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Voorwoord 
Beste ouders, liefste leden 
 
Chirojaar 2021 – 2022 staat al op ons te wachten en wij zijn helemaal klaar om er 
samen met jullie een geweldig jaar van te maken! Het Chirokamp is al een tijdje 
voorbij, maar wij zijn er zeker van dat iedereen nog aan het nagenieten is van deze 
geweldige tijd! Mocht je er nog geen genoeg van hebben, kan je de foto’s 
terugvinden op onze facebookpagina! 
 
Onze jaarlijkse barbecue mocht dit jaar opnieuw doorgaan en het was weer een 
succes! Bedankt aan iedereen die erbij was en al wie geen plaatsje kon reserveren, 
niet getreurd: volgend jaar maken we er opnieuw een knaller van!  
 
Dit jaar staan er 22 fantastische leidsters klaar om jullie dochter(s) de beste tijd van 
hun leven te geven, elke zondag opnieuw! Een nieuw chirojaar betekent niet alleen 
nieuwe leiding, maar ook veel nieuwe leden. Aan allen die voor de eerste keer komen 
om te ravotten samen met vriendinnen: WELKOM! Aan alle anderen die al ja(a)r(en) 
meespelen: nog steeds even hard WELKOM!! 
 
Voor wie ons nog niet kent: in dit boekje kan je eerst alle verslagen terugvinden van 
ons geweldig kamp in Stabroek. Verder vind je ook informatie over de kalender én op 
de laatste bladzijden een overzicht van de leiding en de groepen. Als er vragen zijn 
kan je ons steeds aanspreken aan de poort of een mailtje sturen! 
 
Wij hebben er alvast HEEL veel goesting in en wij kijken er enorm hard naar uit om dit 
chirojaar te laten knallen!! 
 
 
Veel leesplezier! 
Liefs, 
Fien, Yasmin, Helena, Lauranne, Rachne, Amelie, Aster, Stien, Kyana, Lisa, Paulien, 
Kato, Emma, Merel, Liesa, Silke, Alysha, Delphine, Myrthe, Amber, Aïsha en Ophélie 

 
Meer informatie over het jaarthema ‘Vonken’  

op https://chiro.be/vonken 
 
 
 
 
 

https://chiro.be/vonken
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Kampverslagen Pinkels 
 
Zaterdag 24 juli 
EINDELIJK was het zover: de leukste week van het hele jaar, namelijk CHIROKAMP! We hadden er 
allemaal superveel zin in! Na afscheid te nemen van de ouders vertrokken we met de trein. En de 
sfeer zat direct goed, we zongen, babbelden en speelden spelletjes. De trein- en busrit was lang 
maar we zijn er geraakt. Op de kampplaats kregen jullie een rondleiding, leerden jullie de kampdans 
en speelden we nog enkele spelletjes. Jullie keken ook naar het eerste toneeltje van het kamp! En 
we hebben gemerkt dat die toneeltjes toch altijd een hoogtepunt van jullie dag is!! De tijd vloog 
vandaag voorbij en voor jullie het wisten, was het al bedtijd. Jullie maakten jullie klaar voor de 
eerste nacht op kamp. Moe maar gelukkig kropen jullie in jullie slaapzak.  

 
 
Zondag 25 juli 
Op 25 juli speelden we in de ochtend een spel met als thema ‘reis 
rond de wereld’. We bouwde een vliegtuig en vertrokken vanuit 
Zaventem. Ze leerden het vliegtuig kennen met de leidsters als 
stewardessen. We landden als eerst in China. We speelden Chinese 
voetbal. We stopten vervolgens in Frankrijk. We leerden ze de 
woorden fromage en baguette aan, waarmee we het spelletje ‘eend 
en gans’ speelden. De volgende halte was Egypte met het spelletje 
uitbrekertje. Ze moesten uit de piramide ontsnappen. Op weg naar 
de kampplaats liep het mis! We stortten neer met het vliegtuig. Ze 
liepen door een hindernissenparcours in het woud. Er kwam uiteindelijk een helikopter ons redden. 
Als we terug op de kampplaats waren, dansten we de 
kampdans als afsluiter.  
 
In de middag was het leidingswissel. De pinkels kregen voor 
een middag leiding van andere leidsters. Het thema was 
piraten. Ze speelden spelletjes zoals schipper mag ik 
overvaren, pang pang, tik tak boem, touwtje trek. Op het 
einde waren ze allemaal stoere piraten! 
 
De activiteit van de avond was fakkeltocht. We wandelen met 
heel de chiro naar een grasveldje. We zaten in een cirkel gezellig liedjes te zingen. De pinkels 
zongen het pinkellied uit volle borst mee! 
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Maandag 26 juli 
Dit was natuurlijk een onvergetelijk, fantastisch, tof.. kamp! En omdat we dat voor altijd willen 
onthouden maakten we een leuk kampaandenken dat we elk jaar opnieuw kunnen meenemen op 
kamp; een bestekzakje! (Dit zakje is dus bedoelt om je bord, beker, kom, bestek en 
keukenhanddoek in te steken. Deze kan je dan mooi aan je stoel hangen! Ideaal voor op kamp, 
maar kan zeker ook thuis gebruikt worden voor dat leuke kampgevoel te creëren. -heimwee naar 
kamp is normaal;) - ) Jullie schilderen er op los en vanaf nu zijn jullie allemaal trotse eigenaars van 
een mooi zakje! Zelfs de touwtjes kregen een likje verf! Wat een kleurrijke boel!  
 
In de middag hielden we ons niet in! We maakten de inner Coole Dave in ons wakker en maakten 
ons lekker vies en vuil! Naast ons kon je niet kijken want wij hadden de mooiste en kleurrijkste 
kapsels van heel Stabroek! Gelukkig konden we alles mooi van ons laten spoelen en de lekker 
warme douche! 

  
 
Dinsdag 27 juli 
In de voormiddag gingen we naar een mooi atletiekveld om daar baseball deluxe te spelen met de 
andere groepen. Ja ja dit was dus niet zomaar een spelletje baseball, dit was een speciale versie. In 
plaats van 2 teams waren er 4 teams, 2 teams in het veld en 2 teams die op de bal sloegen. Als het 
lukte om de bal ver te slaan moest je naar de verschillende honken lopen en kwam je een andere 
speler tegen van een ander team dan moest je blad steen schaar doen om te bepalen wie verder 
mocht. Dit was echt superleuk en de pinkels deden dit fantastisch!  
 
In de namiddag was het eindelijk tijd om onze mooie Disney kleren aan te doen. Dit was natuurlijk 
nodig voor een keileuk Disney spel. Elsa, Assepoester, Doornroosje en Sneeuwwitje hadden 
dringend de hulp nodig van de pinkels. Alle Disneyfiguren waren weg. De enige manier om deze 
terug te krijgen was door spelletjes te spelen die iets te maken hadden met één van de 
Disneyfiguren. En het is de pinkels gelukt!! De Disneyfiguren waren allemaal terug!!! 
 
S’avonds was het tijd voor een feestje namelijk het Kwikkenfeest. De kwikken hebben een heel 
mooi optreden gegeven voor ons. Daarna hebben we superleuk gedanst en dan kregen we veel 
lekkers te eten en te drinken. Dit was een heel leuk feestje!  



5 
Chirokraker september – oktober 2021 

 
 
Woensdag 28 juli 
Op 28 juli werden de tiptiens en aspi’s de nieuwe leiding voor een dag. Ze gaven de pinkels een leuke 
tijd met verschillende spelletjes. Het thema was reis ronde de wereld. In de ochtend vonden de 
pinkels een schatkaart. Ze konden puzzelstukjes winnen door spelletjes te spelen. Op einde konden 
ze de weg volgen naar de schatkist.  
In de middag deden de pinkels een brandweeropleiding. Ze speelden spelletjes met vuur. Op het 
einde mochten ze als echte brandweervrouwen de (kartonnen) vlammen blussen met de tuinslang. 
In de avond vertelden ze een zelfverzonnen verhaal over kuikens. We hadden kuikentjes mee op 
kamp!!! Op het einde mochten ze de kuikens aaien! Dit was een fantastische afsluiter van en 
geweldige dag! 
 
Donderdag 29 juli 
Goedemorgen!! Het ging vandaag weer een superleuke dag worden! Na een stevig ontbijt 
wandelden we naar een speeltuin waar we de hele voormiddag bleven. Jullie gingen van de 
glijbaan, klommen in het spinnenweb, gleden van de deadride,... We hadden veel plezier.  
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In de namiddag stond gepland: een chillnamiddag. We hebben gedoucht (wat echt wel nodig was :-) 
). En daarna keken we samen naar de film Bee-movie. En wat kon er natuurlijk niet ontbreken 
tijdens de film? Popcorn natuurlijk. Smullend en in pyjama leerden we heel wat bij over bijtjes! We 
merkten dat deze rustige namiddag jullie deugd deed (het kamp is echt wel vermoeiend!). 
 
En in de avond werden de pinkelkamers omgetoverd tot een echt wellness. Met een masker op het 
gezicht kwamen we helemaal tot rust. Ik moet wel toegeven dat het er erg grappig uitzag. De 
pinkels en leidsters waren allemaal snoepjes geworden! Daarna deden we ook nog enkele 
ademhalingstrucjes. Na deze rustige namiddag en avond gingen jullie zonder te mopperen naar bed 
en sliepen jullie als roosjes. 

   
  
Vrijdag 30 juli 
In de voormiddag was het eens tijd om de koffers al eens proper te maken. Alles wat we niet meer 
nodig hadden hebben we terug proper in onze koffer gedaan, zodat we de volgende dag alleen 
onze slaapspullen erin moesten doen.  
 
In de namiddag hebben we een hele leuke act voorbereid om s’avonds op het kampvuur te tonen. 
Het pinkelleid konden we als goed zingen, maar nu hebben we er een dansje op gemaakt. Dit was 
heel leuk om te doen en dit ging ook heel snel, iedereen was heel goed in het bedenken van leuke 
pasjes voor de dans. 
 
S’avonds was het dan zover, de laatste avond en dat betekent kampvuuravond. De pinkels hun act 
was heel goed gegaan. Ook de leiding van de pinkels heeft een actje voorbereid voor de pinkels, ze 
hebben een prachtige show getoond op het liedje vuurwerk. Daarna was het tijd om het vuur aan 
te steken, dit werd zoals de traditie aangestoken door het jongste en oudste lid van de chiro. En dit 
was een mooie afsluiter voor de laatste avond. 
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Zaterdag 31 juli 
De laatste dag was aangebroken.. jullie valiezen stonden al mooi ingepakt naast jullie bed! Nu nog 
de laatste dingetjes er in proppen! Uniform aan, veldbed/luchtmatras/matje afbreken, ontbijten en 
dan natuurlijk nog leuke spelletjes spelen! Jullie hadden veel geduld en zaten nog vol 
enthousiasme! Na een rustige (nu toch wel vol vermoeide pinkels en leiding ;)) treinrit kwamen we 
aan in onze thuisstad! Belsele! Daar sloofden jullie zich uit met de toffe kampdans! En dat deden 
jullie goed! (Kampdans: Die young - Ke$ha) Daarna verenigden jullie zich met jullie ouders, familie 
en natuurlijk ook met jullie huisdieren en knuffels die jammer genoeg niet meer in de valies 
pasten.. De eindformatie sloot ons geweldig kamp mooi af en wij tellen alvast uit naar volgend 
jaar!  
MERCI pinkels voor dit fantastisch jaar!  

  
 

Een groot paars hart voor jullie allemaal!  
Knuffels van de leiding! 
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Kalender Pinkels 
 

September 2021 

Zondag 5 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 12 september: Startdag van 14u tot 17u30 
Zondag 19 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 26 september: Inschrijfdag!! GEEN chiro 

Oktober 2021 

Zondag 3 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 10 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 17 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 24 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 31 oktober: GEEN chiro. Het is VRB, terwijl de ouders feesten kunnen 
de kinderen op de chiro logeren.  

November 2021 

Zondag 7 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 14 november: GEEN chiro, leidingsweekend!  
Zondag 21 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 28 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Kampverslagen Speelclub 
 
Woensdag 21 juli:  
DE DAG WAAR WE ALLEMAAL NAAR UITKEKEN! WE VERTREKKEN OP KAMP! EINDELIJK !!!!!! 

 
 
Donderdag 22 juli:  
We vlogen er de eerste dag letterlijk direct in! De ruigste spelen ooit werden daar gespeeld! Ja er 
vielen gewonden. Maar JA wij overwonnen dat! 
JULLIE BEESTEN!! 
 
In de middag draaiden jullie hoofdjes dol bij het grote scheer schoor schuimspel! Elk spel met 
scheerschuim! Schuimpparty’s  zijn zo 2019 vanaf nu enkel scheerschuimparty’s!!! Alles zat onder! 
Wat een toffe middag, daarna alles uit onze kleren en haar krijgen …  
 
Vrijdag 23 juli: 
DAGUITSTAP 
Blindelings werden we gedropt! Dat was het dan .. nu moesten we zelf onze weg maar terug vinden 
gelukkig had Trudie ons opdrachten meegegeven en als we die vervulden we sneller de weg terug 
konden vinden! 
We gingen eerst helemaal de mist in maar we hebben uiteindelijk de weg gevonden ! En wat waren 
we snel! Speedy Gonzales!  
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Zaterdag 24 juli: 
Moe achter daguitstap? BULLSHIT!  
Wij vertrokken weer gewoon op stap! Geen tijd om stil te zitten!  
 
We gingen gaan zwemmen!! YES YES YES!  
Samen met de vissen in de grote zwemvijver, sommige waren al meer bang van de vissen als de 
ander..maar toch hebben jullie dat allemaal super gedaan! 100 x in het water gesprongen en maar 

2 x verdronken         ! Grapje! We hadden namelijk allemaal onze zwemtest goed afgelegd!         
 
Daarna nog even opdrogen in de speeltuin en dan snel terug! Want de kolen van de BBQ waren al 
warm! Mmmmmmmmmmmmm !  
Perfecte eten om onze pinkels te verwelkomen! 
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Zondag 25 juli:  
We kunnen kamp niet zomaar vergeten! Dus maakten we een kampaandenken! Tasje hier, tasje 
daar, we hadden het zo voor mekaar! De leukste tassen van België werden die dag gemaakt in 
Stabroek!! Je bent die van jou toch nog niet kwijt hé??? 
 

 
In de middag was het snel onze beste smile ;) opzetten voor de groepsfoto’s en doen alsof jullie het 

leuk hadden met ons        ! Gelukkig was het daarna leidingswissel en waren jullie van ons af        ! 
Maar niet te vroeg juichen want in de avond waren we al terug!  
We genoten van de mooie fakkeltocht en hebben onze stem leeg gezongen!!  
 



12 
Chirokraker september – oktober 2021 

Maandag 26 juli:  
We waren de beste vervanging voor de kookploeg! We maakten gekke pasta’s! Groeten snijden, 
pasta koken, groeten snijden en nog eens pasta koken! Wat een lekkere lunch, en toch wel het 

beste van de dag                
 
Daarna speelden we mens-erger-je-niet-real-life. Maar voor je mee mocht doen aan het spel moest 
je eerst een strike gooien met je schoen aiaiai wat werden we bekogeld langs alle kanten ! Maar 
iedereen raakte uiteindelijk op het spelvorm. Hier stak de regen snel een stokje voor en spoelde 

heel ons spelbord weg en liet zelfs de tent van de leiding onderlopen       
 
Kropen we maar snel warm en droog in ober slaapzak voor wat slaapzakspelletjes. Mensen werden 
onder andere ontvoert en moesten jullie maar raden wie er weg was of hoeveel er wel weg waren 

        
 
Dinsdag 27 juli:  
Home runs en baseball op yazzmin haar neus..het kon allemaal in baseball deluxe! We gingen voor 
het massa spel naar een gigantische veld waar we ons konden uitleven! Wie is er nu weer 

gewonnen bij de baseball?         
 
EI!!JAKKES!! Wat stonken jullie in de middag en wat hebben we laaaaaaaang in de douch moeten 

staan om jullie proper te krijgen. Het waren namelijk vuile spelen       ! Niemand was bang om vuil te 
worden, jullie smeekten er zelfs om! Speelclub in hun natuurlijke habitat!  
 
Voor het kwikkenfeest haalden we onze beste dansmoves en mooiste outfit uit de valies! Uren 
dansten we op de vetste muziek en genoten we van een heerlijk dessertenbuffet! Nog even en 
jullie zijn ook kwikken en dan is het jullie feest!  
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Woensdag 28 juli:  
ASTIDAG!  
We zagen jullie een hele dag niet! :( 
De toekomstige leiding van de  komende jaren proefden al even van het leiding geven !  

Opeens spraken jullie veel minder tegen en was het veel stiller Savonds… jongens, jongens toch          
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Donderdag 29 juli:  
Steppen klaar? Steppen maar !! 
 
We namen de step helemaal tot in Huzarenberg: een gloednieuwe speeltuin met een blote 
voetenpad! Daar speelden we het grote ruilspel en maakten onze beroemde TikTok af ( dan was 
Myrthe blij)  
 
Het was een leuke rit maar ook heel vermoeiend daarom had jullie lieftallige leiding stiekem fruit in 
chocolade gemaakt en een hele wellnessavond voorbereid! Zo blij hadden we jullie nog nooit 
gezien!! Chocolade, gezichtsmaskers, voetenbadjes, glaasje kidibull, massage, kaarsen... niets te 
ontbreken!  
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Vrijdag 30 juli:  
Kampvuuravond! Prachtige actjes en jullie spetterend toneel kon niet ontbreken! Veel knuffels 
maar ook veel traantjes met alle leden en leiding samen sloten we ons kamp af! Wat hebben we 
genoten tot de laatste minuut!  
 
In de middag hebben jullie dan ook veel pret gehad om jullie toneel voor te bereiden ze konden 
jullie horen lachen tot in Belsele !  
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Zaterdag 31 juli:  
Wat een stomme dag!! De laatste dingen werden ingepakt en de camion werd ingeladen. Samen 
kuisten we alle lokalen en speelden nog wat spelletjes. ..  Het was de dag om terug naar huis te 
vertrekken :(  
 
Liefste Speelclubbers, 
 
Bedankt voor dit mega fijne jaar en zotte kamp!  
We hebben veel met jullie kunnen lachen en tieren! Miljoenen spelletjes werden gespeeld en beter 
vriendschapsbanden gemaakt! Maar nu is het tijd voor een nieuw chirojaar !  
 
We gaan jullie missen!  
Dikke kus & dikke knuffel 
Myrthe, Liesa, Helena & Yazzmin  
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Kalender Speelclub 
 

September 2021 

Zondag 5 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 12 september: Startdag van 14u tot 17u30 
Zondag 19 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 26 september: GEEN chiro, Inschrijfdag  

Oktober 2021 

Zondag 3 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 10 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 17 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 24 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 31 oktober: GEEN chiro, VRB babysit 

November 2021 

Zondag 7 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 14 november: GEEN chiro, leidingsweekend!  
Zondag 21 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 28 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Kampverslagen Kwikken 
 
Bonjour, Guten Tag, Hola, Ciao, Hello, Hej liefste kwikken! 
 
Het is tijd om terug te blikken op het mooie bivak van 2021! Weten jullie nog waar we naartoe 
gingen? Inderdaad, we gingen naar Stabroek! Wij zijn nog steeds aan het nagenieten van ons 
GEWELDIGE kamp, jullie ook? Lees snel verder om onze fantastische avonturen te herbeleven! 
 
Woensdag 21 juli 
omdat we niet konden wachten om te vertrekken! We stonden jullie al op te wachten aan het 
station, nog snel een dikke knuffel aan mama en papa en we konden de trein op! De treinrit vloog 
voorbij en al snel kwamen we aan in Antwerpen Centraal, nog even zoeken naar de bushalte en we 
konden de bus op. De bus zat overvol door onze Chiro, iedereen was super enthousiast om op 
kamp te gaan!  
 
Eenmaal aangekomen op de kampplaats wou iedereen 
even uitrusten tot de camion aankwam! We konden al 
jullie sterke spieren gebruiken om de camion leeg te 
maken, daardoor ging het supervlot! Dan was het 
eindelijk tijd voor jullie vieruurtje. We aten een lekkere 
suikerwafel, want we hadden nog veel energie nodig om 
jullie zware valiezen naar boven te dragen. Gelukkig zijn 
jullie een grote groep en stond alles dus heel snel boven! 
Nu kon het kamp echt beginnen! Bed opmaken, valiezen 
goed zetten, een leuk slaapmaatje kiezen en voila! Jullie 

waren klaar om 10 dagen supergoed te slapen!  
 
Het is 18u, dat betekent: ETENSTIJD! Maar eerst de kampdans, 
spannend, want jullie zagen hem nu pas voor de eerste keer! Dan 
nog snel de kreten en iedereen kon aan tafel! MMMMM lekkere 
fricandon met kriekjes, dat had ons gesmaakt na zo een warme 
dag! Na het eten konden jullie het eerste toneeltje zien, wat een 
succes! Het was natuurlijk nog te vroeg om te gaan slapen, dus we 
maakten nog enkele afspraken en we legden ons rodedraadspel 

uit! Wie het laatst op de hoop ligt is een 
……………………………………………………………………………………………….. (vul zelf maar aan!) 
 
We speelden nog een spelletje en dan was het tijd om ons bed op te zoeken. Wie dacht dat dit vlot 
ging verlopen had het goed mis, want we hadden natuurlijk niet gerekend op de hitte in de 
slaapkamer! Pffff leidsteeeeeer het is hier veel te warm!! De eerste nacht verloopt nooit vlot, maar 
het werd al heel snel laat en velen onder jullie hebben het middernacht zien worden! Als dat 
morgenvroeg maar goedkomt… 
Slaapwel lieve kwikken! 
 
Donderdag 22 juli 
GOEEEEEEEEIMORGEN deze morgen! Iedereen werd wakker met kleine oogjes want de nacht was 
kort geweest. Maar gelukkig waren jullie wel nog enthousiast om aan de dag te beginnen. Een 
stevig ontbijtje en we konden erin vliegen!  
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In de ochtend speelden we een megacool bordspel. 
Iedereen moest een pion zoeken in de omgeving, het 
ging van een blaadje tot een speldje en zelfs een 
gevonden papiertje. We deden groepsopdrachten, duo-
opdrachten en individuele opdrachten. Natuurlijk 
mochten we niet vergeten om veel water te drinken, 
want het was een warme dag! Af en toe een drinkpauze 
en we konden weer verder. Voor we ’s middags aan tafel 
gingen wouden jullie toch al heel graag de kampdans 
leren, dus we stopten het spel om de kampdans stap 
voor stap aan te leren. Jullie waren er heel snel mee weg en konden het dus al showen voor het 
middageten! Snel nog de kreet verzinnen en we konden aan tafel! Daarna was het tijd voor een 
welverdiende platte rust, snel een briefje schrijven naar het thuisfront en we konden verder met de 
middagactiviteit! 
 
Huhhhhh leidster waarom spelen wij nu in 2 groepen? Er was toch de afspraak dat wij altijd samen 
moeten spelen?? Jaaaa dat klopt, maar af en toe is het eens leuk om jullie in 2 te delen want jullie 
zijn met veel! Maaaaaar waar is de andere groep nu naartoe? Die zijn in het geheim verdwenen? 
Jullie waren zo nieuwsgierig dat jullie bijna geen concentratie meer hadden om verder te gaan met 
het spel van deze ochtend! Maar toch deden jullie je best, nu kwamen jullie veel sneller aan de 

beurt      . Plots was het tijd om te wisselen, nu kwamen jullie eindelijk te weten wat de andere 
groep in de tussentijd had gedaan. We gingen naar boven en we zetten jullie in een kamer. 
WOOOOW cool, we gaan een escaperoom doen! Veel succes en hopelijk geraken jullie eruit! De 
vorige groep was na 40 minuten al terug buiten, doen jullie het sneller? Toegegeven was het voor 
de leiding heel grappig om jullie bezig te horen, maar jullie deden dat supergoed (met kleine tips 

van ons      ). Na een klein uurtje waren jullie dan ook uitgeraakt en mochten jullie elkaar terugzien! 
Nu even bekomen met een lekker vieruurtje en een beetje vrij spelen.  
 

Na het lekkere eten van de kookploeg en het leuke toneeltje 
konden we onze avondactiviteit beginnen. We speelden een 
MEGACOOL ASMR-spel. Jullie werden opnieuw verdeeld in 2 
groepen en kregen een gsm. Het was de bedoeling om een 
bestaand geluid na te maken en de andere groep moest raden 
welk geluid het was. Ik herinner mij nog het geluid van een 
slijper, iemand die viel in bad. De avond vloog voorbij en het was 
al tijd om naar bed te gaan. Gelukkig verliep het wat beter dan 
vorige nacht! 
 

Tot morgen! 
 
Vrijdag 23 juli 
Hé wordt eens wakker, hé wordt eens wakker! Het is tijd om op te staan en met ons op pad te 
gaan!! Hint hint, want vandaag gingen we op DAGTOCHT! Een stevig ontbijtje, rugzak klaarmaken, 
stapschoenen aan en we konden vertrekken! Al snel mochten we de bus op en werden we even 
later gedropt. Daar aangekomen kregen jullie een brief van Trudie waarin te lezen stond dat jullie 
moesten strijden tegen de Speelclub en de Tippers. Het doel was om zo snel mogelijk terug op de 
kampplaats te staan en uiteraard gingen wij dit winnen! Als extraatje kreeg elke groep een ei, daar 
moest heel goed voor gezorgd worden, want het moest heel terug op de kampplaats geraken! Vol 
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goede moed begonnen we eraan. Oh ja, de eerste opdracht 
was om jullie schoenen uit te doen en de tocht te starten op 
blote voeten. Dit was voor jullie geen probleem en we 
gingen op tocht. Oei maar deze weg lijkt nu wel echt heel 
lang, zijn we wel juist leidster? Ja hoor, gewoon rechtdoor 
blijven lopen! Lap, na 2 kilometer te wandelen komen we 
erachter dat we toch verkeerd waren! We moesten terug 
naar de startplaats. We waren al bang dat we niet meer 
konden winnen, maar we gaven het niet op! We namen even 
pauze en speelden nog een spelletje en dan ging de tocht 
weer verder. Plots zagen we Sam op de grond liggen. Wat 
was er daar gebeurd? Ohneeeeeee Bob (het ei) was 

gesneuveld!      We moesten nu wel een minuut stilte 
houden om hem te herdenken. Rust in vrede, Bob. 
Sommigen onder jullie liepen nog steeds op blote voeten! 
Nu hadden we zeker de juiste weg gevonden en we stapten heel goed door! Op elk kruispunt 
namen we even pauze om een spelletje te spelen. En dan plots was het al tijd om te eten! Iedereen 
kwam op krachten en vol nieuwe energie gingen we weer verder! We zitten zeker al in de helft van 
de tocht! We liepen door een wijk en door een bos. Oef eindelijk wat schaduw, want het is een heel 
warme dag! Even uitrusten en wat spelletjes spelen, want anders zijn we veel te snel terug! we 
waren al bijna terug op de kampplaats! Het laatste half uur ging in en we stapten heel goed door! 
Plots kwamen we de Speelclub tegen. Lopen kwikken, want wij willen eerst zijn! En ja hoor, 1 
iemand van de kwikken liep nek aan nek met een speelclubber, maar toch wonnen de kwikken! 
Supergoed gedaan! Dat verdient een lekkere appel en heeeel veel water! Leidsteeeeer wat gaan we 
nu nog doen want het is nog maar 14u? Haast jullie naar boven en neem jullie zwemgerief, want de 
bus is er over 15 minuten! 

 
We moesten een beetje lopen, maar we hebben de bus 
gehaald! De weg naar de zwemvijver liep niet zoals gepland, 
maar we zijn er dan toch geraakt! We namen zelfs de metro, dit 

was voor sommigen de eerste keer! SPANNEND!       We 
hadden een half uurtje om te plonzen in het water, het was 
heel erg verfrissend en toch een leuke verrassing na een lange 
tocht! Nog een laatste inspanning 
om de bus te halen en we konden 
aan tafel! Mmm, we hadden heel 

veel honger dus het eten had ons zeker gesmaakt! 
 
Na zo een drukke dag vonden we dat jullie wel wat ontspanning 
konden gebruiken, dus we gingen macramébandjes maken! Ze waren 
nog niet volledig af, maar ze zagen er wel al SUPER mooi uit! Het was 
al tijd om naar jullie bed te gaan! Hopelijk hebben jullie goed 
geslapen, want het was toch wel een vermoeiende, maar heel leuke 
dag! 
 
Slaapwel kwikken! 
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Zaterdag 24 juli 
 
Knutselactiviteit: 
Aaaaah we zijn al dag 4 op kamp!!! Pffff het gaat veel te snel. Daarom besloten jullie fantastische 
leidsters om het deze ochtend wat rustiger aan te doen. We gingen macrame bandjes makennn 
wooeehooeeeww. En damn jullie waren hier echt nog goed in ook, sommigen maakten zelfs patronen 

die de leidsters nog niet konden (oeps      )  
 
Het touw vloog over de tafels net zoals de tape en de scharen. Waar waren opeens alle scharen naar 
toe? Haha niemand vond nog een schaar. Gelukkig hebben we ze dan onder de touwtjes gevonden 
en konden we verder doen. 
 
Tijd om te  gaan lunchennnnn  
 
Naar het toilet, handen wassen en aan tafell!!!! 
 
Vuile spelen + tshirt: 
Na de middag verrasten we jullie met mooie witte t-shirten. Hoewel deze niet lang wit gingen blijven. 
Jullie werden geblinddoekt en wachten in volle spanning af hihihi. 
Huh? Begint het nu te regenen??? 
 
NEEEEEE da is verf!!! 
 
Hahaha jawel de leidsters waren zich enorm aan het amuseren om jullie vol te kladden met neonverf. 
Woooooowwww jaja het was echt super cool! Maar nu moesten de t-shirts uit en kwamen die vuile 
kleren van onder die mooie T-shirts.  
 
We gingen vuile spelen dooeeeennn!!!  
Er kwam verf, bloem, water, eieren en lekkere overschot van de spinazie aan te pas. Waar jullie 
heerlijk in konden ravotten. Zo moesten jullie bloem over elkaars hoofd doorgeven, of de kampdans 
dansen tussen de spinazie. En zakdoekje leggen werd gedaan met waterballonen of waren het nu 
verfballonen??? 
 
Uiteindelijk zagen jullie er allemaal prachtig uit in jullie stinkende kleertjes hahaha. 
 
Gelukkig mogen we na vuile spelen ook DOUCHEEENNNN!! 
 
Avond: 
Eenmaal we ons maagjes goed hadden gevuld en weer helemaal fris opgetut waren, was het tijd om 
onze mooie neon T-shirts aan te doen want de leiding had een ongeloofelijk coole verrassing!!! 
 
Helaas kregen de mooie T-shirts al rap een bijnaam als vuilniszakken.. maar ondanks de uiteindelijk 
toch grappige bijnaam hadden jullie beste leidsters een hele neonfuif georganiseerd met blacklights, 
neon face paint en fluosticksss en natuurlijk niet te ontbreken geweldige fuifmuziek waar jullie dood 

enthousiast op mee zongen (brulden      )  
 
Na een lange avond konden jullie allemaal weer als echte feestgangers in jullie bedjes om goed uit te 
rusten voor de volgende dag. 
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Zondag 25 juli 
 
Spel 4 elementen: 
Water, aarde, vuur, lucht het spel dat leek op een normale bosstratego maaaaaaar opeens toch een 
veel leuker spel bleek te zijn.  
 
Verdeeld onder de 4 elementen hadden jullie allemaal een hoofdelement in het team en jullie 
moesten proberen om zoveel mogelijk van de andere elementen te bemachtigen. Als jullie van alle 
elementen genoeg kaartjes hadden verzameld mochten jullie gaan zoeken naar de kampvlaggen 
van de andere teams. 
 
Aaaaaaah dit spel was zoooo stresserend!!! Zoeken zoeken zoeken maar.  
 
Uiteindelijk was er dan toch een winnaar. 
 
Leidingswissel: 
na de middag kregen jullie leiding van 4 andere fantastische leidsters en speelden jullie met hen 
super leuke spelletjes. Maaaar die spelletjes of 4 nieuwe leidsters konden toch niet tippen aan jullie 
eigen leidsters met hun geweldige ideeën. 
 
Fakkeltocht: 
Na een lekker dinertje was het tijd om jullie beste zangkunsten eens te laten zien hoewel het een 
beetje aan het regen was konden we onze traditionele fakkeltocht toch niet vergeten hihi.  
 
we zongen de leuke liedjes en na enkele uurtjes staken we de fakkels aan en gingen we terug naar 
de kampplaats. Sommigen met een bang hartje omdat er soms eens een stukje afbrak maar jullie 
deden dat uitstekend goed!!  
 
Maandag 26 juli 
Opstaaaaan!!! ‘Maar leidsteer, t’is nog donker?!’ Deze 
nacht werden de kwikken gewekt voor een TE GEK 
nachtspel! Ze werden uit hun bed gesleurd en moesten 
direct naar beneden komen om het spel te spelen. Wat ze 
nog niet wisten was, dat Nore en Febe een halfuurtje 
vroeger ook al gewekt werden en zogezegd gekidnapt 
werden. Dat werd dan ook snel duidelijk beneden toen we 
onszelf telden en er al bij nummer 4 iemand ontbrak.  Plots 
reed een auto snel van het kampterrein met Nore en Febe 
die schreeuwden om hulp!! De leiding was in paniek en ook jullie waren bang! Gelukkig was het 

allemaal een grap en om jullie bange hartjes tot rust te laten 
komen speelden we nog heel even baseball in het donker. Maar 
het was al snel duidelijk dat jullie veel te moe waren en liever in 
jullie bedjes wouden kruipen!  
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’S Ochtends werden de kwikken een uur later 
gewekt! Het was uitslaapdag. Dat konden de 
kwikken wel gebruiken na zo een bangelijke nacht! 
Vandaag mochten ze hun slimme hersenen eens 
gebruiken om zo veel mogelijk geld te verzamelen. 
Dit deden ze door illegale snoepjes door te 
verkopen aan snoepverslaafden! Dit was geen 
makkie amaai! Maar we hadden toch een winnaar 
met maar liefst bijna 4000 euro! Jawel!! Jullie 
hadden zoveel adrenaline door dit spel dat we er 
een gewonde bij hadden na ‘ROTTE SELDER’ te roepen.. maar dat hield niemand van ons tegen!! 
Want wat jullie nog niet wisten was dat deze dag nog lang niet gedaan was met verrassingen. 
Tijdens vuile spelen kregen jullie een witte T-shirt die wij hebben bespettert met fluo verf maar 
waarvoor was die toch nodig?? Wel, vanavond kwamen jullie erachter! We zeiden dat jullie je 
vuilzakken mochten aantrekken waarna we jullie kwamen halen. Waaaaaant.. beneden stond een 
kei coole fluo fuif op jullie te wachten!! Jullie zagen er beeldig uit! Woehoeew we hebben ons 
keihard geamuseerd en keihard gezongen en gedanst!! Een avond om niet meer te vergeten!  
 
Dinsdag 27 juli 
Vandaag is weer een geweldig leuke dag!! ‘S ochtends pakten we uit met een Baseball deluxe! Heel 
de chiro speelde samen een potje baseball!! Omdat we met zoveel waren gebruikten we de 
atletiekbaan van Stabroek en speelden we zelfs in 4 groepen. Smiddags kwamen jullie het leuke 
nieuws teweten dat het ‘s avonds KWIKKENFEEST WAS!! Woehoeeew dat wilde dus zeggen dat 
jullie veeeeel moesten voorbereiden. Over het thema was iedereen het al eens! ‘Gala-chique’ dus 

zo mochten de gasten dan ook arriveren, en jullie ook! Het prachtige 
rotte selderpakje mocht dus achterwege blijven voor vandaag ;)). De 
uitnodigingen waren galajurken om het thema er nog wat in te wrijven 
en jullie bereidden een mooie openingsdans voor, om te laten zien aan 
iedereen en het feest te laten starten! We genoten van het 
overheerlijke dessertenbuffet van de kookploeg en dansten en zongen 
opnieuw tot we in ons bed moesten. Het was een zalig kwikkenfeest 
girls!!  

Woensdag 28 juli 
Waaaaat?! vandaag kwamen jullie geweldige lieve leiding jullie niet wakker maken… Maar wie dan 
wel? Het waren de Aspi’s en de tiptiens!! Want vandaag was het Astidag!! Jullie kregen zowel 
sochtends, smiddags en savonds nieuwe asti’s als leiding. Wij, de leiding hadden een dagje rust en 
hebben ons ook goed geamuseerd! Jullie hadden veel te vertellen de dag erna over wat jullie 
allemaal gedaan hadden, maar hadden jullie ons toch een ieniemienie beetje gemist he ;)) 
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Donderdag 29 juli 
Vandaag was het een van DE hoogtepunten van het kamp; BOBBEJAANLAND!!!  
 
De Kwikken werden ‘s ochtends gewekt, geen idee  wat hun te wachten stond. 
Er werd gevraagd om de rugzak te maken en zwemgerief mee te nemen, wat we 
natuurlijk niet nodig hadden in Bobbejaanland. De leidsters vinden het altijd wel 
leuk om de kwikken hier en daar eens te misleiden. Toch waren ze TE 
nieuwsgierig en konden ze niet ophouden om tijdens de busrit te raden waar we 
naartoe zouden gaan. Na een tijdje werden alle gordijnen van de bus gesloten 
en moesten ze hun ogen bedekken, zodat niemand ook maar iets kon zien.  
 
3…2…1 DOE JULLIE BLINDDOEK MAAR AF! JOEPIE WE ZIJN IN BOBBEJAANLAND!!! 
 
Het werd een mega coole dag, eentje om nooit te vergeten :) 
 

 
 
 
Vrijdag 30 juli 
De heeeeeeeeele dag voorbereiden, waaaaaant het is kampvuuravond vandaag. Misschien wel één 
van de spannendste avonden van het kamp (op ons ‘nachtspel’ na dan xp). Het blijft toch steeds 
een klus voor dat jullie overeenkomen over wie wat en hoe wilt doen, maar toch sloegen jullie er 
weer in om een leuke parodie van ons hele kamp na te spelen. Het ging van de verrassing naar 
Bobbejaanland tot het helpen om leidster Aïsha en Silke een liefje te zoeken hihi. Iedereen genoot 
van jullie acteerkunsten, waarna jullie ook een lief actje deden om ons als leidsters te bedanken 
WELOVEYOU.  
 
Ook de leidsters deden hun best met een gedichtje en een leuke aftermovie om ons mooie jaar en 
kamp af te sluiten… Veeg die tranen maar weg want jullie blijven voor altijd in ons hart lieve 
Kwikken <3 
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Zaterdag 31 juli 

 
OPSTAAAAAAN, VALIES NEMEN, OPRUIMEN EN HELAAS TERUG RICHTING BELSELE… Wat is dit kamp 
voorbij gevloooooooogen! 
 
Nogmaals een dikke dankjewel lieve Kwikken voor dit geweldige jaar, we gaan jullie missen! 
 
Dikke kussen, 
 

Aïsha, Delphine, Silke en Ophélie              
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Kalender Kwikken 
 

September 2021 

Zondag 5 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 12 september: Startdag van 14u tot 17u30 (vriendinnetjes zijn welkom!) 
Zondag 19 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 26 september: GEEN chiro, inschrijfdag (meer informatie volgt) 

Oktober 2021 

Zondag 3 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 10 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 17 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 24 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 31 oktober: GEEN chiro, VRBabysit 

November 2021 

Zondag 7 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 14 november: GEEN chiro, leidingsweekend!  
Zondag 21 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 28 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Kampverslagen Tippers 
Dag 1 (21/07):  
Met de trein naar Stabroek!!! Eens aangekomen op de kampplaats werden de tenten opgezet en 
maakten jullie zich het terrein zeer snel eigen. We legden ons mega-cool-rode- draadspel uit waar 
jullie elke dag medailles gingen verdienen LETS……GOOO !!! 
 
Dag 2 (22/07):  
Goeiemorgeeee!! De tweede dag van het kamp! We speelden “can you handle 
it?” Een tikkende tijdbom en deze mocht absoluut niet afgaan! Door allerlei 
opdrachten te doen zorgden jullie ervoor dat de bom nooit is afgegaan. Yes 
the tippers can handle it! Daar drinken we eentje op ! :)) 
 
Dag 3 (23/07):  
“Leidsters naar waar gaan we??”  geblinddoekt zaten jullie op de bus en 
werden jullie gedropt! Samen zochten we de weg naar de kampplaats aan de 
hand van vissengraten. Na een paar keer verkeerd te lopen waren we terug op 
de kampplaats aangekomen en genoten jullie van jullie welverdiende douche 
en een filmavondje. 
 
 
Dag 4 (24/07): 
Strikeeee…..Suzanne WEERAL? We begonnen de dag met bowlen 
joepiejajeeeeej. Hekjes waren niet toegestaan want we hadden vaneigenst 
heel hoge verwachtingen van onze tippertjes! Na een paar keer in de goot te 
gooien werd plots toch het magische “rekje” ontdekt. Jullie talent van bowlen 
gaan we niet vergeten, goed gedaan tippers!! 
 
Dag 5 (25/07):  
Whooopwhooop totebags schilderen! Jullie lieten jullie creativiteit los en 
maakten oogverblindend mooie totebags (slijm slijm). Na een voormiddagje 
schilderen kregen jullie in de namiddag andere leidsters, spannend!! Maar 
natuurlijk konden jullie leidsters jullie niet missen en stonden we al snel 
opnieuw klaar om te vertrekken op fakkeltocht. Liedjes zingen, blije gezichtjes 
en met de fakkel terug naar de kampplaats. En wie stond ons daar op te 
wachten? CLAIRE!! Wat een mooie avond! Maar de nacht moest nog beginnen 
want jaja TOTEMWACHT!! 
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Dag 6 (26/07):  
Slaapwel lieve tippertjes! Omdat jullie een hele nacht een vuurtje moesten 
aanhouden, kregen jullie deze voormiddag welverdiende rust en tijd om 
te slapen!  
Opstaan! We gaan op rechtendoortocht!  
We begonnen over de werf, en kwamen al snel terecht in een veld met 
paarden. Oeps! Misschien moeten we dan toch even links afslaan, maar 
vanaf nu alleen maar rechtendoor!  
Joepiee! Het is kookdag, of waren jullie het al vergeten misschien? Wij 
maken als achtuurtje een heerlijke vanillemilkshake ;) Om onze avond 
rustig af te sluiten speelden we een rondje BINGO!  
( zoek de tippers in de foto hiernaast ) 
 
Dag 7 (27/07):  
Weer een nieuwe dag op dit mooie kamp. Vandaag beginnen we de dag met een ingewikkelde, mega-
superdeluxe baseball! Wie is de beste sprinter van de groep?  
Na ons middageten en de platte rust, trokken we er weer op uit. We gingen naar de speeltuin en 
geloof het of niet, maar jullie waren even blij als de pinkels zouden zijn. Natuurlijk hadden de leidsters 
iets extra’s voorzien, want we hadden nog niet genoeg gegeten op kamp…. Een lekkere appeltaart, 
kersentaart, roomsoejes, tompoezen en Kidibull werd allemaal uitgedeeld; opgegeten en -
gedronken. Tsjing!! Op een gezellige pickicknamiddag.  
Alsof dat alles nog niet genoeg was geweest, was het ’s avonds dan nog eens kwikkenfeest. En jaja, 
jullie hadden precies nog wel een plaatsje over voor het dessertenbuffet na al die zoetigheid van 
vandaag!  
Vandaag namen we ook afscheid van ons lieve Lotte, veel beterschap meid!  
 
Dag 8 (28/07):  
Vandaag is het astidag!!!! De leidsters geven het leidinggeven een dagje over aan de twee oudste 
groepen. Ze hebben dat goed gedaan. We hebben trouwens van horen zeggen dat jullie flink waren 
WOW!  
 
Dag 9 (29/07):  
De ene moment pillen, de andere moment gras… Zeg Kato de junkie wat wil je nu eigenlijk? Bij dealer 
Amelie moesten jullie allerlei soorten kopen om dan door te verkopen aan Kato. Zo saai? Nee hoor, 
want de prijzen stegen of daalden. Een zeer economisch spel, we hebben nog bijgeleerd op kamp! 
Zo veel mogelijk winst maken om dan bij Andrea, de bank, aandelen te kopen, maar PAS OP! Andrea 
is ook de politie!  
In de namiddag was het VIES, VUIL, VETTIG. Vuile spelen! Jeeejjj! En gelukkig kregen de tippers nu 20 
minuten om zich te douchen! Want amai die stonken!  
Na lekker te douchen en onze meest comfortabele kledij aan te doen kwam een maskertje, een 
voetbadje en een verwenavond gepast!  
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Dag 10 (30/07):  
Valiezen maken, tenten afbreken en dan: Kampvuur voorbereiden! Nog een laatste keer onze rode 
draadspel en een cadeautje aan de verdiende winnaars!  
Het was een hele mooie kampvuuravond met gelach maar ook een traantje want jammer genoeg 
zeggen wij dag tegen onze lieve lieve leidster Andrea. We gaan je missen! XOXO  
 
Dag 11 (31/07):  
Daag Stabroek! Bedankt voor het leuke kamp!  
Hallo Belsele! Dag mama/papa/oma/opa…  
Een laatste keer de kampdans, een laatste keer formatie en een laatste keer de kreet.  
Lieve lieve lieve tippers, het was een SUPERFORMIDASTISCHMEGAKNALFELROOD jaar!  
Kusjes jullie leidsters xx  
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Kalender Tippers 
 

September 2021 

Zondag 5 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 12 september: Startdag van 14u tot 17u30 
Zondag 19 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 26 september: GEEN chiro, Inschrijfdag  

Oktober 2021 

Zondag 3 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 10 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 17 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 24 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 31 oktober: GEEN chiro, VRB babysit 

November 2021 

Zondag 7 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 14 november: GEEN chiro, leidingsweekend!  
Zondag 21 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 28 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Kampverslagen Tiptiens 
Woensdag 21 juli 2021 

Vandaag is het zover, een dag waar we al het hele Chirojaar op wachten, als je’t mij vraagt 

een feestdag, bivak 2021!! Om 10u verzamelde we op de Chiro en trokken we met de fiets 

richting Stabroek. Een mooi fietstochtje langs de schelde, waar we onderweg pauzeerden 

om te eten. Tegen de namiddag kwamen we aan op de kampplaats. Na even te bekomen 

was het tijd om de tenten op te zetten. Eens alles opgezet en geïnstalleerd, konden jullie, 

jullie eerste kreet verzinnen voor het avondeten! Na de traditionele frikandon met 

kriekjes, legde we onze "blauwe" draad uit, wie is de mol? Jullie taak was om dit kamp, de 

mol te ontmaskeren! Het plan was om elke avond een stemming te doen, al 

is dit misschien een beetje mislukt “oeps”. Om deze eerste geslaagde dag af 

te sluiten maakte jullie nog een lounge en hadden we nog een kleine 

verrassing voor jullie mee namelijk de kuikens, die jullie Kaas en Hesp 

noemde! Het was liefde op het eerste gezicht! Tijd om te slapen want het 

zou morgen wel eens drukke dag kunnen worden!  

 

Donderdag 22 juli 2021 

Bonjour, goed geslapen? Hopelijk wel want vandaag trekken we op 2-daagse!! Na een 

stevig ontbijt namen we terug onze fiets richting... Mol? Of? In de middag namen we 

pauze in een mooi parkje om daarna onze tocht richting (Mol?) verder te zetten. In de 

namiddag fietste we verder naar het Rivierenhof en bezochten we de 

kinderboerderij en de rozentuin. Van daaruit vertrokken we naar de plek 

waar we gingen overnachten, Antwerpen city!! Auwe neel, dat was de naam 

van de boot waar wij gingen overnachten met uitzicht op het MAS! Zalig 

toch!? We bestelden pizza's en genoten op het dek van ons mooi uitzicht! 

Lekker CHAPPEEUH!! We brachten een bezoekje aan het MAS, sommige 

onder jullie testten de roltrappen goed uit (in beide richtingen) en eenmaal 

bovenaan trokken we coole selfies!! Onze avond sloten we af met Uno en 

wat roddels! Slaapwel kapitein!  

   

Vrijdag 23 juli 2021 

 Goeiemorgen en nee jullie dromen niet, jullie hebben vannacht op een boot geslapen! We 

smeerde onze boterhammen want vandaag gingen we Antwerpen eens van de andere kant 

bekijken. Voor we afscheid namen van de boot deden we nog een 

Mannequin Challenge. Klaar om onze fiets te nemen en de tourist uit te hangen in 

Antwerpen. “Huh al onze fietslichtjes zijn gestolen!!”, misschien zat de mol daar wel 

voor iets tussen moehahaha. Tijd om er op uit te trekken! We bezochten Den 

Botaniek, een ice bar, waar we een lekker ijsje aten en jullie ondertussen als echte 

sterren mee deden met een TV-opname. Vervolgens gingen we naar De 

middeleeuwse Vlaeykensgang, een smal steegje in het centrum van Antwerpen of was het Rome? We 

trokken verder naar Felix pakhuis en van daaruit naar het havenhuis waar we met #likeme op de foto 

gingen. Tijd om terug te keren naar de kampplaats. Het was een superformidastische 2-daagse! De 

avond sloten we af met een educatieve seksquiz!    
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Zaterdag 24 juli 2021 
Oke jongens, pak jullie doorzichtig pak en jullie oude panty. Wat zouden 
wij wel willen weten hebben wat jullie dachten dat we gingen doen. 
Niemand zou het kunnen raden hebben, maar het was fun 
gegarandeerd! Jullie verzamelden aan de hand van opdrachten extra 
ballonnen die jullie in jullie pak of panty kwijt moesten. En hoe 
geweldig zagen jullie eruit??? Wij hebben ons dood gelachen met jullie 
loopjes en jullie mooie built different bodies tijdens de ruige spelletjes. Na 
dat ballonnenfeest moesten jullie jullie vuile kleren aandoen. Gelukkig 
vinden wij vuile spelen even stom als jullie dus maakten we er een color run 
van met obstakels. Wat waren we toch mooi met al onze verschillende kleurtjes op onze witte tshirts! 
Daarna gingen we paintballen in the hood. Oke na al dat lopen waren we natuurlijk wel al wat moe dus een 
hevige sessie was het niet, maar twas allesinds dik in orde en het werkte wel nog goed als je dichtbij stond 

      (ps: de verf gaat er bij mij niet af, dus kan nog lang nagenieten 
van onze paintball olééé). Op de terugweg zagen we een rek dat 
ideaal zou zijn als snackrek, dus dat namen we (met een poging tot 
vragen) natuurlijk mee! ’s Avonds stond er jullie een leuk, stil fuifje 
te wachten in de jongenswc. Geef toe dat gaf echt een fuif vibe zo 
een veel te kleine ruimte met iedereen op elkaar gepropt en lekker 
goe veel zweet! We dansten de nacht in en genoten nog lang na 
van onze fantastische eerste hele dag op de kampplaats! 

 
 

 
Zondag 25 juli 2021 
Jullie op 2 daagse: “Mogen wij anders geen ingrediënten kopen voor cupcakes ofzo te maken? Wij willen 
echt iets bakken!” De leiding op 14 juli: Seg, onze leden bakken toch graag he, bij die challengeweek hebben 
ook veel dat gedaan, misschien kunnen we een bake off doen ofzo? Hahah zalig hoe goed wij jullie kennen, 
maar meisjes geduld is een schone deugd! En met 2 jarigen tijdens kamp konden we toch niet anders dan 
taart maken! Gelukkige verjaardag trouwens, Fleur!  
“Zijn de bakkers klaar? Bakken maar!” (startschot) en we waren vertrokken! Na per groep wat challenges te 
volbrengen, kon je seconden of minuten winnen om te bakken en eigenlijk ook om te versieren, maar dat 
waren we uit het oog verloren oeps. Jullie zagen er stuk voor stuk geweldig uit met jullie schorten, Piet 
Huysentruyt was er niet tegen. In de namiddag was het leidingswissel waar jullie eens leiding kregen Liesa, 

Silke en Aster. Het zag er supertof en heet uit met al die seksstandjes daar       ’s 
Avonds konden jullie jullie mooiste zangstemmetjes nog eens 
bovenhalen voor fakkeltocht, joepieee! Jullie waren echt 
bekaf en dachten eens vroeg in jullie bedje te kruipen, 
maar niets was minder waar hahah het was ineens ook 

totemwacht euyyyy! Met jullie snackrek, een 
sfeervol muziekje en warme kleren zag dat daar 
zeer gezellig uit! Jullie moesten tijdens totemwacht 

ook jullie taarten versieren in een bepaald land waar 
jullie ook een woord voor moesten in verwerken om een 
bonuspunt te verdienen. Want das waar ook, we spelen nog 

steeds de mol. Wie o wie is toch die verrader onder ons? 
Muwahahahaha 
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Maandag 26 juli 2021 
Slaap tiptientjes slaap, daar buiten lopen 2 chickies… Na zo’n zware nacht hebben jullie het uitslapen wel 
meer als verdiend! Het was ook kookdag en wij fixten het avondeten: hamburgers! Het bakken zat nog vers 
in het geheugen, dat kon je zien! Wat een toppers jullie! Het was heel goed geregeld en smaakte beter als bij 
een hamburgerkraam, merci voor de inzet!!! Jullie curieuzeneuzen 
vroegen zich al een heel kamp af wat jullie gingen doen met jullie 
chique outfit en vandaag was de dag dat alles duidelijk ging worden! 
Een fotoshoot en een tiktokdansje kon natuurlijk niet ontbreken voor 
dat we aan de slag gingen. Het was een echte fancy casino deluxe 
avond MET een alcoholische cocktail, maar die moesten jullie wel zelf 
verdienen met jullie geld. Dat gokken niet altijd even simpel is, is deze 
avond wel gebleken. Soms moet ne mens risico’s nemen in het leven 
onder het motto: wie ni waagt, ni wint (van op onze chiro affiche)! 
Happy kwartier viel goed in de smaak en de drankjes liepen binnen, 
we zagen jullie stralen en vonden het een geweldige avond! De mol 
had jullie toch goed liggen met de funny pisang, maar gelukkig was dat geen domper op de feestvreugde! 
 
 

Dinsdag 27 juli 2021 
Na een normaal nachtje was iedereen weer fris en fruitig om de dag te beginnen met een klepper van 

formaat: de enige echte baseball deluxe met heeel de chiro! Aangezien wij echt met gigantisch veel zijn 

werden er 2 spelletjes door elkaar gespeeld, en dan af en toe werd er ook eens gefloten en moest iedereen 

op de grond gaan liggen. En jaja jullie hebben dat er weer zeer goed vanaf gebracht! Wat een natuurtalenten 

zijn jullie! Direct na het eten, dus zonder platte rust (AI AI WAT NU), kregen jullie de opdracht om verder te 

plannen. Want ja, Astidag was overmorgen, of nee, morgen? Dat moest de leiding nog even afspreken met 

de rest, want dat lag natuurlijk nog totaal helemaal geen half jaar vast hoor. Na wat plannen, nog wat 

plannen, en ah verrassend, nog wat plannen, waren jullie uitgepland! Goed gedaan! Jullie zitten boordevol 

goede ideeën, dat belooft voor binnen enkele jaren      . Voordat het etenstijd was speelden we nog vlug een 

spelletje weerwolven en billenklets. Met rode billekes konden we de voetjes weeral onder tafel schuiven 

voor een goede maaltijd waarbij we het nieuws kregen dat het tijd was voor hét feest van het jaar (duhh): 

kwikkenfeest! De chique outfits werden aangetrokken en de dansbeentjes in beweging gezet. Hierna was het 

tijd voor de LK en jawel: het was de volgende dag Astidag! OWYEAHH 

 

Woensdag 28 juli 2021 
Vandaag deden jullie alles en genoten wij van een dagje vrij! ’s Avonds zagen we enkel blije gezichtjes en 

hoorden we supergoede dingen, wat waren we trots! Supergoed gedaan meiden! Jullie gaan mega goede 

leidsters worden wanneer het zover is, wij zijn daar 100% zeker van!  

 

Donderdag 29 juli 2021  
Dit was de laatste ‘normale’ dag mimimi. Onze planning werd er ook niet echt beter op: in de voormiddag 

schilderden we onze hoedjes, onze rokken en maakten we macramé bandjes. In de namiddag deden we 

jowel: hetzelfde! Zo kon iedereen blij en voldaan afsluiten met een mooi hoedje, een coole rok en een mooi 

bandje. 



37 
Chirokraker september – oktober 2021 
 ’s Avonds na het avondeten kregen jullie de opdracht om de grote afwas buiten te 

doen, eventueel gsm en andere dingen in de tent te leggen en rok of trui uit te 

doen? Ohhh noooo, wat waren wij van plan? Met spuiten en dik veel zeep stormde 

de mol op jullie af, en er ontstond een hele schuimfuif #foamochallenge! Er werd 

gedanst, schuim gemaakt, geroepen, lepels in de riool gegooid en natuurlijk ook 

een beetje afgewassen! Hierna mochten jullie genieten van een laatste douche op 

kamp, jeuj!  

 
 
Vrijdag 30 juli 2021 
Aan alle leuke kampen komt een einde, en dat was dus nu ook het geval. Vandaag kregen jullie tijd om iets 

voor te bereiden voor het kampvuur, jullie tent op te ruimen en al jullie gerief binnen te zetten (dankuwel 

stomme regen). En plots was het avond en tijd voor het kampvuur (na een dikke bui en een heeeeeel mooie 

regenboog weliswaar).  

Er werden traantjes gelaten, er werd gelachten en het kamp werd zeer mooi 

afgesloten met leuke filmpjes en liedjes én een bekentenis van de mol: WANT DE 

LEIDING WAS DE MOL! Sorry meiden, hopelijk zijn jullie er al over geraakt! Maar 

nee echt DIKKE MERCI VOOR HET KAMP EN JAAR, we zingen het via deze weg 

nog eens opnieuw:  

 

 

Ooh tiptiens we zien jullie zo graag  

Bedankt voor het mega tof jaar!  

Waarin jullie ravotten met jullie zotte botten  

Het kamp zit er nu bijna op  

T’was echt beter dan top  

Met hesp en kaas  

Jullie krijgen ons niet te baas! 

 

Zaterdag 31 juli 2021 
Vandaag keerden we (na de opkuis) met een rugzak vol leuke herinneringen terug naar ons huisje! Jeuj! Tijd 

voor een goed douchke en een goed bed!  

 

Het gaat jullie goed meiden, jullie zijn één voor één toppers! EN TOT ZEEEER SNEL!  

Kusjes, knuffels, lekjes  
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Kalender Tiptiens  

September 2021 

Zondag 5 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 12 september: Startdag van 14u tot 17u30 
Zondag 19 september: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 26 september: Inschrijvingsdag! → GEEN chiro 

Oktober 2021 

Zondag 3 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 10 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 17 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 24 oktober: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 31 oktober: VRBabysit → GEEN chiro 

November 2021 

Zondag 7 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 14 november: GEEN chiro, leidingsweekend!  
Zondag 21 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
Zondag 28 november: Gewoon chiro van 14u tot 17u30 
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Kampverslagen Aspiranten 
Voorkamp:  
Aaahhh ons allereerste officiële teambuilding-dagje met de leidingsploeg! Ons Alysha bracht zelfs 
13 kippen mee voor op den bbq te smijten. Binnen een paar weken behoren we effectief bij deze 
gekke bende van 21 stoere dames, we zullen dus maar best op ons beste humeur zijn!  We sloten 
deze fantastische avond af met een exclusieve camping in Phoebe’s tuin! 

 
 
woensdag 21 juli:  
Ons allereerste spel op kamp was al direct geslaagd! We maakten echte buizenjagers van jullie, 
waar jullie streden tegen de tijd en het andere team om zoveel mogelijk buizen in jouw ontvangst 
te krijgen! MAAR PAS OP,  je mag de grond niet raken want dan gebeurden er serieuze 
consequenties hoor. 
PS: er is een “pot mudder” vol drijfzand daar ergens op de berm, wees voorzichtig en val er niet in ! 
:p 
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donderdag 22 juli:  
DE HAVEN IS KUT!  
Vandaag vertrekken we op tweedaagse naar Doel, maar ojee wat is me dat een stomme eindeloze 
fietstocht door de haven. Eens toegekomen in doel aten we een ijsje, leerden we de kampdans, 
deed merel een toiletbezoekje op den berm, was phoebe bijna gevallen van den berm, maar onze 
effectieve planning? OHNEE LEIDSTER WE ZIEN ER ECHT NIE UIT OM NU EEN PHOTOSHOOT TE 
DOEN.  Alle how op naar Antwerpen, Pizzatjes gaan fretten en roddelen op de Groenplaats, wat 
eeen avond <3 

 
 
vrijdag 23 juli:  
De bittere strijd werd gespeeld. Team ‘Goed’ vs Team ‘Brak’ (drie keer raden in welk team ik zat :p) 
vochten om ter snelst hun weg uit de Escape Room. Van raadseltjes uit de Sultan tot een 
sterrenhemel op den plafond, beide teams waren enorm gewaagd aan elkaar! 
 



41 
Chirokraker september – oktober 2021 

Alle geluk dat ons leidsters de planning last minute omver gegooid hebben, anders mochten we 
vandaag nog eens 80 km extra gaan fietsen WOOHH  

 
 
zaterdag 24 juli:  
Vuile spelen! Vuile spelen! Maar ohnee leidster, mijn knuffel mag niet vuil worden! 
We verstopten elk onze teddybeer op de gekste plaatsen en vlogen erin! Van een olie-schuifpartij 
tot een regelrecht moddergevecht, geen enkele knuffel (behalve die van ons Lore #saaaiii) bleef 
gespaard. Er is tijdens de douche zelf nog een kriek uit mijn bilsplet gevallen #echtgebeurd! 
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zondag 25 juli: 
Woow vanmiddag is het leidingswissel, eindelijk eens verlost van die 2 knotsgekke aspileiding van 
ons! Aprilia en Aisha, TEAM PAUWELS, wat een toffe namiddag was me dat. Toch verwelkomden 
we savonds ons Phoebe en ons Lore terug met open armen en gingen we met zen allen 
nostalgische chiroliedjes gaan zien. #enzekernietbleitenvooronslaatstefakkeltochtjealslid 
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maandag 26 juli: 

 
Ja we weten wat jullie denken, we zien er knap uit! Kan ook niet anders we gaan voor de eerste 
keer naar een “echt” Casino!!! Het meeste geld is te verdienen bij “Hoger-lager” maar ook 
blackjack, roulette, 5 cards en poker is een uitdaging. Op het einde hadden we toch genoeg geld om 
te genieten van een glas fruitsap met een beetje teveel Pisang. #Funny!  
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dinsdag 27 juli: 

 
We spelen baseball en de 4 teams, 2 bats, 8 ballen en een heel groot veld maakt de sport niet 
meteen gemakkelijker. “Moet ik nu in tegenwijzerzin of wijzerzin lopen?” “Yes ik heb op de bal 
geslagen lopen! Fuck dode vis... “  
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woensdag 28 juli: 

 
De formatie is een beetje leger dan normaal. Vandaag moeten wij eens opstaan om 7u15 om de 
leden wakker te maken voor Asti-dag. We zijn er zeker van dat de Pinkels, Speelclub, Kwikken en 
Tippers genieten van de zotte planningen die jullie zo gedreven in elkaar gestoken hebben. 
Ondertussen zit de leiding wat met race autootjes te spelen op het ijs.  
 
 
donderdag 29 juli:  
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We stappen de fiets op en rijden samen naar de Kalmthoutse heide waar we kennismaken met 
Chiro liedjes die we nog nooit eerder gezongen hadden. Daarna een lekker plonsje maken en nog 
genieten van een gezellige spelletjesavond. Wat heb je nodig: Beker, kaarten,ping pong bal en niet 
te vergeten dobbelstenen. MEXICOOOO!!!  
 
vrijdag 30 juli:  
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We staan daar met tranen van verdriet. In de Chiro komt er bij afscheid vaak ook verwelkoming 
kijken. We geven dan ook vol trots onze fakkel door aan deze 7 meiden die dat zo geweldig goed 
gaan doen. Ze nemen afscheid van hun laatste jaar als lid en stappen in een groot avontuur als 
leiding. MAAK ONS TROTS!!! (Nog trotser dan jullie beste kreet van dit kamp! 7,8 we leven dag en 
nacht)    + Veel succes in Engeland! @Stientjeeee 
 
zaterdag 31 juli: 

 
Voldaan van het kamp zijn we aan het wachten op onze trein in Antwerpen centraal. Samen wat 
nagenieten terwijl we onze buikjes vullen met al dat lekkers dat we nog over hebben. 
Lekker chappen! 
 
(Bedankt voor het geweldige kamp! Het was een heel geslaagd einde van onze tijd als leiding bij 
Chiromeisjes Staderas Belsele. We gaan jullie missen!!  xoxo Phoebie en Lore) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



48 
Chirokraker september – oktober 2021 

Kalender Aspiranten 
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Belangrijke informatie 
 
Joepie, vanaf 1 september kan het jeugdwerk terug opstarten zonder beperkingen! 
Toch geven we nog enkele richtlijnen mee om alles veilig te laten verlopen: 

- Activiteiten gaan bij voorkeur nog steeds buiten door. 
- Binnenruimtes verluchten blijft belangrijk. 
- Ook de basishygiëne blijft cruciaal. Regelmatig handig wassen, niezen en 

hoesten in je elleboog. 
- Wie ziek is of in contact is geweest met iemand die ziek is, blijft thuis. Dit geldt 

ook voor de leiding. 
- +12 draagt een mondmasker wanneer er onvoldoende afstand gehouden kan 

worden met externen. (Vanaf de tippers neemt iedereen nog een mondmasker 
mee naar de Chiro). 
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Allerlei 
Vieruurtje 

Wij bieden een vieruurtje (koek en drankje) aan op de chiro voor 1 euro. Je kan iedere 

week een muntstuk van 1 euro meebrengen of 10 euro in een keer meenemen om een 

vieruurtjeskaart aan te kopen bij de leiding. Vieruurtjes zijn niet verplicht! 

 

Net zoals alle andere jaren proberen we om onze chiro zo afvalvrij mogelijk te maken. 

Dit houdt in dat we tijdens het vieruurtje enkele koeken zullen voorzien die niet apart 

verpakt zijn en fruitsap in glazen flesjes zullen aanbieden… Zonder jullie hulp zal het 

natuurlijk niet lukken. Daarom zouden wij vriendelijk willen vragen om, als uw dochter 

toch haar eigen vieruurtje meeneemt, een drinkbus en koeken zonder verpakking in 

een koekendoosje te voorzien. Etensresten belanden in ons compostvat. Samen gaan 

we op weg naar een afvalvrije chiro! 

Net zoals vorige jaren gaan we de chirokraker enkel nog via mail doorsturen. Dit 

bespaart de chiro een hoop drukwerk en de bomen zullen er zeker en vast ook blij van 

worden! 

 

Kamp 2022 

Ook dit jaar gaan we terug op kamp van 21 tot 31 juli (De Pinkels komen ook dit jaar 

enkele daagjes later. Zij vervoegen de anderen vanaf 24 juli.) Houdt de datum alvast 

vrij, want het is opnieuw NIET mogelijk om later toe te komen of vroeger te vertrekken. 

 

Uniform  

Ons uniform bestaat uit een beige broek/rok, onze blauwe T-shirt en een 
donkerblauwe chirotrui. Omdat het zeker niet de goedkoopste kleren zijn en 
kinderen nog hard groeien, is dit volledige uniform pas verplicht vanaf de kwikken. 
Voor pinkels en speelclub bestaat het uniform uit onze blauwe T-shirt en een eigen 
beige broek/rok en donkerblauwe trui. 
De blauwe T-shirten zijn bij ons op de chiro te koop voor 10 euro. De rest kan u 
vinden in De Banier (Stationsstraat, Sint-Niklaas). 
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Leidingsvoorstelling 

2021 – 2022 
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Pinkelleiding 
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Fien 
Jaar: 22 jaar  
Aantal jaar in de 
Chiro: Ik begin 
aan mijn 4de jaar 
Favoriete spel: Ik 
verklaar de 
oorlog aan 
Wat mij typeert: Vanille 
 

Lauranne 
Jaar: 2004 
Aantal jaar in de 
Chiro: 9 
Favoriete spel: 
bladsteenschaar race 
Wat mij typeert: 
mijn onhandigheid 
en enthousiasme ;) 
 

Yazzmin 
Jaar: 2003 
Aantal jaar in de Chiro: 
12 
Favoriete spel: katje 
wuif 
Wat mij typeert: niet 
goed weten of ik 18 jaar 
of 8 jaar ben 

Helena 
Jaar: 2003 
Aantal jaar in de 
Chiro: sinds het 1e 
leerjaar 
Favoriete spel: politie 
en dief 
Wat mij typeert: 
enorm grappig zijn 

Rachne 
Jaar: 17 
Aantal jaar in de Chiro: al 
sinds 2010, dus 11 jaar!! 
Favoriete spel: potje 
stamp en katje wuif 
Wat mij typeert: altijd in 
de mood voor een goeie 
K3-schijf! 
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Aster 
Jaar: 18 lentes jong 
Aantal jaar in de Chiro: 
Mijn achtste jaar gaat nu 
in! 
Favoriete spel: Niets 
boven een bosspel! 
Wat mij typeert: Veel 
puntjes hebben, hééél 
veel puntjes! 
#sorrynotsorry 

Kyana 
Jaar: 17 
Aantal jaar in de Chiro: 
half jaar Belsele maar 
daarvoor 4 jaar andere 
chiro 
Favoriete spel: 2 honden 
vechten om 1 bot 
Wat mij typeert: 
zonnebril aan ook al 
schijnt de zon niet 

Lisa 
Jaar: 17 jaar 
Aantal jaar in de Chiro: 9 
jaar 
Favoriete spel: baseball 
Wat mij typeert: ik heb 
altijd mijn (muziek)box 
mee 

Amelie 
Jaar: 19 jaar 
jong 
Aantal jaar in 
de Chiro: dit is 
mijn 14de jaar!! 
Favoriete spel: 
potjestamp 
Wat mij 
typeert: mijn 
bruin krullend 
haar 

Stien 
Jaar: 17 jaar  
Aantal jaar in 
de Chiro: 5 jaar 
Favoriete spel: 
alles behalve 
weerwolven ;) 
Wat mij 
typeert: ik ben 
fantastisch 
goed in 
twijfelen, kan ik 
als de beste :) 
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Emma 
Jaar: 2002 
Aantal jaar in de Chiro: 13 jaar 
Favoriete spel: weerwolven 
Wat mij typeert: mijn krulletjes en lach 

Paulien 
Jaar: 20 
Aantal jaar in de Chiro: 13 jaar 
Favoriete spel: levend petanquen 
Wat mij typeert: DE opruimsergeant 
van de chiro 

Kato 
Jaar: 19 
Aantal jaar in de Chiro: ik begin aan mijn 
14e jaar 
Favoriete spel: baseball 
Wat mij typeert: ik draag altijd lange 
gekleurde vrolijke kousen en ik kleur elk jaar 
op kamp mijn haar in de afdelingskleur 

Merel 
Jaar: 17 
Aantal jaar in de Chiro: 7 jaar  
Favoriete spel: katje wuif 
Wat mij typeert: mijn eindeloos 
gebabbel 
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   Liesa 
Jaar: 19 
Aantal jaar in de Chiro: 11 jaar woop woop 
Favoriete spel: Alles met actie! 
Wat mij typeert: Mijn sarcasme en mijn liefde voor 
dieren! 

   Silke 
Jaar: 2003 
Aantal jaar in de Chiro: 
Al 12 jaar 
Favoriete spel: baseball 
(alleen het 
knuppelgedeelte) 
Wat mij typeert: een 
dag zonder lachten is 
een dag niet geleefd 

   Alysha 
Jaar: 2004 
Aantal jaar in de Chiro: 5 jaar (half jaar chiro Belsele en 
4 jaar andere chiro) 
Favoriete spel: tussen vier vuren 
Wat mij typeert: ligt mijn haar goed? En hoe is mijn 
outfit? 
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     Delphine 
Jaar: 20 
Aantal jaar in de Chiro: ik heb echt geen flauw idee haha 
ik denk 7-8 jaar 
Favoriete spel: VUILE SPELENNN 
Wat mij typeert: ik kan luid roepen indien nodig hihihi 
en ik ben de enige echt valse blondine 

Amber 
Jaar: 19 
Aantal jaar in de Chiro: Al 44 
zonnige en iets minder zonnige 
seizoenen 
Favoriete spel: bosstratego met 
een vleugje disney 
Wat mij typeert: mijn eindeloze 
energie :) 

Myrthe  
Jaar: 19 
Aantal jaar in de Chiro: 11, ik 
start nu mijn 12e jaar!!! 
Favoriete spel: politie en boef 
Wat mij typeert: mijn lange 
haar :) 
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Ophélie 
Jaar: 19 
Aantal jaar in de Chiro: 10 gekke jaren 
Favoriete spel: baseball 
Wat mij typeert: mijn (bijna) rosse haren 
xp 

Aïsha 
Jaar: 2000 
Aantal jaar in de Chiro: Onderweg naar 
mijn vierde jaar! 
Favoriete spel: Dunne bertha 
Wat mij typeert: Expert in het maken 
van de bivakkraker 
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Persoonlijke gegevens leiding 
(Altijd bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen!) 

Pinkels (°2014 – 2015) 

Fien Van 
Cauwenberghe 
0479/187166 
fien.vc4@gmail.com 

Yasmin Verheyden 
0468/221556 
Verheyden.yasminkiana@ 
gmail.com 

Helena Van Rumst 
0483/232059 
vanrumst.helena@hotmail.com 

Rachne Henderick 
0468/195812 
rachne.henderick@ 
gmail.com 

Lauranne Thomaes 
0468/233554 
lauranne.thomaes1@ 
telenet.be 

 

Speelclub (°2012 – 2013) 

Amelie Ryckaert 
0498/104003 
amelie.ryckaert@ 

gmail.com 

Aster Descamps 
(hoofdleiding) 
0499/201214 
aster@live.be 

 Stien Van Buynder 
0468/273812 
stienvanbuynder@ 
icloud.com 
 

Kyana Lekeux 
0460/961294 
kyanalekeux@icloud.com 

 Lisa Malfliet 
0468/143114 
lisa.malfliet@icloud.com  
 

 

Kwikken (°2010 – 2011) 

Paulien Rombouts 
0484/799416 
romboutspaulien@ 
hotmail.be 

Kato Poppe 
(hoofdleiding) 
0468/247640 
Kato.poppe@ 
outlook.com 

Emma Cappaert 
0491/885611 
emma.cappaert@ 
outlook.com 

 Merel Ongena 
0493/085152 
merel.ongena@ 
telenet.be  
  
 

 

 

mailto:vanrumst.helena@hotmail.com
mailto:aster@live.be
mailto:lisa.malfliet@icloud.com
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Tippers (°2008– 2009) 

Liesa Buys (hoofdleiding) 
0468/234785 
liesabuys@ 
telenet.be 

Silke Baes 
0468/183241 
silke.baes@gmail.com 

Alysha Kraakman 
0472/246020 

alysha.kraakman@olvp.be 

 

 

Tiptiens(°2006 – 2007) 

Delphine Thomaes  
0468235134 
delphine.10@ 
telenet.be 

Myrthe Ongena 
0496/775338 
myrthe.ongena@ 
telenet.be 

Amber Van Riet 
0489/702810 
amber.vanriet@ 
hotmail.be 

 

Aspiranten (°2005) 

Aïsha Pauwels 
0470/354550 
aisha.pauwels@ 
gmail.com 

Ophélie Van Der Henst 
0468/228522 
ophelievanderhenst@ 
icloud.com 

 

mailto:silke.baes@gmail.com
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