven zonden 
 
Favoriete (fris)drank: geen frisdrank, water = leven 
 
Favoriete bivakthema: sterrenstof 
 
Favoriete bivaketen: vogelnestennnn 
 
Lievelingsdier: hond 
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: vriendschap 
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? mijn 
begrafenis 
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Grace 
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Tippers 

Naam en Voornaam: Vervliet Amber 
 
Geboortedatum: 25 mei 1999 
 
Studierichting: Bachelor in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie  
 
Hobby’s: zwemmen, fietsen, lopen en oh ja Chiro ook  
 
Lievelingsfeestdag: Pasen, paaseitjes rapen bij de grootouders ;)  
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: The Lion King (is dat een film van disney? Maakt 
niet uit, het is en blijft een mooie film)  
 
Lievelingskleur: Groen hihi 
 
Lievelingsbloem: zeven anjers, zeven rozeeeen, een bruidsboeket voor jou… 
 
Lievelingsfilm: THE LION KING!!! 
 
Favoriete (fris)drank: Ice Tea green  
 
Favoriete bivakthema: Sjakie en de chocoladefabriek  
 
Favoriete bivaketen: VOGELNESTJES ! 
 
Lievelingsdier: een hond 
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: 2jaar geleden kreeg ik voor nieuwjaar een gloednieuwe  
mountainbike van mama en papa.  
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? De 
schepping, om het vraagstuk van de kip en het ei de wereld uit te helpen.  
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Ik ben wel blij met mijn voornaam, al zou het voor  
sommigen makkelijker zijn, moest ik Lotte heten. Dan zouden ze zich niet meer kunnen vergissen tussen Lotte en 
Amber.  
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Naam en Voornaam: Foubert Ruth  
 
Geboortedatum: 24 juni 1999 
 
Studierichting: Leerkracht lager onderwijs 
 
Hobby’s: Chiro  
 
Lievelingsfeestdag: Mijn verjaardag  
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: Pinokkio 
 
Lievelingskleur: Groen 
 
Lievelingsbloem: Roos 
 
Lievelingsfilm: Intouchables 
 
Favoriete (fris)drank: Sprite 
 
Favoriete bivakthema: Pipi Langkous 
 
Favoriete bivaketen: Gefrituurde vogelnestjes geserveerd met gekookte boontjes en aardappelen overgoten met 
een heerlijke tomatensaus. 
 
Lievelingsdier: Olifant 
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: Mijn 2 broers  
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? Dat 
mijn grootouders mijn eigen kinderen nog ontmoeten.   
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Ik zou mijn naam niet willen veranderen. Als kind ging 
ik vroeger mee met mijn ouders als kookteam op bivak bij de jongens van Chiro Altena. Ik kreeg daar de bijnaam 

Rudie. Die draag ik tot op de dag van vandaag nog mee want de leidsters noemen mij nu ook nog zo 😊 
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Tiptiens 

Naam en Voornaam: Temmerman Loes 
 
Geboortedatum: 26 januari 1998 
 
Studierichting: Bio-ingenieur 
 
Hobby’s: Tennis en Chiro 
 
Lievelingsfeestdag: Nieuwjaar 
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: De Leeuwenkoning  
 
Lievelingskleur: blauw 
 
Lievelingsbloem: klaproos 
 
Lievelingsfilm: Dirty Dancing  
 
Favoriete (fris)drank: Orangina 
 
Favoriete bivakthema: Sjakie en de Chocoladefabriek 
 
Favoriete bivaketen: Stoofvlees 
 
Lievelingsdier: kat 
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: citytrip 
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? Het 
moment dat ik kan antwoorden op deze vraag.  
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Louise 
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Naam en Voornaam: Lambrigts Emma 
 
Geboortedatum: 13 augustus 1999 
 
Studierichting: Rechten 
 
Hobby’s: Chiro en lopen 
 
Lievelingsfeestdag: Nieuwjaar 
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: Iejor van Winnie de Poeh 
 
Lievelingskleur: Appelblauwzeegroen 
 
Lievelingsbloem: Een zonnebloem 
 
Lievelingsfilm: The perks of being a Wallflower 
 
Favoriete (fris)drank: Sprite! 
 
Favoriete bivakthema: Pippi Langkous! Mijn eerste bivak, dat zal ik nooit vergeten. 
 
Favoriete bivaketen: Vogelnestjes yeey 
 
Lievelingsdier: Een dolfijn 
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft:  Vorig jaar heb ik een citytrip gekregen van mama en papa. Samen 
zijn we naar Belgrado gegaan. Echt een aanrader! 
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? Rock 
Werchter 08/07/2018 ☺ !!!! 
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Ik denk Ysa. 
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Aspiranten 

Naam en Voornaam: Pauwels Margo 
 
Geboortedatum: 25 mei 1998 
 
Studierichting: Facilitair management 
 
Hobby’s: vooral veel koekjes en taarten maken voor Leidster Leen 
 
Lievelingsfeestdag: nieuwjaar! 
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: 101 dalmatiërs 
 
Lievelingskleur: babyroos 
 
Lievelingsbloem: ik ben fan van alle bloemen maar dahlia’s zijn toch wel heel 
erg mooi 
 
Lievelingsfilm: Midnight sun 
 
Favoriete (fris)drank: Tönissteiner citroen  
 
Favoriete bivakthema: Sjakie en de chocoladefabriek 
 
Favoriete bivaketen: spaghetti 
 
Lievelingsdier: hondjes! 
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: leentje p x 
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? De 
dag dat ik kleren kan kopen zonder naar de prijs te hoeven kijken 
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Ik heb geen idee.... 
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Naam en Voornaam: Allard Eline 
 
Geboortedatum: 27 september 1998 
 
Studierichting: Leerkracht lager onderwijs 
 
Hobby’s: Chiro joepie 
 
Lievelingsfeestdag: Mijn verjaardag ;) 
 
Favoriete Disneyfilm/figuur: The lion king 
 
Lievelingskleur: Rood 
 
Lievelingsbloem: Zonnebloemen 
 
Lievelingsfilm: Mamma mia 
 
Favoriete (fris)drank: Ice tea 
 
Favoriete bivakthema: Het bivakthema van dit jaar vond ik toch een van de leukste: Alice in wonderland. 
 
Favoriete bivaketen: Vogelnestjes!!! 
 
Lievelingsdier: Een otter 
 
Mooiste cadeau dat iemand ooit gegeven heeft: De mooiste cadeaus zijn al de vriendschappen in mijn leven <3 
 
Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis uit verleden, heden of toekomst, welke zou dat dan zijn? De 
dag dat ik een lief vind 
 
Als je je voornaam zou veranderen, welke zou dat dan zijn? Marie zou ik dan graag willen heten. 
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De kookploeg 

De knop omdraaien! Vanaf moment één op bivak, al is het nu op voorwacht of juist op tijd op 11 juli. De knop 
omdraaien! Weg uit de ratrace, weg uit de files en de dagelijkse huiselijke bezigheden! 
Die gedachtengang achterlaten en een compleet nieuwe aanmeten. Van het ene op het andere moment van klak 
veranderen, dat is bivak. 
 
Hoe gaat een bivak in zijn werk? Vergelijk een bivak met een dorp : We strijken ergens in België neer en bouwen 
aan ons dorp : De huizen vervangen we door tenten, de burgemeester door de groepsleidster en de schepenen 
door leidsters. Het ganse dorp telt 6 bevolkingslagen, van 6 tot 18, met telkens 2 jaar tussen. Zij moeten niet gaan 
kiezen. Aangezien de oppervlakte van het dorp eerder miniem is, zijn er geen wegen. Alle tenten staan dicht bij 
elkaar. Er is één gemeenschappelijke wasplaats en den douche. Er zijn verschillende toiletten en den Hudo. En er 
is de keuken… 
 
En die was dit jaar niet in zijn normale doen…Koken wel ja, bakken ook wel en al de andere culinaire bezigheden 
gingen wel zijn gangetje…Aleen, zonder Nonkel Jan!  
Onze ketting verbroken, ons geheel verstoord! De arme m(J)an had met één verkeerde beweging  en één 
europallet zijn bivaklot bezegeld…En dat het ernstig was is nadien gebleken, nog tijdens het bivak geopereerd aan 
de rug! Maar…Hij stond er op de bezoekdag, hij was er…En alles was weer goed. 
 
Wat dit jaar  een enorme goede zaak was was de opligger,! Geen gesukkel meer met een gehuurde camion, die 
nota bene te klein was , dit wegens crash van de grote…  
We hebben ons licht opgestoken bij Van Moer Logistics en dat bedrijf heeft ons ferm uit de brand geholpen! 
13,6 x 2,45 x 2,65 meter laadruimte! Voor de eerste keer (een beetje) plaats over! En wat een gemak op bivak! We 
hadden 40 europalletten meegezeuld en daarvan een trap gemaakt om gemakkelijk in en uit de opligger te 
geraken.  
We hebben ook beslist met de leiding om naar volgend jaar toe weer een opligger te fiksen, hiervoor is een 
werktaakje weggelegd voor een leidster.  
 
Het was dit jaar niet anders dan andere bivakken : Samen koken, samen eten, samen alles doen voor het jonge 
volkje! 
Het volkje dat niet genoeg kan eten! Dat merk je ’s avonds als de verschillende afdelingen nog een boefkwis 
houden of gewoon in hun kampje achter de tent 
gezellig bij elkaar kruipen met 100 zakken chips. Na 
de activiteiten zakken de leidsters af naar de 
keuken, waar er nog 100 zakken chips rondgegeven 
worden, dus niet moeilijk dat iedereen na het bivak 
enkele kilo’s is aangekomen… 
 
Uiteraard is dat niet alléén te wijten aan de chips, 
hier zitten wij ook voor iets tussen! En dat wordt 
sterk gewaardeerd door ons jonge volkje! Alleen 
daarvoor sta je met plezier om 7 uur op! 
 
Tot volgend bivak hé jongelingen! 
 
De kookies 
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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 vijf 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. Eén ding hebben we zeker onthouden en is bij jullie gebleken: “je moet stoppen op een hoogtepunt”. 

Samen hebben we vele leuke momenten beleeft, vele malen buikpijn van het lachen gehad. De vijf leidsters die 

onze leidingsploeg verlaten en aansluiten bij de oudleiding zijn: L. Kato, L. Leen, L. Maaike, L. Maaike, L. Evelyne.  

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

 

 

 


