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Voorwoord 
Beste chirowietjes en ouders, 

 

Ieder nieuw chirojaar betekent heel wat dingen. We zullen even beginnen 

met het eerste: 

1. Het chirokamp waarmee we het vorige chirojaar mee afsluiten. We 

trokken naar Oostmalle en beleefden daar de tijd van ons leven! We 

mogen natuurlijk niet vergeten om een heleboel mensen te bedanken, 

die dit mogelijk gemaakt hebben! DANK U WEL aan onze CHOK, de 

kookploeg, al de helpende handen, de ouders en natuurlijk de 

fantastische leidingsploeg! 

 

2. Een nieuw chirojaar betekent ook afscheid nemen van oude leidsters. 

Sommigen onder ons, sloten hun leidingscarrière af. We kunnen Mieke, 

Astrid, Kaat en Charlotte niet hard genoeg bedanken voor hun inzet, 

inbreng en natuurlijk hun gezelschap. Voor Charlotte is het nog een 

beetje anders, haar chirocarriere is nog niet helemaal afgelopen. Zij 

blijft nog een jaartje hoofdleiding. 

 

3. Natuurlijk moeten we niet enkel afscheid nemen van leiding, maar 

sluiten we onze nieuwe leiding stevig in de armen! Er zijn maar liefst 7 

nieuwe leidsters, die het beste van zichzelf willen geven om er een 

geweldig chirojaar van te maken! Wij verwelkomen: Margot, Sophie, 

Iza, Amber, Anaïs, Leonie en Silke! 

 

Ook dit jaar zal de leidingsploeg van elke zondagmiddag een heus feest 

maken! De tiptiens organiseren een kinderfuif voor de kleinsten, onze Aspis 

zorgen dan weer dat de kelen van jong en oud niet hoeven droog te staan,  

de kookploeg zet alles op alles om de spaghetti dit jaar nog overheerlijker te 

maken, de CHOK houdt ons lokaal nog steeds overeind, ouders vertrouwen in 

de chirowerking en de leden, die nemen enthousiast deel! Het is dit 

engagement dat de chiro levendig houdt, jaar na jaar.  

 

Indien er vragen zouden zijn omtrent eigen afdeling of vragen gericht aan de 

leiding van de eigen afdeling, dan kunnen jullie een e-mail sturen naar het e-

mailadres van de afdeling zelf. 

 



Indien er meer algemene vragen zijn kunnen jullie mailen naar de 

groepsleiding. Hieronder vinden jullie de correcte e-mailadressen: 

 Sloebers: sloebers.cdk@hotmail.com  

 Speelclubs: speelclubs.cdk@hotmail.com  

 Kwiks: kwiks.cdk@hotmail.com  

 Tippers: tippers.cdk@hotmail.com  

 Tiptiens: tiptiens.cdk@hotmail.com  

 Aspis: aspis.cdk@hotmail.com 

 Groepsleiding: groepsleidingcdk@hotmail.com  

 

Verder wouden wij ook nog meegeven dat documenten van de mutualiteit 

mogen afgegeven worden aan de leiding. De groepsleiding zal er dan voor 

zorgen dat deze tegen de eerstvolgende zondag ingevuld zijn. De week na 

het indienen van het document kan u aan de leiding uw document 

terugvragen.  

 

Wij hebben er alvast enorm veel zin in, hopelijk zijn jullie klaar voor alweer een 

spetterend chirojaar! 

 

Enorm veel en heel erg warme chirogroetjes, 

 

Charlotte, Luna en Sophie 
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Kalender 
(De juiste data kunnen jullie steeds online raadplegen via chirodekaproenen.weebly.com) 

 CHIRO GEEN CHIRO 

Oktober 7, 21 14(startmoment + frietjesfestijn) 

28 (herfstvakantie) 

November 4, 11, 18 en 25  

December 2, 7, 14 en 21 

LET OP: 7, 14 en 21 (vrijdag) 

9, 16, 23 en 30 

Januari 6, 13, 20 en 25 27 

Februari 3, 10 en 24 17 (Bloemekesverkoop) 

Maart 10, 24 en 31 3 (krokusvakantie) 

16 (spaghetti-avond) 

April 21 en 28 7, 14 (paasvakantie) 

Mei 5 en 12 (laatste 

vergadering) 

 

 

Belangrijke data: 

 2 december: Sint 

o Sloebers, speelclubs, kwiks en tippers: 14.00 uur  

o Tiptiens en aspis: 16.00 uur 

 

 21 december: Kerstfeestje 

o Iedereen aanwezig vanaf 18.00 uur tot 20.30 uur. 

 

 25 januari: Filmavond 

o Sloebers, speelclubs en kwiks: 18.00 uur – 20.15 uur 

o Tippers, tiptiens en aspis: 20.30 uur – 22.30 uur 

 

 17 februari: Bloemekesverkoop 

o Alle leden aanwezig vanaf 8.30 uur -16.00 uur. 

o Zoals elk jaar zijn we opzoek naar helpende ouders. 

 groepsleidingcdk@hotmail.com 

 

 23 februari: Bar des Aspis 

 

 16 maart: Spaghetti-avond 

mailto:groepsleidingcdk@hotmail.com


Sloebers 
 

Dag lieve sloebertjes,  

 

Nu dat de overgang heeft plaatsgevonden weten jullie eindelijk wie dat wij 

(Margot, Iza en Sophie) jullie leidsters zijn, joepie! Wij kijken er alvast enorm 

naar uit om samen met jullie avonturen te beleven dit chiro jaar.    

Hieronder vinden jullie een overzicht van de komende vergaderingen:     

 

- 28/10: geen chiro (herfstvakantie) ☹  

 

- 04/11:‘Griezel’ vergadering.  

Halloween is mijn favoriete feest, dan ben ik verkleed in een griezelbeest! Kom 

allemaal verkleed en dan maken we deze vergadering griezelfijn!   

  

- 11/11:’oh nee blauwe beer is verdwenen’ vergadering.  

Oh nee op een mooie woensdagmiddag werd blauwe beer ontvoerd! Wie 

was de dader, hoe is dit kunnen gebeuren en de belangrijkste vraag: waar is 

blauwe beer nu!  

 

- 18/11:‘alle kleuren van de regenboog’ vergadering. 

De boze donderwolken namen alle kleurtjes van de regenboog pony’s af! Tijd 

om ze terug te gaan halen, gaan jullie mee op avontuur?  

   

- 25/11: ‘ga de strijd aan’ vergadering.  

2 kampen, 2 vlagen, 1 winnaar. Team rood of team blauw? Maak je klaar om 

deze middag het leukste bosspel van het jaar te spelen!  

 

- 02/12:‘Sint en pieten’ vergadering.  

Dames, op deze zondagmiddag duiken we helemaal onder in de wereld van 

Sinterklaas. Bereid je voor op een middag vol verrassingen 

 

 

 

 

 



Tijd om jullie leidsters wat beter te leren kennen!  

 Sophie  Margot  Iza  

Bijnaam Koko  Gigi Roeroe 

Verjaardag 14 september 12 december 14 mei 

Lievelingskleur  Paars!!!! Sloeberpaars Paars duhh 

Later word ik.. Politieinspecteur Plantenplukker Dierenarts  

Huisdieren Een konijntje  Nijlpaard  Een volledige 

dierentuin   

Leeftijd  18 17 17 

Broers en/ of 

zussen 

2 broers: Thomas 

en Simon en 1 

zus: Emma 

1 broer: Victor en 

1 zus: Paulien 

1 zus: Luna 

 

 

 

Ps: kleur deze mooie kleurplaat in van ons en krijg een verrassing.. hihi 

 

 

 

 



Speelclubs 
 

Liefste speelclubs, 

Jullie hebben geluk want jullie hebben de leukste leiding dit jaar. Alleen is er 1 

probleem: jullie kennen ons nog niet zo goed. Maar niet getreurd, jullie gaan 

ons tijdens het jaar zeker beter leren kennen. Toch willen we ons al een beetje 

voorstellen. 

 

WIJ ZIJN:  

 

A chtien jaar   A chtien jaar 

M ega lang    N iet zo lang 

B  iomedicus   A rts binnen 12 jaar (hopelijk) 

E legantie is niet mijn ding      I k heb nogal een lage stem 

R eusachtige handen/voeten      S lechtziend zonder mijn bril aan 

  (kans is dus groot dat ik je niet    

kan zien als ik je ergens tegenkom) 

Logopediste (in spé)  

E nthousiast 

O nhandig 

Natuurlijk blond 

I nlevingsvermogen 

E nergiek 

 

We hopen dat jullie elke zondag talrijk aanwezig  zijn zodat wij jullie ook beter 

kunnen leren kennen. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons want dit 

jaar wordt super-mega-formidabel-vet! 

Knuffel knuffel knuffel,  

Jullie lieve leiding  

 



Kwiks 
 

Beste ouders en allerliefste kwiks 

Een nieuw chirojaar begint, dus zijn we zeker goed gezind.  

We kijken al uit naar alle avonturen en de toffe chirosfeer elke zondag zal 

zeker blijven duren.  

Normaal zijn daar doen we niet aan mee, samen spelen ons amuseren dat 

vinden wij dik oké.  

Lachen, gieren, brullen elke week opnieuw, met iedereen oud of nieuw.  

Dus laat het maar van start gaan, wij zullen voor jullie klaar staan.  

Vele kusjes en knuffels 

Sam, Astrid, Eva en Silke 

 

Naam Sam Vanden Borre 

Foto 

 
Leeftijd 21 jaar  

Studies Vroedkundige (zit daardoor nu in 

Afrika) 

Lievelingskleur Kwiksgroen 

Lievelingseten Schijven van de kookploeg 

Broers of zussen 1 jongere broer en 1 oudere zus 

Huisdieren Odette de hond 

Ik heb een hekel aan  Rijstpap met bruine suiker  

Ik hou van  Bruine suiker met rijstpap, slapen, vier 

uur eten, domme mopjes uithalen 

met de Kwiks 

 

 

 

 



 

Naam Eva De Lange 

Foto   

Leeftijd 20 jaar  

Studies Verpleegkunde 

Lievelingskleur Rood 

Lievelingseten Frietjes 

Broers of zussen 1 oudere broer  

Huisdieren Bob de hond 

Ik heb een hekel aan  Chaos, mensen die smakken bij het 

eten 

Ik hou van  Zwitserland (voor de bergen met of 

zonder sneeuw), zingen onder de 

douche 

 

Naam Astrid Vermeulen 

Foto  

Leeftijd 19 jaar   

Studies Handelsingenieur 

Lievelingskleur Groen  

Lievelingseten Lasagne 

Broers of zussen 1 oudere broer en 1 jongere zus 

Huisdieren / 

Ik heb een hekel aan  Wekkers, insecten en mayonaise  

Ik hou van  Luidkeels meezingen met de muziek 

 

 

 

 

 



 

Naam Silke Gieshelmann 

Foto  

Leeftijd 18 jaar   

Studies Communicatiewetenschappen 

Lievelingskleur Blauw  

Lievelingseten Puree met balletjes in de 

tomatensaus 

Broers of zussen 1 jongere zus 

Huisdieren Lilo en Aiko de katten 

Ik heb een hekel aan  Opstaan, voeten en vooral tenen 

Ik hou van  Slapen, rope skipping, (vals) zingen 

terwijl ik gitaar speel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tippers 
 

Liefste tipperssssss 

Hopelijk zijn jullie klaar voor dit supertoffe chirojaar. Wij zien het alvast zitten 

om met jullie elke zondagnamiddag op avontuur te gaan. Hieronder vinden 

jullie informatie die jullie moeten weten. Het wordt een jaar om nooit te 

vergeten! 

 

Aurélie Derumeaux 

 

Verjaardag: 22 september (19 jaar) 

Studies: 2de jaar Sociaal Werk                                     

GSM: 0493 53 52 08 

 

Lievelingsdier: mijn hond Maud :) 

Droomreis: Bora Bora 

Hobby’s: CHIROOOOO 

Favoriete film: High School Musical 3! 

Rijbewijs: jaaaaaaa, taxi Aurélie 

Relatiestatus: When’s national single day? 

Favoriete quote: No matter what historians claimed, BC really stood for 

‘Before Coffee’! 

Celebrity crush: Zac Efron 

 

Jana Raes 

 

Verjaardag: 3 april (20 jaar) 

Studies: 3de jaar Bestuurskunde en  

Publiek Management (BPM voor de vrienden) 

GSM: 0472 01 99 93 

 

Lievelingsdier: tarsier of panda 

Droomreis: Filippijnen, al is een weekendje weg ook al dikke fun! 

 

      



Hobby’s: CHIROO 

Favoriete film: Hoe kan ik nu kiezen als er tegenwoordig zo veel goede 

nieuwe films uitkomen? 

Rijbewijs: Gescoord! 

Relatiestatus: Happy single (terwijl ik wacht op een wonder :))  

Favoriete quote: “The poetry of earth is never dead” John Keats + “Adopt 

the pace of nature: her secret is patience.” Ralph Waldo Emerson 

Celebrity crush: Calum Hood <3 

 

Laura Maasbol 

 

Verjaardag: 1 oktober (20 jaar) 

Studies: ik leer elke dag bij 

GSM: 0499 26 07 58 

 

Lievelingsdier: De monstertjes genaamd ‘tippers’ :) 

en mijn kat Louis. 

Droomreis: een reisje rond de wereld 

Hobby’s: de chiro natuurlijk en fotografie 

Favoriete film: Les Choristes, stage beauty, the help, veel te veel goede 

films om uit te kiezen 

Rijbewijs: ik rij met mijn fiets 

Relatiestatus: Welke relatie? Hahahaha #happysingle 

Favoriete quote: Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd! 

Celebrity crush: iedereen is mooi 

 

 

De rest kom je wel te weten tijdens onze vergaderingen!  

Geef ons zeker een seintje als je niet kan komen. 

 

Vele kusjesssss 

Aurélie, Jana en Laura  

 



Tiptiens 

 

Allerliefste tiptiens, wij, jullie nieuwe leiding, sommen graag even de 

voordelen van dit tiptien-gebeuren op…  

 

- Het is veel leuker dan tipper zijn 

- Een veel zottere tweedaagse op kamp 

- De awesome kinderfuif  

- Net geen aspi (dus net iets minder verantwoordelijkheden) 

- Meer stadspelen  

- Jongens worden interessanter ;)  

- Veel meer en lekkerder 4-uur 

- Een schitterend terras voor jullie tent op kamp 

- Blauw is mooier dan rood 

- Topleiding! 

- Zoveel andere dingen waar we nu even niet opkomen!  

 

Kortom dit jaar wordt echt de max!  

Omdat de één ons al wat beter kent dan de ander, volgt hieronder een korte 

voorstelling…  

 

Naam Eva Naam Emma 

Leeftijd 21 Leeftijd 21 

Verjaardag 7 mei Verjaardag 5 februari 

Chinees 

sterrenbeeld 

Os Chinees 

sterrenbeeld 

Os 

Studie Psychologie Studie Farmacie 

Rijbewijs Taxi Eva tot uw 

dienst 

Rijbewijs Nope 

Ik fan van Andreas zijn 

prachtige tanden 

;)  

Ik fan van Shawn Mendes 

zijn kei schone 

tanden! 

Hiervoor mag je 

me altijd wakker 

maken 

Spaghetti met 

veel kaas en 

tabasco.  

Hiervoor mag je 

me altijd wakker 

maken 

Om mojito’s te 

drinken/terrasjes 

te doen in de 

zon. 

Ik ben bang van Een wereld 

zonder spaghetti.   

Ik ben bang van Honden 

Mijn droom is Iedere week 

spaghetti mogen 

eten.  

Mijn droom is Om een 

weddingplanner 

te worden. 

 

 



We zien het jaar mega zitten. Hopelijk komen jullie iedere zondag met 

minstens evenveel enthousiasme  en gekke verhalen als ons.  Er zal iedere 

week een supercool spel op jullie wachten.  

 

Ons tekstje is nu gedaan. 

Tiptiens, we gaan er samen tegenaan! 

 

 

 

 

 

 

 
Hier een (niet zo recente) foto van ons… 

 

 

P.S. Als jullie nog vragen hebben, ons nodig hebben, of ons gezelschap 

missen, je kan ons altijd bereiken op de volgende nummers… 

 

 

Eva: 0472 06 45 51              Emma: 0492 63 71 89 

 

 



Aspis 

 

Lieve aspis en ouders, 

ARE YOU READYYYY?????? Wij kijken er alvast heel hard naar uit!!!! De helft 

van jullie kent Paulien al door en door, Luna is nog onbekend terrein. Maar dit 

is niet van belang, want kennen jullie het onuitputbare duo Paulien&Luna al? 

 

Dit jaar staan we voor het eerst samen, maar dit is niet het eerste dat wij 

samen zullen doen. We hebben namelijk al veel samen gedaan: 

 Hoeveel jaren vriendinnen? 9 jaar boezemvriendinnen, DUH!! 

 Hoeveel jaren samen in de klas? 3, van het 3e middelbaar tot het 6e 

middelbaar, Latijn-Wetenschappen chickies xp 

 Hoeveel jaren samen in de leiding? 3 jaar!!!! 

 Hoeveel keren van elkaar gespiekt? 3 keer (zeeer opvallend), ooit hebben 

we eens gewoon onze toetsen omgewisseld (oepsie) 

 Hoeveel fuiven samen? We zijn de tel al kwijtgeraakt en sommige avonden en 

herinneringen ook � 

 Hoeveel bals samen? 9, dat is zo ongeveer 135 euro aan enkel entrée (dan 

hadden we nog geen kleed!!!) 

 Hoeveel dezelfde jongens gekust? 0, want hallo???? GIRL CODE!!! 

 Hoeveel keer elkaar gesaved van vieze jongens? Echt al héél véél, dan 

deden we alsof we lesbisch waren (is niet altijd even geloofwaardig…) 

 Hoeveel reizen samen? 3 (we hebben precies al veel 3 keer dingen gedaan 

haha)  

 Hoeveel awkward selfies? 98524736710 

 Hoeveel keer in dezelfde straat gewoond:?1 keer, wij hebben in dezelfde 

straat gewoond zonder het van elkaar te weten!! #uitvangstraat 

 Laatste fact: We hebben de traditie van onze papa’s overgenomen, zij waren 

BFF’kes in het middelbaar xp 

 

Zoals jullie kunnen zien, hebben we al enorm veel toffe dingen samen 

meegemaakt. Waarschijnlijk zullen er dit jaar nog enorm veel (met julllie erbij) 

komen!! En kunnen we ook met volle overtuiging zeggen dat wij helemaal 

klaar zijn voor een onvergetelijk aspi-jaar!  

Voor meer details over onze gekke stoten, zullen we jullie vertellen op onze 

zondagen samen! 

 

 

 



Verwittig ons steeds als je niet kan komen, dit kan je via de volgende 

nummers/mail doen: 

Luna: 0471 10 20 21 

Paulien: 0479 92 85 57 

aspis.cdk@hotmail.com 

 

   

PS : dit waren wij als aspis, dus het zal ook wel nog goedkomen met jullie ;) 

 

We hebben ervoor gekozen om iedere vergadering een stukje tekst uit een 

liedje te geven. Deze liedjes zullen een link hebben met het spel dat we zullen 

spelen!!! 

 21 oktober: one kiss is all it takes… 
 Neem je ultieme en haalbare crush mee op papier  ;) 

 4 november:  I’m a survivor, i’m gonna make it  

 11 november: Lab Rules 

 18 november: Yakaleee yakaleja 

 25 november:  It’s not about money  

 2 december: Zwarte piet wiede wiede wied  

 7 december: Got a secret? Can you keep it  

 Verrassing  

 14 december:  no one told you life was gonna be his way 
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