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Inleiding
Dag leden, ouders en sympathisanten
Chiro is spelen om het spel. Chiro is verbondenheid. Chiro is een deel van jezelf. Chiro is voor iedereen.
Chiro is voor altijd!
We hebben vandaag met pijn in het hart afscheid moeten nemen van enkele topleidsters. Eline, Luna,
Emma, Kaat en Dagmar, merci voor alle leuke momenten en de fantastische inzet. Jullie gaan zeker
gemist worden! 0ok hebben we een aantal nieuwe leidsters verwelkomd in onze leidingsploeg. Lena,
Lore en Maxence. De overgang is een dag met gemengde gevoelens. Er gaan vriendinnen uit de Chiro en
er komen vriendinnen bij. Leden gaan over naar een andere groep en andere leden blijven. Het blijft een
spannende dag voor iedereen. Elk jaar is een jaar vol nieuwe verrassingen en leuke herinneringen, maar
elk jaar is een jaar vol vriendschap!
Dit jaar start ons 76ste bestaan van Chiro De Spiraal. Wat betreft de evenementen dit jaar, zullen we
voorzichtig afwachten wat het Coronavirus zal doen. Wij hopen alvast om enkele warme evenementen
voor jullie te mogen organiseren!
In dit boekje vinden jullie alle praktische informatie in verband met het nieuwe jaar. Dit jaar zal de leiding
ook bij iedereen die het wenst thuis langskomen zodat u de kans krijgt om nog dingen te vragen indien
deze nog niet duidelijk zijn.
Lore Hellemans, Maxence Thyssen, Femke Staes, Fien De Wreede, Lena Seghers, Rozane Roels, Jana
Buysse, Maaike Staes, Ina Maes, Claire Schaerlaken, Lena Hellemans, Elke Errygers, Elke Stoop, Valérie
Foubert, Floor Buytaert, Karen Defoort en Sofie Van Der Vieren

Het jaarthema van dit Chirojaar is: onvoorSPELbaar!
Chiro is spelen om het spel. Bijna een derde van de Chirogroepen geeft aan dat ze meer bezig zijn met
nevenactiviteiten (om financiën te verzamelen) dan met activiteiten voor de leden. De voorbije jaren
verstrengde de wetgeving m.b.t. ruimte, wat impact heeft op spelmogelijkheden voor kinderen en
jongeren. Binnen het Chirokader lijkt spelen meer en meer naar de achtergrond te verschuiven en
minder aandacht te krijgen op evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus om een spotlicht op terug
te richten op de basis: SPEL!
3 focuspunten
●

Doe ’n keer zot!

Tradities zijn er om te koesteren, maar verandering kan verfrissend zijn. Groepen worden door dit
jaarthema geïnspireerd om deeltjes van hun werking eens van tafel te vegen en van nul te beginnen.
Daarvoor bieden we impulsen, brainstormideeën en voorbeelden aan. We trekken dat actief open naar
het hele Chirogebeuren en beperken ons dus niet tot zondagmiddag.
●

Spel

We zijn in de Chiro vaak bezig met nevenactiviteiten zoals administratie, contact met ouders,
kasactiviteiten, enzovoort. Met dit jaarthema gaan we graag nog eens terug naar de basis van Chiro:
spel.
We zetten spel niet alleen centraal maar bekijken het ook met een nieuwe blik en brengen het
‘onvoorspelbare’ in wat we al kennen. Dat doen we door bekende spelconcepten te combineren, te
stimuleren om knotsgekke originele activiteiten in elkaar te steken of door tikkertje te spelen op
ongewone plekken (het moet niet altijd moeilijk zijn). We denken groots en outside the box.
●

Inleving en fantasie

Om deze speelse ontdekkingstocht verder te zetten is het ook belangrijk dat we focussen op een sterke
inleving. Jezelf deel voelen van het verhaal dat verteld wordt, biedt een uniek perspectief op het spel.
Daarbij is het soms nodig de planning wat los te laten en ruimte te maken voor vormen van vrij spel. Laat
je daarbij als leiding ook volledig meesleuren door de fantasie van je leden.
In de Chiro krijgen we de kans om knotsgekke gedachten in acties om te zetten. We maken dan ook
graag werk van contexten waarin knotsgekke ideeën kunnen ontstaan en van nog meer ondersteuning
bieden om die ideeën om te zetten in actie!
Niet zomaar een zondag!
We gaan voor nog zotter, we creëren elke week verwondering, we kiezen voor dat nieuwe jasje. We
zetten het hele jaar op stelten.
't Is tijd voor iets nieuws. 't Is tijd voor iets 'OnvoorSPELbaars'!

Algemene informatie
Verzekeringen
Wanneer je lidgeld betaalt, ben je verzekerd voor: burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen
(verzekering), overlijden en blijvende invaliditeit, materiële schade (NIET: persoonlijke
bezittingen bv. Een bril)
Opmerking: Wie op het moment van het ongeval GEEN uniform draagt (vooral gesloten
schoenen zijn hierbij erg belangrijk !), is niet verzekerd!
Uniform
Eerst en vooral willen wij nog eens extra benadrukken dat het verplicht is een uniform te
dragen! Bij de allerkleinsten die nog maar net in de Chiro zitten is het nog niet verplicht. Maar
wij raden toch aan zo snel mogelijk een uniform aan te kopen of de
Chirokleuren te dragen.
Met ons uniform willen wij tonen wie we zijn, Chiro. Maar het dragen van
een uniform is ook verplicht voor de verzekering. We zetten hier nog even op
een rijtje wat tot het uniform behoort:
-

Stevige GESLOTEN schoenen (ook bij warm weer)
Chiroshort, -broekrok, - rok
Chirotrui of –hemd (of een andere effen donkerblauwe trui)
Rode Chiro T-shirt, T-shirt van ons 60/70/75-jarig bestaan, zwarte
T-shirt
Effen sokken (rood, zwart, donker blauw, wit of beige)

We hebben ook nog steeds onze tweedehandswinkel. Hier kunnen jullie uniformen die te klein
zijn aan ons schenken die wij dan aan een democratische prijs doorverkopen aan andere leden.
Dus je kan bij ons een uniform aankopen. Wij merken dat dit een groot succes is, waardoor we
steeds minder kleine maatjes hebben om door te verkopen. Wij zouden dus willen vragen
wanneer je thuis in je kast nog een uniform hebt liggen dat te klein is, of niet meer wordt
gedragen omdat je een nieuw hebt, dit aan ons te schenken. Zo kunnen wij er andere leden
gelukkig mee maken. Er is ook de mogelijkheid om te “ruilen”. Zo kan je bij ons je te klein
uniform omruilen voor een uniform dat je past. Wensen jullie gebruik te maken van deze
service, neem dan contact op met Jana Buysse (gegevens staan achteraan). Een nieuw Chirouniform kan je kopen in “De Banier” (Chirowinkel).
-
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Truien
Net zoals elk jaar, verkopen wij ook dit jaar truien van ‘Chiro de Spiraal’ zelf. Dit kan met of
zonder naam. Een trui met naam kost €30 en een trui zonder naam kost €25.
Dit bedrag mag u dan, met vermelding van de naam van uw dochter, storten op het
rekeningnummer: BE45 9733 7384 3589. Daarnaast moet u ook nog een e-mail sturen naar
Femke.staes@gmail.com waarin u volgende gegevens zet:
-

Naam van uw dochter
Trui met of zonder naam
Maat van de trui
Met of zonder rits

Twijfelt u nog over de maat die uw dochter heeft dan kan u op zondag net voor of net na de
Chiro truien passen.
Chirotekentjes Chiro De Spiraal!
Om onze uniformen nog mooier te maken en nog meer duidelijk te maken naar
de buitenwereld toe dat we trots zijn op onze Chiro, verkopen we sinds enkele
jaren ons eigen tekentje voor op de rok, short, trui, hemd … Het tekentje dat
laat zien dat wij van Chiro De Spiraal zijn en dat we dat graag naar buiten
dragen! Het tekentje is cirkelvormig, rood en zal het logo van onze Chiro dragen.
Ze zijn verkrijgbaar op onze Chiro voor de prijs van €1,50 per stuk. Dit kan
gedurende heel het jaar gekocht worden bij alle leidsters!
Startmoment nieuw Chirojaar!
Op zondag 18 oktober 2020 kan uw dochter bij ons terecht voor een eerste kennismaking met
de Chiro. Heb je het horen waaien op school of in de zwemclub? Of zit je zusje, vriendinnetje of
nichtje al bij ons in de Chiro? Dan zijn jullie op deze dag méér dan welkom om eens te komen
proeven van een leuke namiddag spelplezier! Indien er ouders daarna nog vragen hebben met
betrekking tot onze werking, staan de leidsters voor u klaar.
Betaling LIDGELD
Tegen uiterlijk 25 oktober 2020 zou al het lidgeld betaald moeten zijn.
Opgelet! Wij hebben een nieuw rekeningnummer sinds vorig jaar!
Dit bedraagt €40 te storten op BE45 9733 7384 3589.
Indien u dit niet betaalt, is uw dochter niet verzekerd. Vermijd
mogelijke problemen en betaal tijdig! Indien u moeilijkheden heeft met de betaling kan u bij de
leiding terecht (gegevens achteraan). We worden door Chiro nationaal aangezet strenger op te
treden in verband met de betaling en dit in het belang van het kind.

Vieruurtje
Ons vieruur systeem is veranderd sinds vorig jaar. We werken met ‘vieruur kaarten’. Je betaalt
12 euro voor de kaart. Deze kaart wordt, zeker bij de jongste groepen, bijgehouden door de
leiding. Wanneer jouw dochter op de Chiro komt, wordt er een stempel gezet op dit kaartje
voor het vieruurtje. Zo hoeven ze niet elke week centjes mee te nemen. Met deze kaart is het
ook mogelijk om enkel chipjes/drinken te kopen. Als je elke week een chipje en een drankje
koopt, is de kaart vol na 8 zondagen. We laten op tijd weten als de kaart vol is, zodat er op tijd
een nieuwe aangekocht kan worden.
Terugbetaling lidgeld
De verschillende mutualiteiten in ons land betalen een deel van het lidgeld en kampgeld aan
jullie terug. Hiervoor moet u enkel een formulier invullen. Dit formulier kan u vinden op de
website van uw mutualiteit (en achteraan in het boekje).
Wat betreft de terugtrekking van het lidgeld, dient u zich te wenden tot uw ziekenfonds.
Hoofdleiding
Net zoals vorig jaar, kunnen wij op twee fantastische hoofdleiders rekenen, namelijk Claire
Schaerlaken en Karen Defoort. Indien jullie vragen hebben met betrekking tot onze werking,
kunnen jullie altijd bij hen terecht. Hun gegevens vind je achteraan in deze kabaal van de spiraal.
Trooper
Omdat wij nog altijd van het principe zijn “alle kleine beetjes helpen” werken we samen met
trooper.be om wat geld in te zamelen voor onze nieuwe lokalen. Zij schenken 5% van hun
commissie aan een jeugdbeweging naar keuze. Vanaf nu, als u bijvoorbeeld een reisje wilt
boeken of andere online aankopen verricht, kan u via één extra klik naar trooper die ons 5%
schenken! U kiest gewoon ‘Chiro De Spiraal’ uit en klikt dan verder naar uw boekingssite. U doet
geen verlies en wij krijgen extra centjes binnen: win-win situatie dus!!!!
Website Chiro De Spiraal
Neem zeker en vast eens een kijkje op onze superleuke website! Daar kan je informatie vinden
per afdeling, contactgegevens terugvinden, de leidsters beter leren kennen en de leukste foto’s
bekijken! We werken ook met het communicatiemiddel ‘gimme’. De uitleg/werking hiervan vind
je alsook op onze website!
http://www.chirodespiraal.be/
Groepsweekend
Zoals jullie wel weten zijn we, omwille van corona, niet op groepsweekend kunnen gaan. We
zijn dit zeker niet vergeten en hopen dit te mogen plannen in 2022!

Kalender 2020-2021
Datum
04/10/2020
18/10/2020
25/10/2020
24/04/2021

Activiteit
Overgang
Startdag
Betaling lidgeld
Pasta take-away Aspiranten
Er volgen nog twee Corona-proof
evenenementen. We zullen ontbijtmanden
Corona-proof verkopen en een wandel-fietsroute
uitstippelen. De exacte datums delen we ASAP
mee!
11-21/07/2021 Bivak
Pannenkoekenterras op Schellekesfeesten
30/07 tem
(onder voorbehoud, indien geen Schelleke,
01/08/2021
organiseren we een carwash)

In agenda genoteerd?
V
…
…
…

…

…
…

Chirogebed & Avondlied

Voorstelling van de Afdelingen!
Pinkels

Speelclub

Kwikken

Tippers

Tiptiens

Aspiranten
Dag Aspi’s

’T is gebeurd, jullie zitten voor een jaar opgescheept met ons. Om het jaar alvast goed te beginnen en
elkaar wat beter te leren kennen hebben we wat “wist je datjes” voor jullie in petto. En aangezien we dit
jaar op buitenlands kamp vertrekken, leek het ons aangewezen om jullie taalknobbel te versterken!
Succes xoxo

Poulet / Oiseau

Ture / Paruere
две сестры/1 сестра и 1 брат
Kaktus cin /Banövsayi cin
!"#$%#ా'(/*ను- #./#01
Żyrafa/słoń
Εμβολο/δίδυμο
Burdeos/verde

Op een regenachtige dag, besloot Jan De mosselman om een wandeling te gaan maken in het bos achter
zijn hoek. Hij besloot de natuur te ontdekken en kwam al snel een vreemde paddestoel tegen met een
schoorsteen. Tot opeens…. “Kmoet schijten gelijk ne Reiger!” weergalmde door het bos. Jan wist niet
wat hem overkwam, maar greep al zijn moed bijeen en riep luidkeels terug: “doe mo vuurt”. Niet veel
later zag hij het gezicht van de kreet die hij hoorde…..

Side notes:
© hou zeker 24 april vrij, want dan organiseren we een pasta-take away!
© Jullie krijgen dit jaar de kans om allemaal eens leiding te geven aan onze groep: 15/11; 14/03;
02/04; 05/09. We laten volledig aan jullie over wie welke datum neemt, en welke groepjes
gevormd worden.
Liefs
Karen en Sofie xxx

Afscheid van enkele leidsters
Elk jaar nemen we spijtig genoeg afscheid van enkele leidsters. Hun woorden van afscheid
publiceren we daarom dan ook graag in ons Kabaal van De Spiraal…
Dagmar Mariman
Liefste chiro meisjes
Na 14 jaar elke zondag mijn chiro uniform aan te trekken, is het nu
tijd om mijn uniform weg te leggen.
Geen doop meer de eerste week in je nieuwe groep, geen tekentjes
meer op mijn rok naaien, niet meer elke zondag mijn fluitkoord
zoeken 5 minuten voor ik vertrek, maar vooral geen chiro zondag
meer met mijn vriendinnen. Vriendinnen die ik maakte bij de
Pinkels en koester voor de rest van mijn leven.
Ik startte mijn chiro carrière bij de pinkels toen ik 7 jaar was en
deze geweldige tocht eindig ik bij de pinkels 14 jaar later.
Het is allemaal zo snel gegaan! Ik weet nog de dag dat ik
leidster werd. Samen met mijn vriendinnen stapte we in
een nieuw avontuur met een bang hartje. Bang om onze
zorgeloze jeugd als lid achter ons te laten en een
verantwoordelijke leidster te worden. En nu, 3 jaar later,
sta ik hier nog steeds met Kaat en Eline beslissend of het
ons laatste jaar is, of dat we toch nog 1 jaartje blijven. De
knoop is doorgehakt en ik ga ten volle voor mijn nieuwe
keuze: "Ik stop met de chiro en word oudleidster." Ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn
vriendinnen de chiro weer onveilig te gaan maken wanneer de leiding examens heeft en om elk
evenement mezelf helemaal te geven, niet achter de toog maar op de dansvloer uiteraard
Bedankt Chiro De Spiraal om 14 jaar van mijn leven zo geweldig te maken, vriendschappen te
creëren en vooral om mij een echte chiro chick te laten worden!

Heel veel kusjes,
Mariman

Eline Van Hunsel
Lieve vrienden
Met een bang hartje begin ik eraan… Het schrijven van mijn
afscheidstekstje. Net zoals ik jaren terug met een bang hartje mijn
eerste stappen gezet heb op onze geweldige koer. Waar ik toen voor
het eerst het spelletje ‘fruitbal’ speelde en ik al snel op de grond werd
geduwd door Dagmar. Een pijnlijk momentje, maar de toon was gezet
en ik begon aan mijn Chirocarrière.
Het liep niet altijd even vlot. In mijn puberjaren kwam ik niet zo graag
naar de Chiro. Maar ik ben blij dat mijn ouders af en toe een beetje
hebben aangedrongen om toch maar te gaan want “Eens je er bent ga
je u echt amuseren!” En ja hoor, ze hadden gelijk!
In de Chiro leer je zóveel. Over hoe je iets moet organiseren, hoe je
een spel de volgende keer slimmer kan spelen, welke activiteiten je leden leuk vinden, of hoe je af en toe
kan valsspelen bij weerwolven, oeps…
Maar je leert er vooral ook jezelf kennen en een heleboel vriendinnen met elk hun eigen mooie
persoonlijkheid. En natuurlijk ook de kantjes waarvan je denkt aiaiai, maarja dat heeft iedereen wel. En
ik neem ze er graag bij!
Het is spijtig dat ik mijn laatste jaar op een iets andere manier moet afsluiten. Dat er vele zondagen
geweest zijn dat we niet gezellig in het lokaal konden zitten, ‘t Schelleke dat niet kon doorgaan, dat er
minder avonden waren met de leiding waar we alle stress uit ons lijf dansten, dat ik geen knuffels kon
geven aan de andere bubbel en zoveel meer.
Het was niet altijd even gemakkelijk, maar al bij al hebben we ons best gedaan om er toch nog een
topjaar van te maken! Met als kers op de taart het kamp natuurlijk, wat ondanks de omstandigheden
echt top was en waar ik genoten heb van elk moment!
En nu is het tijd om uit te kijken naar de momenten als oudleidster. Om zelf eens lekker te komen
smullen op de kaas en wijnavond, de beste pannenkoeken te komen eten op ’t Schelleke, komen fuiven
op de Island Party (hopelijk snel) en zoveel meer!
Maar 1 ding is zeker! Ik ga jullie allemaal missen van de pinkeltjes tot de aspi’s en natuurlijk ook de
geweldige leidingsploeg! Je zal mij nog wel eens zien verschijnen op de Schau ;)

XOXO VH

Kaat Heirweg
Lieve vriendinnen
Dit laatste jaar was een bewogen chirojaar voor ieder van ons. Ik had me mijn laatste jaar enigszins niet
zo voorgesteld. Jammer genoeg hebben we vele zondagen thuis moeten spenderen door het vreemde
beestje dat ons thuis hield.
Toen ik hoorde dat het kamp door mocht gaan was ik ook heel opgelucht. Want zeg nu eerlijk, een
laatste jaar chiro zonder kamp kan ECHT niet! Het kamp was misschien niet hetzelfde als andere jaren,
maar ik heb er dubbel zo hard van genoten.
Het zal vreemd zijn om volgend jaar op 11 juli niet te staan popelen om te vertrekken op bivak, om 10
dagen plezier te maken en onvergetelijke momenten te beleven.
Hopelijk mogen we dan een avondje mee genieten van het kamp op oudleidingsavond.
Mijn eerste fuif, eetavond, … als oudleidster zal wat langer duren dan normaal. Maar daardoor kijk ik er
dubbel zo hard naar uit om eens aan de andere kant te staan en zelf volop te kunnen genieten van al
jullie harde werk.
In het begin zal het heel vreemd zijn om na al die jaren op zondag niet mijn chirokleren uit mijn kast te
halen en naar de chiro te vertrekken. Dit zal nu vervangen worden door af en toe op zondag mijn witte
ziekenhuiskleren boven te halen en hard te werken voor mijn laatste jaar. Ik ga het missen om de
verpleegster van de chiro genoemd te worden, of zelfs dokter ☺.
Ik sluit mijn tekstje af met twee foto’s, die tonen dat de chiro je vriendinnen voor het leven geeft. Ik ben
blij dat ik dit avontuur met Vh en Dagje mag afsluiten, met hen heb ik vele Chirojaren doorgebracht.

Geen tot ziens, maar tot de volgende keer!
Groetjes Kaat

Luna Peeters
Een Chiro-carrière van 10 jaar lang, waarvan 8 jaar bij Chiro De
Spiraal. Trots mag ik wel zijn, niet?
Mijn eerste kennismaking met “Chiro De Spiraal” was al
meteen “de wélbefaamde doop”. Ik werd gedoopt tot een
échte Chirogriet van Repmond. Al vanaf het begin had ik het
naar mijn zin. Met een lach op mijn gezicht vertrok ik elke
zondag met mijn vriendinnen naar de Chiro. Iedere zondag
stond ons een zalig spel van de leiding te wachten, op onze
geliefde koer. Maar die koer hebben we uiteindelijk ook
moeten verlaten. Nu proberen we ervoor te zorgen dat onze
nieuwe stek in onze containers aanvoelt als een vertrouwde
omgeving voor zowel leidsters als leden én ik moet zeggen, dat lukt ons aardig!
Vele vrijdagen, zondagen, weekends en kampen heb ik met de Chiro beleefd en dat telkens met
volle goesting. Nooit begreep ik dat er mensen waren die niet in de jeugdbeweging zaten en op
zondag maar wat zaten te niksen. Maar nu is het voor mij ook tijd om zondag eens in mijne zetel
te luilekkeren en “vaarwel” te zeggen tegen de Chiro. Ik ben er dan ook zeker van dat de Chiro
“wel zal varen”.
Met 4 geweldige grieten aan mijn zij stap ik uit de Chiro, maar niet
gevreesd, dit is niet de laatste keer dat je van me hoort, ik zal nog
heel vaak langskomen en dat ongetwijfeld met een lach van oor
tot oor! Dé Chiro heeft een plaatsje in mijn hart, voor eeuwig en
altijd, en zo ook iedereen die lid is (geweest) van deze prachtige
Chiro! Ik wens de (nieuwe) leiding enorm veel succes met dit
nieuwe jaar, dit nieuwe verhaal, dit nieuwe avontuur dat nog lang
mag en zal blijven duren! Jullie gaan het geweldig doen en er
weer een onvergetelijk jaar van maken. Hoe dan ook zal ik altijd in
de Chiro blijven geloven! Chiro De Spiraal krijgen ze niet zomaar
klein!
Tot snel liefste vriendinnetjes van me!
Dikke kusjes en knuffels,
Leidster Luna

Emma Paelinck
In deze warme Chirokring heb ik elk stukje van mezelf durven
laten zien, de zotste vriendinnen leren kennen en een doosje
vol leuke, mooie herinneringen opgebouwd.
Elke zondag keek ik met een glimlach toe naar de pinkeltjes
die met een 200% opgeladen batterij hun Chirodag
doorbrachten en enkele pinkels het grootste spook konden
uithangen waarin ik mezelf herkende als klein kind.
Ook blik ik terug in de tijd als aspirant waarbij je toch wel wat
van het leven proeft. Je beleeft hilarische momenten waarbij
je bijna in je broek plast van het lachen.
De laatste twee jaar als leidster was een spannend avontuur,
zoals evenementen organiseren waarbij mijn hartje tekeerging
toen ik op het podium mijn danskunsten naar boven moest halen terwijl mijn leden het knalden.
Daarnaast leerde ik omgaan met discussies en leerde ik de minder fijne kantjes van mezelf
kennen.
Ik neem dit jaar niet alleen afscheid van een geweldige leidingsploeg, maar zeg ik ook dag tegen
een open, warme en zorgzame bende, namelijk de tiptiens. Dankzij jullie heb ik mijn jaar al
lachend en vallend beleefd!
Ik wil ieder van jullie bedanken voor deze leuke jaren!

Wie zit er in de leidingsploeg?

Naam: Fien De Wreede
Leeftijd: 20 jaar en 10 maanden (25/12/1999)
Burgerlijke stand: Samenwonend met mijn mama en papa
Op deze app kan ik uren scrollen: Instagram en TikTok
Wist je dat: ik een vissenfobie heb?
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Savage
Lievelingsquote: Da stékt nie zo nau.

Naam: Lore Hellemans
Leeftijd: 18 (04/07/2002)
Burgerlijke stand: Single
Op deze app kan ik uren scrollen: TikTok & Twitter
Wist je dat: ik een tweeling ben, maar niet op dezelfde dag
verjaar als mijn zus?
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Milkshake
Lievelingsquote: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

Naam: Maxence Thyssen
Leeftijd: 18 (11/04/2002)
Burgerlijke stand: Ik heb een vriendje
Op deze app kan ik uren scrollen: Instagram
Wist je dat: ik 24/7 aan eten denk?
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Savage love
Lievelingsquote: Das van die goeie.

Naam: Femke Staes
Leeftijd: 20 (22/03/2000)
Burgerlijke stand: Niet getrouwd
Op deze app kan ik uren scrollen: Instagram
Wist je dat: ik rechten studeer in Antwerpen? Ik heb al leiding
gegeven aan de Speelclub en Tippers. Mijn lievelingseten is pizza
peperoni of pasta met Chorizo (alles wat pikant is) of maltesers
hmmm. Naast de Chiro speel ik nog volleybal en ga ik naar
Spanje. Mijn zus is ook een leidster bij ons! Ahja, ik ben ook zot
van puppy’s!
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Party in the USA
Lievelingsquote: Your comfort zone will kill you.

Naam: Lena Seghers
Leeftijd: 19 (19/09/2001)
Burgerlijke stand: Single
Op deze app kan ik uren scrollen: TikTok & Instagram
Wist je dat: ik champignons haat?
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: WAP
Lievelingsquote: Ale petetoe petatoe hé

Naam: Rozane Roels
Leeftijd: 20 jaar (02/05/2000)
Burgerlijke stand: Ongehuwd
Op deze app kan ik uren scrollen: Takeaway
Wist je dat: ik vijf hondjes heb waarvan er eentje maar twee
volledige poten heeft? Ik heb al bij de Tiptiens en de Pinkeltjes
gestaan en dit is mijn 3e jaar als leidster. Ik hou heel veel van
dieren en ik eet graag buggles met geitenkaas!
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Queens of the Stone
Age - Make It Wit Chu
Lievelingsquote: Niet denken, gewoon doen.

Naam: Jana Buysse
Leeftijd: 20 jaar (24/04/2000)
Burgerlijke stand: Bezet
Op deze app kan ik uren scrollen: Ufora van Ugent ;)
Wist je dat: ik geneeskunde studeer en heel graag dingen ga
doen zoals: terrasjes, cinema, feestjes, op reis,…? Kort
samengevat: genieten van het leven! Het is mijn
derde jaar als leidster en stond al bij de kwikken en pinkels.
Mijn lievelingseten is alles uit de Mexicaanse keuken!
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Op geen enkel liedje.
Lievelingsquote: If you want it, work for it. Its’ that simple.

Naam: Claire Schaerlaken
Leeftijd: 19
Burgerlijke stand: Ongehuwd
Op deze app kan ik uren scrollen: Facebook en Instagram
Wist je dat: ik dit jaar aan mijn derde jaar Farmacie aan de
universiteit van Antwerpen begin? Dit is mijn derde jaar als
leidster, ik heb al bij de Pinkels en Tiptiens gestaan. Dit waren
beide super toffe jaren en ik ben er zeker van dat dit bij de
Kwikken niet anders zal zijn! Dit wordt mijn tweede jaar als
hoofdleidster. Ik heb één jongere zus, zij zit bij de Tiptiens.
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: TikTok, wat is dat?
Lievelingsquote: 't Leven zit vol verrassingen.

Naam: Ina Maes
Leeftijd: 19 jaar (17/08/2001)
Burgerlijke stand: Samenwonend met ouders
Op deze app kan ik uren scrollen: VRTNWS
Wist je dat: - Ik dit jaar financieel verantwoordelijke ben?
- ik 2e jaar leidster ben?
- ik vorig jaar bij de Pinkels stond?
- ik TEW studeer aan de Universiteit van Gent?
- een chirozondag mijn favoriete dag is?
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Pearl Jam – Jeremy
Lievelingsquote: Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!

Naam: Maaike Staes (ook wel gekend als “zus van leidster
Femke”)
Leeftijd: 19 jaren jong
Burgerlijke stand: Craaaazy in love, hihi
Op deze app kan ik uren scrollen: Netflix, want ik vind nooit een
goede film van de eerste keer…
Wist je dat: - Ik leerkracht lager onderwijs studeer?
- ik samenwoon met mijn mama, papa, zus en 8 super mooie
vissen (al heb ik veel liever 8 puppy’s)?
- ik vorig jaar op bivak mijn haar roos heb gekleurd?
- ik vorig jaar werd ik gezien als de ‘zotte leidster van de Pinkels’?
- ik al van mijn 4 jaar volleybal speel bij Gimme-Waasland?
Op dit nummer zou ik een tiktok maken: Op welk lied zou ik
geen TikTok maken?
Lievelingsquote: Boeie, je leeft maar 1 keer hé.

Naam: Lena Hellemans
Leeftijd: 18 jaar (05/07/2002)
Burgerlijke stand: Single
Op deze app kan ik uren scrollen: Twitter, Instagram & TikTok
Wist je dat: Ik een tweelingzus heb in de leidingsploeg?
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Conkarah Feat Shaggy
- Banana
Lievelingsquote: Da pakt al nie.

Naam: Elke Errygers
Leeftijd: 18
Burgerlijke stand: Single
Op deze app kan ik uren scrollen: Instagram
Wist je dat: ik graag wortels eet?
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Mischni moeschni
maschni
Lievelingsquote: Fiksss

Naam: Elke Stoop
Leeftijd: 19 (06/07/2001)
Burgerlijke stand: Single
Op deze app kan ik uren scrollen: Instagram en Youtube
Wist je dat: ik naast de Chiro me graag creatief bezig zoals
landlettering en macramé?
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Ik doe niet aan TikTok.
Lievelingsquote: Leef en laat leven.

Naam: Valérie Foubert
Leeftijd: 18 (09/11/2001)
Burgerlijke stand: Happy single and ready to mingle
Op deze app kan ik uren scrollen: Instagram
Wist je dat: ik van dansen hou, ik (vals) zing en ik van een hapje
eten met vriendinnen hou?
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Een liedje van Katy
Perry, maakt al niet uit welk liedje (ze zijn allemaal goed en kan
niet kiezen; Katy fan, I’m guilty.
Lievelingsquote: Life is like a box of chocolates (valt het op dat ik
graag chocolade eet?!)

Naam: Floor Buytaert
Leeftijd: 20 (13/03/2000)
Burgerlijke stand: Single!
Op deze app kan ik uren scrollen: Instagram & wtfock.be
Wist je dat: Dit mijn derde jaar is als leidster in de Chiro? Ik hou
enorm veel van mijn katten Modest en Marcel. Ik verzorg graag
diertjes en daarom studeer ik dierenzorg.
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Life on Mars? – David
Bowie
Lievelingsquote: Hi, I’m Tate, I’m dead, wanna hook up?
(American Horror Story)

Naam: Karen Defoort
Leeftijd: 20 (07/04/2000)
Burgerlijke stand: Aangebrande (ham)burger als mijn lief kookt ;)
Op deze app kan ik uren scrollen: Soundcloud
Wist je dat: ik van dutjes hou? Daarnaast kook ik graag (en het
opeten nog liever! :D )
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Geef mij maar
luidspelende muziek waar ik hard op tekeer zal dansen!
Lievelingsquote: Allo kroketta!

Naam: Sofie Van der Vieren
Leeftijd: 21 (02/06/1999)
Burgerlijke stand: Single and ready to mingle
Op deze app kan ik uren scrollen: TikTok & Instagram
Wist je dat: ik ondersteboven piano kan spelen, ik een
balletschool heb met een sterk team en tegen een glaasje cava
zeker geen nee zeg?!
Op dit nummer zou ik een TikTok maken: Momenteel is ‘All I
Want’ van Olivia Rodrigo mijn favoriet, maar Jamie Cullum weet
ook mijn hartje te veroveren. Dus misschien daarop.
Lievelingsquote: Je kan alles, als je maar hard genoeg je best
doet!

Sudoku & kleurplaat

Gegevens leidsters
Pinkels, 6 – 8 jaar
Fien De Wreede
dewreede.fien@gmail.com
Molenberg 18, 9150 Kruibeke

0479 37 01 29

Femke Staes
Femke.staes@gmail.com
Rupelmondestraat 116, 9150 Bazel

0470 09 55 99

Lore Hellemans
lorehellemans@icloud.com
Hemelrijkstraat 49, 9150 Bazel

0493 08 63 51

Maxence Thyssen
maxence.thyssen2002@gmail.com
Priester-Saveynstraat 25, 9150 Rupelmonde

0476 61 28 82

Speelclub, 8 – 10 jaar
Jana Buysse
jana.buysse01@gmail.com
Sparrenlaan 8, 9140 Steendorp

0471 42 49 46

Rozane Roels
rozane.roels@hotmail.com
Salvialaan 29, 9140 Steendorp

0498 48 17 11

Lena Seghers
lena.seghers@outlook.be
Koningin Astridplein 16, 9150 Bazel

0491 61 41 10

Kwikken, 10-12 jaar
Ina Maes
ina.maes17@gmail.com
Frans Smetstraat 48, 9140 Temse

0490 42 95 32

Maaike Staes
maaike.staes@hotmail.com
Rupelmondestraat 116, 9150 Bazel

0498 34 46 10

Claire Schaerlaken
claire.schaerlaken@live.be
Gelaagstraat 45, 9150 Rupelmonde

0471 58 11 22

Tippers, 12 – 14 jaar
Elke Stoop
elke.stoop@hotmail.com
Hoogstraat 41, 9150 Bazel

0471 68 29 08

Elke Errygers
elke.errygers@hotmail.com
Leo Heyrmanstraat 10, 9150 Bazel

0471 78 63 13

Lena Hellemans
lenahellemans@icloud.com
Hemelrijkstraat 49, 9150 Bazel

0493 08 49 75

Tiptiens, 14 – 16 jaar
Valérie Foubert
valerie.foubert2001@gmail.com
Oeverstraat 22, 9150 Rupelmonde

0485 37 02 98

Floor Buytaert
floor.buytaert5@gmail.com
Kalverstraat 123, 9150 Rupelmonde

0471 21 19 51

Aspiranten, 16 – 18 jaar
Karen Defoort
karen_defoort@hotmail.com
Rapenbergstraat 2, 9150 Bazel

0495 66 77 72

Sofie Van der Vieren
sofie-van-der-vieren@hotmail.com
Temsestraat 46, 9150 Rupelmonde

0471 53 32 11

