
 

Infokatootje 

 

V.U. Bo Top – Siel Verhulst  



 

Inleiding 

Dag liefste chirobjitten, ouders, broers, zussen, oma’s, opa’s… 

Joepie, na alweer een topeditie van ons jaarlijks kamp staat het nieuwe 

chirojaar vol knotsgekke avonturen al voor de deur! En wat voor een 

jaar, het belooft memorabel te worden dus bereid je maar voor! De 

leidsters en VB’s zijn er HELEMAAL klaar voor om iedereen een 

spetterend jaar te geven. Hopelijk kunnen jullie net zoals ons ook niet 

wachten om erin te vliegen. 

Om dit jaar zo vlot mogelijk te laten verlopen, geven wij jullie graag al 

wat info mee aan de hand van dit katootje. 

Wat kan je in dit katootje terugvinden? 

❖ Jaarkalender 

❖ Algemene info 

➢ Inschrijven 

➢ Kleuterwerking 

➢ Sociale media 

➢ Trooper 

➢ Spaaracties 

➢ Uniform 

➢ Kampinfo 

❖ Contactgegevens van leidsters en VB’s 

❖ Superleuke spelletjes 

Dit jaar hebben we opnieuw groepsmoeders. Iedere afdeling zal een 

leidster toegewezen krijgen die de ouders kunnen contacteren bij 

eventuele vragen binnen de afdeling. Op de 

website kan je terugvinden wie de groepsmoeders 

zijn. Met andere vragen kan je natuurlijk steeds 

terecht bij onze hoofdleidsters. 

Speelse groetjes  

De leidsters  



 

Jaarkalender  

September 

11/09: Startdag 

Oktober 

 

8/10: Chalit (= evenement voor jong en oud, samen met alle andere 

jeugdbewegingen op de koer) 

21/10: Dag van de jeugdbeweging 

29/10: Chiromeating 

30/10: Geen Chiro 

 

November 

 

6/11: Chiro tot 17u30 (sloebers, pagadders, speelclub, rakwi’s, kwiks) 

 

December 

 

4/12: Sinterklaas komt naar de Chiro 

18/12: Kerstdrink + Laatste chirozondag 

 

Januari 

 

1/01: Geen Chiro 

8/01: Geen Chiro 

15/01: Eerste Chirozondag van het nieuwe jaar 

 

Februari 

/ 

 



 

Maart 

 

19/03: Chiro tot 18u (Alle groepen) 

26/03: Geen chiro (Gent-Wevelgem) 

April 

 

9/04: Geen Chiro (Pasen) 

23/04: Friends & Fries 

 

Mei 

 

28/05: WEL Chiro (Pinksteren) 

 

Juni 

 

4/06: Geen Chiro 

11/06: Geen Chiro 

18/06: Zwemmen 

25/06: Laatste Chirozondag: Blaarmeersen 

 

Juli 

 

xx/07: Evenement Tiptiens 

 

Augustus 

 

8/11: Vertrek Aspi’s kamp 

9/11: Vertrek Tiptiens kamp 

11 t.e.m. 19: Chirokamp 

 

 

 

 

 



 

Algemene info 

Inschrijven 

Eerste jaar in de chiro: 

1. De  inschrijvingen gebeuren uitsluitend online. U kan uw 

dochter inschrijven op onze website: 

https://chirowevelgem.be/meisjes/jaarinschrijving  

2. Stort €40 op het rekeningnummer BE 39779592319319 met 

mededeling: ‘naam lid + afdeling’ om de inschrijving definitief 

te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kleuterwerking 

Vanaf dit jaar is er ook de mogelijkheid om de kinderen die in het 

derde kleuter zitten, kennis te laten maken met de Chiro. Zowel de 

jongens als de meisjes zijn meer dan welkom om één keer per 

maand langs te komen op de zondag om samen samen spelletjes 

te spelen. Voor hen staat er een heel team van 15 oudleiding klaar 

om hen een zeer toffe chirozondag te geven. 

De eerste keer mogen de kleuters gratis komen proberen. Bij de 

tweede maal dat ze komen, zouden we vragen om een kleine 

inschrijvingsbijdrage te betalen van €20 naar BE39779592319319. 

Alle kleuters zijn dus welkom op de volgende data: om 14 uur aan 

de Chirolokalen. (Deken Jonckheerestraat 5 Wevelgem) 

Data kleuterwerking:    Leidingsploeg: 

- 2 okt      -     Fiebe Acx 

- 6 nov      -     Laure Vansteenkiste 

- 4 dec      -     Dythe Hanssens 

- 15 jan     -     Fran Dejonghe 

- 5 feb      -     Lara Cossement 

- 5 maart     -     Axelle Vercruysse 

- 2 apr      -     Eva Parmentier 

- 7 mei      -     Sarah Clement 

- 4 juni      -     Merel Verrote 

-   Maure Herpels 

-   Eva Dejaegere 

-   Arthur Ruaert 

-   Ewout Verhamme 

-   Jules Polfliet 

-   Wannes Durnez 

   



 

Een Chirozondag 

 

14u: Om 14u ben ik aanwezig in de Chiro. Wanneer de 
leidsters fluiten ga ik in de rij van mijn afdeling staan. 
Samen met mijn leiding ga ik zitten op de koer, daarna 
volgt de formatie. 

14u15: Start van het spel. 

16u: Tijd voor een koekje en een drankje! Ik kan kiezen om 
een koekje en drankje mee te nemen van thuis, maar in 
de Chiro is er ook de mogelijkheid om chips (€0,50) en 
een drankje (€ 0,60) te kopen. Voor chips neem ik 
contant geld mee, dit is ten voordele van het voorkamp 
van de aspi’s. Voor drank wordt met drankkaarten 
gewerkt. Ik neem éénmalig €6 mee naar de Chiro. 
Daarmee kan ik een drankkaart van 10 drankjes krijgen. 
De leidsters houden de drankkaart bij voor mij. 

18u:  Einde van de Chirozondag. Vanaf 6 november eindigt de 
Chiro om 17u30 voor kinderen uit het lager onderwijs. 

 

 

 

  



 

Sociale media 

Like onze Facebookpagina en blijf op de hoogte van 

alle nieuwtjes en informatie! Bij vragen kunt u steeds 

een berichtje sturen naar onze pagina. Op deze 

pagina verschijnen ook de weekend- en kampfoto’s. 

Indien u niet wenst dat uw dochter op de 

facebookpagina verschijnt, geef ons dan gerust een 

seintje!  

→https://www.facebook.com/ChiromeisjesWevelgem 

 

Ook op Instagram zijn jullie leidster actief. Op 

onze instagrampagina plaatsen wij regelmatig een 

foto. De belangrijkste informatie kunnen jullie hier ook 

op terugvinden. 

→ https://www.instagram.com/chiromeisjeswevelgem/ 

 

Sinds enkele jaren hebben wij ook een website. 

Op onze website kan u meer informatie vinden 

over onze werking en kan u ook onze kalender 

raadplegen. 

→ https://www.chirowevelgem.be/  

 

 

 

Uitpas 

Sinds enkele jaren werken wij samen met de UITPAS in 

Vlaanderen. Iedereen kan deze aanvragen bij o.a. de jeugddienst. 



 

Wat ben je daar dan mee? 

● Telkens je aan een UITPAS-activiteit (bv. een Chirozondag) 

deelneemt, kan je punten sparen. 

● Deze punten kan je inruilen voor extra voordelen bij alle 

deelnemende organisaties. 

● Mensen met een kansenstatuut hebben recht op sterk 

verminderde tarieven bij aankoop én deelname aan UITPAS-

activiteiten (jaarinschrijving Chiro, Chirokamp en -weekend) 

Heb je er eentje? Aarzel dan niet om de hoofdleiding of financiële 

VB aan te spreken! 

 

Trooper 

Huh? Gratis Chiromeisjes Wevelgem steunen? 

Hoe kan dat? Via Trooper! 

Hoe werkt Trooper nu? 

1. Wij hebben met Chiromeisjes Wevelgem een unieke 

Trooperpagina. 

2. Op dze pagina staan links naar webshops. 

3. Als je via die links op onze Trooperpagina naar een webshop surft, 

weet de shop welke vereniging je wil steunen. 

4. De link doet het werk en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal 

shopt, zonder ook maar €1 extra uit te geven. 

5. Voor elke aankoop die jij doet, gaat er een procentje naar 

Chiromeisjes Wevelgem. 

Dus, wil jij ons graag steunen? Surf dan voor je volgende aankoop 

even naar onze Trooperpagina! Zal je vergeten hier aan te 

denken? Installeer dan de “trooperbot” op Google Chrome. Deze 

geeft je een melding zodra je surft op een website die aan deze 

actie meedoet! 

Alvast bedankt!  →  https://www.trooper.be/chiromeisjeswevelgem 



 

Spaaracties 

Om opnieuw op kamp van gratis pasta te 

kunnen smullen hebben wij jullie hulp 

nodig! Je kan ons helpen door de barcodes 

van alle Soubry pasta verpakkingen te 

verzamelen en te bezorgen aan de 

leidsters. Meer info vind je bij de leiding of 

op www.soubryopkamp.be.  

 

 

 

 

Dit jaar doen we weer mee met de 

spaaractie van Joyvalle! Spaar de flapjes 

van de Joyvalle melkkartons en zo kunnen 

wij op kamp gaan met gratis Joyvalle melk. 

Per 10 flapjes krijgen wij 1 liter melk gratis 

mee op kamp. 

 

 

 

We willen een warme oproep doen aan alle leden, ouders, 

familieleden, vrienden, kennissen, buren en sympathisanten van 

onze Chiro om met ons mee te sparen.  

Houd onze Facebookpagina in de gaten om te weten wanneer 

deze acties van start gaan. Alvast bedankt!  

 

 



 

Uniform 

Wie  aan de Chiro denkt, denkt natuurlijk aan ons mooie uniform. 

Wij verwachten van alle leden vanaf de rakwi’s (5de leerjaar) dat 

zij elke zondag in chirokleren klaarstaan. 

 

Wij als Chiromeisjes Wevelgem hebben ook een eigen trui, een 

eigen T-shirt en een eigen paar kousen! Deze zien er als volgt uit. 

Als uw dochter nog een oude Chirotrui heeft, is dit absoluut geen 

probleem. 

Alle Chirokleren kunnen aangekocht worden bij Geert en Ilse 

Verschuere-Calland. Hiervoor dienen jullie eerst een afspraak te 

maken. 

E-mail: geert.verschuere@proximus.be 

Adres: Akkerwindestraat 3, 8560 Wevelgem 



 

Weekend en kamp 

Tijdens het Chirojaar gaat elke afdeling één keer op weekend. De 

kinderen vertrekken op vrijdagavond en komen op zondagmiddag 

terug thuis. De datum en benodigdheden van dit weekend worden 

door de leiding gecommuniceerd in de loop van het jaar.  

Uiteraard sluiten we het jaar af op bivak met de hele Chiro samen. 

Dit kamp is telkens het hoogtepunt van het Chirojaar. Wij gaan op 

kamp van 11 tot en met 19 augustus 2023.  Hou deze data dus 

zeker vrij!  

De twee oudste afdelingen, de Tiptiens en de Aspi’s, vertrekken 

enkele dagen eerder op voorkamp. 

  



 

De hoofdleiding 

Bo en Siel staan voor een grote uitdaging: hoofdleidster zijn. Siel 

start haar eerste jaar als hoofdleidster samen met Bo aan haar 

zijde die al 3 jaar hoofdleidster is. Dit top duo zorgt ervoor dat de 

Chiro zeer goed draait samen met de hulp van de andere leidsters. 

Samen maken we een fantastische tijd van de Chiro. 

Jullie vragen je misschien af wat hoofdleidster zijn precies inhoudt. 

Onze taken doorheen het jaar zijn vooral organisatorisch werk: de 

LK’s leiden, communiceren met de andere leidsters, alle leden 

inschrijven in een online systeem, betalingen uitvoeren enzovoort. 

Daarnaast moeten we bij evenementen vaak een zaal vastleggen, 

koks optrommelen om te komen helpen, tafels en stoelen 

reserveren, etc. 

Daarnaast geven wij zoals elke andere leidster ook gewoon leiding 

aan een bepaalde afdeling. Zoals je ziet, houdt hoofdleidster zijn 

meer in dan wat mails versturen. Maar we doen het met heel veel 

plezier, en dankzij de hulp van onze gewone, financiële en 

technische VB’s, Flore, Janne en Bennie wordt ons werk al heel 

wat minder lastig. Ook leidsters staan allemaal dag en nacht 

paraat om ons te helpen! 

Vele handen maken licht werk, dat is iets wat we in de Chiro voor 

100% kunnen bevestigen! 

GSM Bo: 0496 73 67 40 

E-mail Bo: bo.top@hotmail.be 

GSM Siel: 0491 59 48 20 

E-mail Siel: sielverhulst@outlook.com 

E-mail chiro: chiromeisjeswevelgem@gmail.com 

 

 



 

Technische VB’s 

Ik ben Janne durnez en samen met mijn papa Bennie Durnez zijn 

wij de technische verantwoordelijken van Chiromeisjes Wevelgem. 

Zelf was ik ook 5 jaar lang leidster. In het voorbije werkjaar zijn we 

gestart met de vernieuwingen in onze chirohemen. Nu proberen 

we alle aanpassingen rond te krijgen. Daarnaast gaan we ook 

verder met kleine herstellingen en een paar logistieke taken. 

Bennie Durnez: 0494 66 39 30 

 

 

 

 

Financiële VB 

Hallo chirowietjes en ouders 

Graag stel ik mij even voor als de financiële 

verantwoordelijke van de Chiromeisjes! Ik 

ben Flore Vanderjeugt, oud-leidster zoals 

velen van jullie zullen weten. Nu start ik mijn 

vierde jaar jaar als financiële VB. Mijn taak 

is vooral om te bekijken of alle centjes 

binnenkomen (inschrijvingen chirojaar, 

weekend en kamp, subsidies en 

sponsoring) en natuurlijk ook om alle 

facturen te betalen! 

Als jullie een financiële vraag hebben of zelf 

geïnteresseerd zijn om te sponsoren voor 

evenementen, mogen jullie mij altijd 

contacteren via mail: 

florevanderjeugt@gmail.com   



 

 

 

Leiding sloebers 

(1e-2e leerjaar) 

 

 

 

 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Myrthe Hubrecht 

Geboortedatum: 06/02/2003 

GSM: 0473683092 

E-mail: myrthe.hubrecht@gmail.com 

Adres: Vinkestraat 127 Wevelgem 

Studierichting / werk: Revalidatiewetenschappen 

en kinesitherapie 

Hobby’s: CHIROOO 

Jaren leidster: Dit is mijn 3e jaar als leidster 

Lievelingskleur: Rood 

Aantal broers en/of zussen: 1 broer 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Mijn favoriete moment is het 

super leuke kamp!! 

Wat is je grootste angst?: Om de zondag nooit meer naar de Chiro te kunnen 

gaan 

Favoriete bezigheid?: Foto’s bekijken van leuke momenten :)) 

Favoriete film of boek?: Mamma Mia! 

Wat is je droombestemming?: New York tijdens de kerstperiode 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Grills chips 

Favoriete netflix-serie?: Bridgerton 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Kunnen vliegen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Dancing queen 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Lena Vanlombeek 

Geboortedatum: 04/11/2004 

GSM: 0478 22 69 57 

E-mail: Lena.vanlombeek@gmail.com 

Adres: Nachtegaalstraat 51 Wevelgem / Reutelstraat 66, 

Wevelgem 

Studierichting / werk: Logopedie  

Hobby’s: Chiro en windsurfen 

Jaren leidster: Nu een half jaar 

Lievelingskleur: Rood 

Aantal broers en/of zussen: 1 zus, 2 stiefzussen en 1 stiefbroer 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Vlaggenwacht als aspi 

Wat is je grootste angst?: Spinnen 

Favoriete bezigheid?: Lezen 

Favoriete film of boek?: Red queen (volledige serie) 

Wat is je droombestemming?: Vietnam 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Fruit 

Favoriete netflix-serie?: Reign 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Gedachten lezen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Alles waar een mooie melodie achter zit 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Luca Francoy 

Geboortedatum: 19/05/2003 

GSM: 0470257580 

E-mail: lucafrancoy@icloud.com 

Adres: Vlasleemstraat 5 

Studierichting / werk: Vroedkunde 

Hobby’s: Chiro 

Jaren leidster: 3 

Lievelingskleur: Roze 

Aantal broers en/of zussen: 1 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Feestjes in de Chiro 

Wat is je grootste angst?: Duiven en ratten 

Favoriete bezigheid?: Wijnen met vriendinnen 

Favoriete film of boek?: The notebook 

Wat is je droombestemming?: Zuid-Afrika 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Bueno 

Favoriete netflix-serie?: Vampire diaries  

Welke superkracht zou je willen hebben?: Onzichtbaar zijn 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Dance again 

 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Elisa Verrote  

Geboortedatum: 24/10/2004 

GSM: 0485 16 67 54 

E-mail: elisa.verrote@gmail.com 

Adres: Tuinstraat 26 8560 Wevelgem  

Studierichting / werk: Bewegings- en 

revalidatiewetenschappen aan Kuleuven in Brugge 

Hobby’s: Lopen en chiro natuurlijk :)  

Jaren leidster: Dit wordt mijn tweede jaar als leidster!  

Lievelingskleur: Groen  

Aantal broers en/of zussen: 1 zus, Margo  

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Het volledige aspikamp was super! 

We zijn toen gaan karten, lasershooten, brunchen... Toen hebben we ook 

vlaggenwacht gewonnen en dat is ook een heel leuke herinnering :)  

Wat is je grootste angst?: Spinnen! 

Favoriete bezigheid?: Naar muziek luisteren of afspreken met vriendinnen 

Favoriete film of boek?: Robijnrood van Kerstin Hier  

Wat is je droombestemming?: Ik zou heel graag eens Rome zien, samen met mijn 

mama :) 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Druifjes  

Favoriete netflix-serie?: Gilmore girls 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Ik zou heel graag onzichtbaar kunnen zijn!  

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Unwritten van Natasha Beddingfield  



 

 

 

Leiding pagadders 

(3e leerjaar) 

 

 

 

 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Fien Verhulst 

Geboortedatum: 29/12/2004  

GSM: 0491 88 93 11  

E-mail: fienverhulst1@gmail.com 

Adres: Lauwestraat 52 Wevelgem 

Studierichting / werk: Sociaal werk, Gent 

Hobby’s: Chirooo en chillen met vrienden 

Jaren leidster: Dit wordt men 2e 

Lievelingskleur: Geel & oranje 

Aantal broers en/of zussen: 1 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Vlaggenwacht bij de aspi’s <3 

Wat is je grootste angst?: ik ken geen angst :)) 

Favoriete bezigheid?: Vrienden 

Favoriete film of boek?: Instant family 

Wat is je droombestemming?: Zuid-Afrika 

Ben je luxe- of survivalmens?: Survivalmens 

Favoriete tussendoortje?: Kaas uit de frigo 

Favoriete netflix-serie?: Good girls 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Gedachten lezen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: C’est la vie 

 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Laure Desseyn  

Geboortedatum: 19/02/2004 

GSM: 0470343323 

E-mail: desseynlaure@gmail.com  

Adres: Korte Vinkestraat 38 Wevelgem 

Studierichting / werk: Psychologie aan UGent 

Hobby’s: lopen, chiro 

Jaren leidster: 2e jaar 

Lievelingskleur: Blauw 

Aantal broers en/of zussen: 1 broer 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Vlaggenwacht als aspi 

Wat is je grootste angst?: Slangen 

Favoriete bezigheid?: Muziek luisteren 

Favoriete film of boek?: Pride and prejudice 

Wat is je droombestemming?: Ergens waar je het noorderlicht kan zien 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Chocolade 

Favoriete netflix-serie?: How I met your mother 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Vliegen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Umbrella van Rihanna 

 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Mette Lapauw  

Geboortedatum: 10/01/2005 

GSM: 0470/041702 

E-mail: mettelapauw@gmail.com 

Adres: Kijkuitstraat 60 Wevelgem 

Studierichting / werk: Politieke wetenschappen 

Hobby’s: Basketbal & chiro!! 

Jaren leidster: anderhalf jaar 

Lievelingskleur: Groen 

Aantal broers en/of zussen: 1 broer, 1 zus en 2 stiefzussen 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Vlaggenwacht als aspi! 4u01!! 

Wat is je grootste angst?: Van een brug vallen en in het water belanden. 

Favoriete bezigheid?: Muziek luisteren 

Favoriete film of boek?: The Notebook :) 

Wat is je droombestemming?: Portugal 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: watermeloen (of chipjes) 

Favoriete netflix-serie?: La Casa de Papel 

Welke superkracht zou je willen hebben?: onzichtbaarheid 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Daylight - Harry Styles 

 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Eline Gheysen 

Geboortedatum: 26/05/2005 

GSM: 0468/33 60 79 

E-mail: elinegheysen1@gmail.com 

Adres: Menenstraat 424 8560 Wevelgem 

Studierichting / werk: Latijn-moderne talen 

Hobby’s: turnen en chirooo 

Jaren leidster: Dit wordt mijn eerste jaar :)) 

Lievelingskleur: groen 

Aantal broers en/of zussen: 2 broers 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: mijn aspikamp 

Wat is je grootste angst?: niet meer kunnen praten of doodgaan  

Favoriete bezigheid?: met vrienden chillen 

Favoriete film of boek?: film: Taken boek: Hou me niet vast 

Wat is je droombestemming?: Kroatië 

Ben je luxe- of survivalmens?: survivalmens 

Favoriete tussendoortje?: rijstkoek met veel choco :) 

Favoriete netflix-serie?: ik heb geen Netflix 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Onzichtbaar worden 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Ongewoon - Pommelien Thijs 

 

 



 

 

Leiding speelclub 

(4e leerjaar) 

 

 

 

 

 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Nynke Remmery 

Geboortedatum: 24/01/2004 

GSM: 0476/ 54 18 76 

E-mail: nynkeremmery@hotmail.com 

Adres: Kozakstraat 103, 8560 Wevelgem 

Studierichting / werk: Ergotherapie 

Hobby’s: Muziek, Chiro 

Jaren leidster: Nu start ik mijn 2e jaar 

Lievelingskleur: Babyblauw 

Aantal broers en/of zussen: 1 zus 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Vlaggenwacht winnen van de 

leiding 

Wat is je grootste angst?: Hoogte 

Favoriete bezigheid?: Puzzelen 

Favoriete film of boek?: Purple Heart 

Wat is je droombestemming?: Noorwegen 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Watermeloen 

Favoriete netflix-serie?: Virgin River 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Vliegen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Geen tranen meer over - Camille Dhondt 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Anna Verbeke 

Geboortedatum: 01/02/2005 

GSM: 0474540417 

E-mail: anna.verbeke05@gmail.com 

Adres: Hoge akker 10 

Studierichting / werk: 6 economie-moderne talen 

Hobby’s: Volleybal en chirooooo 

Jaren leidster: 0 

Lievelingskleur: Groen 

Aantal broers en/of zussen: 2 zussen 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: De vlag HOUDEN in 

vlaggenwacht ;) 

Wat is je grootste angst?: Verdrinken 

Favoriete bezigheid?: Met vrienden afspreken, lezen 

Favoriete film of boek?: The hunger games 

Wat is je droombestemming?: Amerika 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Appel met choco 

Favoriete netflix-serie?: The 100 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Teleportatie 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Techno toujours pareil 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Lieze 

Bostyn 

Geboortedatum: 20/11/2003 

GSM: O468/ 16 07 22 

E-mail: lieze.bostyn@gmail.com 

Adres: Normandiëstraat 174, 8560 

Wevelgem 

Studierichting / werk: 2e jaar kine 

Hobby’s: Chiroo, afspreken met vrienden, eten, op reis gaan,... 

Jaren leidster: Dit is mijn 3e jaar als leidster 

Lievelingskleur: Blauw, donkergroen 

Aantal broers en/of zussen: Ik heb 1 broer en 1 zus 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Er zijn zoveel leuke 

momenten, maar de speciaalste is toch de fakkel krijgen en leidster worden!! 

Wat is je grootste angst?: Lego-blokjes en blote voeten xp 

Favoriete bezigheid?: Naar de Chiro gaan :)) 

Favoriete film of boek?: Pretty woman, Bridget Jones.. 

Wat is je droombestemming?: Canada of Nieuw-Zeeland  

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Kinderchocolaatjes en bloemenkoeken 

Favoriete netflix-serie?: Bridgerton & Friends 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Kunnen vliegen lijkt me wel leuk 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: This is the life, Mr. Brightside 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Britt Langlet (Brittel) 

Geboortedatum: 19/09/2003 

GSM: 0468278756 

E-mail: britt.langlet19@gmail.com 

Adres: Roeselarestraat 297 8560 Wevelgem 

Studierichting / werk: 2e jaar kinesitherapie 

Hobby’s: chiro, volleybal en veeel leute maken 

Jaren leidster: dit is nu mijn 3e jaar 

Lievelingskleur: blauw, groen, geel, rood... kan eigenlijk niet kiezen 

Aantal broers en/of zussen: 0 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: ik begin nu weeral de dagen af te 

tellen naar chirokamp! Dit is gewoon het beste moment van het jaar!! 

Wat is je grootste angst?: dat wanneer ik ga slapen, mijn knuffel niet meer in mijn 

bed ligt 

Favoriete bezigheid?: op zondag naar de chiro gaan en uiteraard ook wat er aan 

voorafgaat (gezellig eentje gaan drinken op vrijdag samen met mn chiromoaten) 

Favoriete film of boek?: alle K3 films!!! 

Wat is je droombestemming?: ik zou het liefst heeel veeeel van de wereld zien, de 

bestemming die bovenaan mijn lijstje staat is toch wel Zuid-Afrika 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: oven baked chips of picknicken met suiker op 

Favoriete netflix-serie?: Ik heb geen netflix :( 

Welke superkracht zou je willen hebben?: onzichtbaar kunnen zijn lijkt mij echt cool 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: This is the life van Amy Macdonald / Boom van 

Natalia is ook echt een goeie skivven 



 

 

 

Leiding rakwi’s 

(5e leerjaar) 

 

  



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Jente Vanhauwaert 

Geboortedatum: 19/05/2003 

GSM: 0496135589 

E-mail: vanhauwaertjente@icloud.com 

Adres: De Vlasvink 29 

Studierichting / werk: Sport & beweging  

Hobby’s: Chiro 

Jaren leidster: 3 

Lievelingskleur: Momenteel pastel groen 

Aantal broers en/of zussen: 1 zus & 1 broer 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: De fakkel krijgen op kamp als 

je leidster wordt. 

Wat is je grootste angst?: Spinnen 

Favoriete bezigheid?: Chiro 

Favoriete film of boek?: Purple hearts 

Wat is je droombestemming?: Dominicaanse republiek 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Stuk fruit momenteel, watermeloen 

Favoriete netflix-serie?: Friends 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Ik wil graag kunnen vliegen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: BAM BAM - Camilla Cabello 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Nore Dewitte 

(Notje) 

Geboortedatum: 08/08/2001 

GSM: 0473297376 

E-mail: noredewitte@gmail.com 

Adres: Parkstraat 52 8560 Wevelgem 

Studierichting / werk: Sociaal werk - 

afstudeerrichting personeelswerk 

Hobby’s: Aquagym, yoga en chiro 

Jaren leidster: 5 

Lievelingskleur: Rood 

Aantal broers en/of zussen: 1 zus en 1 broer 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Vlaggenwacht met de 

draagbare karaokebar 

Wat is je grootste angst?: Dat mijn leden mij geen leuke leidster zullen vinden 

Favoriete bezigheid?: Haken, lezen, feestjes x 

Favoriete film of boek?: To all the boys I loved before 

Wat is je droombestemming?: Thailand 

Ben je luxe- of survivalmens?: Survivalmens 

Favoriete tussendoortje?: Bumba-ijsje  

Favoriete netflix-serie?: Friends 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Onzichtbaar zijn 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Verboden liefde van Kitana 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Aue Casier 

Geboortedatum: 03/08/2004 

GSM: 0496 70 68 31 

E-mail: aue.casier@gmail.com 

Adres: Wijnbergstraat 46, 8560 Wevelgem 

Studierichting / werk: Voedings- en dieetkunde 

Hobby’s: Chiro 

Jaren leidster: Nu mijn 2de jaar 

Lievelingskleur: Blauw 

Aantal broers en/of zussen: 1 zus 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Chirokamp 

Wat is je grootste angst?: Heb ik niet echt 

Favoriete bezigheid?: Netflix 

Favoriete film of boek?: Home Alone 

Wat is je droombestemming?: De bahama's en Noord-Amerika 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Chocolade 

Favoriete netflix-serie?: Outer Banks 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Onzichtbaar kunnen zijn 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Kiwi van Harry Styles 

 

 



 

 

 

Leiding kwiks 

(6e leerjaar) 

 

  



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Jitte Balcaen 

Geboortedatum: 12/07/2004  

GSM: 0474 190658 

E-mail: jittebalcaen@hotmail.com 

Adres: Normandiestraat 131, Wevelgem 

Studierichting / werk: 

Communicatiewetenschappen 

Hobby’s: Chiro en volleybal 

Jaren leidster: 2de (of 1,5 ;)) 

Lievelingskleur: lichtgroen 

Aantal broers en/of zussen: 1 broer (Gust) 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: de euforie om 4u01 tijdens 

vlaggenwacht met de aspi’s 

Wat is je grootste angst?: sterven door een schietincident 

Favoriete bezigheid?: boeken uitzoeken 

Favoriete film of boek?: all your perfects 

Wat is je droombestemming?: Portugal & Kroatië wil ik zeker nog eens 

bezoeken 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Chocolade met zeezout en karamel 

Favoriete netflix-serie?: Manifest 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Onzichtbaar kunnen vliegen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: STAY 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Margot Moerkerke 

Geboortedatum: 21/10/2003 

GSM: 0470603595  

E-mail: margot.moerkerke@icloud.com 

Adres: Blauwbloemstraat 14 Wevelgem 

Studierichting / werk: 2e Bachelor Handelsingenieur 

Hobby’s: Volleybal en Chiro 

Jaren leidster: Dit is nu mijn 3e jaar 🥳 

Lievelingskleur: Blauw 

Aantal broers en/of zussen: 1 broer 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Alle chirokampen en leuke 

feestjes 😛 

Wat is je grootste angst?: Kippen 

Favoriete bezigheid?: Op reis gaan 

Favoriete film of boek?: Titanic sowiesooo 

Wat is je droombestemming?: Mexico 

Ben je luxe- of survivalmens?: Survivalmens 

Favoriete tussendoortje?: Zachte berenkoeken met confituur 

Favoriete netflix-serie?: Keeping up with the Kardashians 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Vliegen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Verboden liefde van Kitana 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Riet Dubois 

Geboortedatum: 19/02/2003 

GSM: 0470989508 

E-mail: riet.dubois03@gmail.com 

Adres: Esdoornstraat 31 8560 Wevelgem 

Studierichting / werk: Lerarenopleiding voor biologie 

en wiskunde 

Hobby’s: Chirooooo en lopen 

Jaren leidster: 3 

Lievelingskleur: Lichtblauw 

Aantal broers en/of zussen: 1 zus 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Het moment waarop ik 

leidster werd 

Wat is je grootste angst?: Spinnen 

Favoriete bezigheid?: Met vrienden afspreken 

Favoriete film of boek?: / 

Wat is je droombestemming?: Dominicaanse Republiek 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Smurfenkoek 

Favoriete netflix-serie?: / 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Kunnen vliegen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Coconut tree  



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Siel Verhulst  

Geboortedatum: 03/09/2003 

GSM: 0491/ 59 48 20 

E-mail: sielverhulst@outlook.com 

Adres: Lauwestraat 52, 8560 Wevelgem 

Studierichting / werk: Psychologische en 

pedagogische wetenschappen (PPW) 

Hobby’s: Chiro natuurlijkkk :)) en volleybal 

Jaren leidster: Ik begin nu aan mijn derde jaar 

Lievelingskleur: Rood 

Aantal broers en/of zussen: 1 zus, leidster Fien 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Het voorbije Chirojaar vond ik 

echt super leuk, maar vooral het voorkamp met de Tiptiens vond ik het 

leukste!  

Wat is je grootste angst?: Dat als ik opsta de choco op is 

Favoriete bezigheid?: De Chiro en afspreken met vrienden 

Favoriete film of boek?: Harry Potter 

Wat is je droombestemming?: Rondtrekken in Zuid-Amerika  

Ben je luxe- of survivalmens?: Survivalmens 

Favoriete tussendoortje?: Chips 

Favoriete netflix-serie?: Stranger things 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Alles kunnen wensen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: De ganzenpas van kabouter Plopp 



 

 

 

Leiding tippers 

(1e-2e middelbaar) 

 

  



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Ylise Vander 

Beken 

Geboortedatum: 15/09/2004  

GSM: 0468171845 

E-mail: vdbylise@hotmail.com 

Adres: Schonekeerstraat 65A 8930 Lauwe 

Studierichting / werk: Communicatiewetenschappen 

Hobby’s: Koken, Chiro 

Jaren leidster: Half jaar :) 

Lievelingskleur: Groen 

Aantal broers en/of zussen: 1 zus 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: 4u01 = vlaggenwacht 

Wat is je grootste angst?: Hanen of dat er iemand uit mijn dichte kringen plots 

overlijdt 

Favoriete bezigheid?: Wandelen met mijn hond, eentje gaan drinken op café 

met vrienden 

Favoriete film of boek?: Mijn dinsdagen met Morrie 

Wat is je droombestemming?: Thailand 

Ben je luxe- of survivalmens?: Survivalmens 

Favoriete tussendoortje?: Dinokoeken 

Favoriete netflix-serie?: Goeie vraag 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Teleportatie 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Sterrenstof - De jeugd van Tegenwoordig 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Luka De Wilde (Gril) 

Geboortedatum: 06/10/2001 

GSM: 0471105253 

E-mail: luka.de.wilde@hotmail.com 

Adres: Waterhoek 23 8601 Heule 

Studierichting / werk: Bestuurskunde en publiek 

management 

Hobby’s: Chiro, tennis en afspreken met vrienden 

Jaren leidster: 5 

Lievelingskleur: Groen 

Aantal broers en/of zussen: 2 oudere broers 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Mijn aspikamp 

Wat is je grootste angst?: Ganzen 

Favoriete bezigheid?: Leiding geven ofc 

Favoriete film of boek?: De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine 

Wat is je droombestemming?: Zuid-Afrika 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Fruitsalade of brownie 

Favoriete netflix-serie?: How to get away with murder 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Kunnen teleporteren 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: De ganzenpas 🥰 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Eva Dubois 

Geboortedatum: 13/05/2004 

GSM: 0492179942 

E-mail: eva.dubois04@gmail.com 

Adres: Esdoornstraat 31 Wevelgem 

Studierichting / werk: Verpleegkunde 

Hobby’s: Basket en Chiro 

Jaren leidster: 1 jaar 

Lievelingskleur: Lichtblauw 

Aantal broers en/of zussen: 1 zus 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Vlaggenwacht winnen als aspi 

en leidster worden natuurlijk 

Wat is je grootste angst?: Alleen in het donker moeten fietsen 

Favoriete bezigheid?: In de zetel liggen en samen met de familie een leuke 

film kijken met een chipje erbij 

Favoriete film of boek?: After 

Wat is je droombestemming?: Malediven 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Brownie 

Favoriete netflix-serie?: / 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Kunnen vliegen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Vuurwerk van Camille  



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Mila Peirsegaele  

Geboortedatum: 13/08/2005  

GSM: 0472/085184 

E-mail: milapeirsegaele@gmail.com 

Adres: Papestraat 85 & Kortrijkstraat 92 in 

Wevelgem 

Studierichting / werk: wiskunde wetenschappen 

Hobby’s: volleybal en chiroooo!!! 

Jaren leidster: dit is mijn 1e jaar 

Lievelingskleur: roze 

Aantal broers en/of zussen: 1 zus, 1 broer, 3 stiefbroers en 1 stiefzus 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: aspikamp 

Wat is je grootste angst?: verdrinken 

Favoriete bezigheid?: afspreken met vriendinnen 

Favoriete film of boek?: Harry Potter 

Wat is je droombestemming?: Vietnam 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: frambozen 

Favoriete netflix-serie?: Elite 

Welke superkracht zou je willen hebben?: onzichtbaar zijn 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Only girl - Rihanna 

 



 

 

 

Leiding tiptiens 

(3e-4e middelbaar) 

 

 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Ellen Hinnekens 

Geboortedatum: 17/05/2004 

GSM: 0474814924 

E-mail: ellen.hinnekens@hotmail.com 

Adres: Paul van Ostaijenstraat 35 

Studierichting / werk: Bewegingswetenschappen en 

lichamelijke opvoeding 

Hobby’s: Volleybal, chiro 

Jaren leidster: Nu start ik aan mijn tweede jaar 

Lievelingskleur: Rood 

Aantal broers en/of zussen: 1 zus en 1 broer 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Toen we met de aspi's 

vlaggenwacht wonnen, was het om 4u01 een dik feestje! 

Wat is je grootste angst?: Waterglijbanen 

Favoriete bezigheid?: Met vrienden leuke dingen doen 

Favoriete film of boek?: The maze runner 

Wat is je droombestemming?: Thailand 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Appel met pindakaas 

Favoriete netflix-serie?: Prison break 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Gedachten lezen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Afterglow 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Bente Godefroid 

Geboortedatum: 28/10/2004  

GSM: 0470251370 

E-mail: bente.godefroid@gmail.com 

Adres: Hoge Posthoornstraat 87 8560 Wevelgem 

Studierichting / werk: Criminologie 

Hobby’s: Chiro en volleybal 

Jaren leidster: een half jaar ;) 

Lievelingskleur: Blauw 

Aantal broers en/of zussen: 3 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Toen we tijdens vlaggenwacht 

als aspi de vlag konden houden 

Wat is je grootste angst?: kleine ruimtes 

Favoriete bezigheid?: muziek luisteren 

Favoriete film of boek?: Titanic 

Wat is je droombestemming?: Bali 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Carré confituur 

Favoriete netflix-serie?: Manifest (is jammer genoeg wel verdwenen van 

Netflix :( ) 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Gedachten kunnen lezen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Geen tranen meer over van Camille 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Julie Moenens 

Geboortedatum: 10/01/2001 

GSM: 0493692235 

E-mail: moenens.julie2001@hotmail.com 

Adres: Menenstraat 5A 8880 Ledegem 

Studierichting / werk: Lager onderwijs 

Hobby’s: Turnen 

Jaren leidster: 4 

Lievelingskleur: Lila 

Aantal broers en/of zussen: 1 broer 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Toen ik leidster werd. 

Wat is je grootste angst?: Honden 

Favoriete bezigheid?: Op reis gaan 

Favoriete film of boek?: Purple Hearts 

Wat is je droombestemming?: Wereldreis dus meerdere bestemmingen. 

Ben je luxe- of survivalmens?: Survivalmens 

Favoriete tussendoortje?: Een ijsje 

Favoriete netflix-serie?: Gilmore girls 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Vliegen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Pepas 

 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Ireen Cappon (Ireine) 

Geboortedatum: 09/01/2001 

GSM: 0470682840  

E-mail: ireen.cappon@hotmail.com 

Adres: Kleine Wijnbergstraat 3, 8560 Wevelgem 

Studierichting / werk: Sociaal werk afestudeerd, nu 

Educatieve bachelor seundair onderwijs 

Hobby’s: Chiro, yoga, dansen, reizen 

Jaren leidster: Nu 5e jaar leidster 

Lievelingskleur: Paars 

Aantal broers en/of zussen: 1 broer en 2 zussen 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Mijn favoriete momenten waren als 

leidster in deze toffe bende. 

Wat is je grootste angst?: Slangen 

Favoriete bezigheid?: Ik heb er zoveel, maar reizen vind ik één van de leukste 

Favoriete film of boek?: Ik lees nu de hele reeks van Bridgerton en het zijn prachtige 

boeken. 

Wat is je droombestemming?: Ik heb er zovele… ik kan niet eentje kiezen 

Ben je luxe- of survivalmens?: Survivalmens 

Favoriete tussendoortje?: Stukje fruit of als ik eens ongezond doe Oven Baked chips 

hmmm 

Favoriete netflix-serie?: Net van netflix, maar Grey’s Anatomy is echt super leuke 

reeks 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Vliegen natuurlijk 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Op geen enkel liedje kan ik stilzitten ;) 



 

 

 

 

Leiding aspi’s 

(5e middelbaar) 

 

 

 

 

 

 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Fran Van Besauw 

Geboortedatum: 02/01/2003 

GSM: 0491 24 06 41 

E-mail: fran.vanbesauw@hotmail.com 

Adres: Maurits Lauwersplein 5, 8560 Wevelgem  

Studierichting / werk: Orthopedagogische begeleiding 

Hobby’s: Dansen en Chiro ofc 

Jaren leidster: 3 

Lievelingskleur: Roze 💗 

Aantal broers en/of zussen: 1 zus en 1 broer 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: Toen we met 2003 de fakkel 

kregen om leidster te worden 

Wat is je grootste angst?: Honden, vliegtuigen, hoogtes, vlaggenwacht… 

Favoriete bezigheid?: Na de LK iets drinken met de leidsters en beetje chillen 

Favoriete film of boek?: The fault in our stars 

Wat is je droombestemming?: Ijsland 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Cavaillon meloen 

Favoriete netflix-serie?: Emily in Paris 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Doorzichtig zijn 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Geen tranen meer over - CAMILLE 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Anke Demey 

Geboortedatum: 04/07/2004 

GSM: 0473 33 12 92 

E-mail: anke.demey@gmail.com  

Adres: Normandiëstraat 129 Wevelgem 

Studierichting / werk: Geologie aan de UGENT 

Hobby’s: CHIRO en volleybal 

Jaren leidster: Tweede jaar 

Lievelingskleur: Oranje 

Aantal broers en/of zussen: 2 broers 

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: 4:01 ;) 

Wat is je grootste angst?: Overstroomde tenten 

Favoriete bezigheid?: Gezellig met vrienden iets doen 

Favoriete film of boek?: De wildernis in/Into the wild 

Wat is je droombestemming?: Peru 

Ben je luxe- of survivalmens?: Survivalmens 

Favoriete tussendoortje?: Chipjesss 

Favoriete netflix-serie?: F-R-I-E-N-D-S 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Vliegen 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: SPECTRUM van Florence+ The machine 



 

Naam (Eventueel Chirobijnaam): Bo Top 

Geboortedatum: 10/02/2001 

GSM: 0496736740 

E-mail: bo.top@hotmail.be 

Adres: Begoniastraat 7 Wevelgem 

Studierichting / werk: Toegepaste Economische 

Wetenschappen 

Hobby’s: Chiro & zwemmen & werken & weggaan & soms eens lopen 

Jaren leidster: 5de jaar 

Lievelingskleur: Fel blauw 

Aantal broers en/of zussen: 1 broer 1 zus  

Wat is je favoriete moment in je Chirocarrière?: De bezinning waarop ik 

leidster werd 

Wat is je grootste angst?: Banaan 

Favoriete bezigheid?: Naar de chiro gaan of een terrasje doen 

Favoriete film of boek?: Bridgerton boek 

Wat is je droombestemming?: Ibiza 

Ben je luxe- of survivalmens?: Luxemens 

Favoriete tussendoortje?: Froyo 

Favoriete netflix-serie?: New Amsterdam of Yummy mummies, kan nie kiezen 

Welke superkracht zou je willen hebben?: Onzichtbaar zijn 

Op welk liedje kan je niet stilzitten?: Hoe het danst - Marco 



 

Bedanking 

De Chiro zou de Chiro niet zijn zonder alle helpende handen. 

Daarom willen we in dit infoboekje ook even de tijd nemen om 

enkele mensen te bedanken: 

→ Bedankt aan de stoppende leiding. Door jullie enthousiasme, 

inzet en energie werd de Chiro een mooiere plek! We hopen 

jullie nog veel te mogen terugzien in de chirolokalen. Bedankt 

voor de mooiere jaren! 

- Fiebe Acx (5 jaar leidster) 

- Laure Vansteenkiste (4 jaar leidster) 

- Dythe Hanssens (5 jaar leidster) 

- Fran Dejonghe (5 jaar leidster) 

- Lara Cossement (4 jaar leidster) 

- Axelle Vercruysse (3 jaar leidster) 

- Eva Parmentier (4 jaar leidster) 

- Sarah Clement (3 jaar leidster) 

- Merel Verrote (5 jaar leidster waarvan 3 jaar 

hoofdleiding) 

- Femke Geldhof (4 jaar leidster) 

- Maure Herpels (5 jaar leidster) 

- Eva Dejaegere (4 jaar leidster) 

 

→ Bedankt aan Bo en Siel voor jullie inzet als hoofdleiding! 

→ Bedankt aan de kokjes die op kamp elke dag lekker eten 

maakten! 

→ Bedankt aan onze VB, Sofie Van Besauw, die alles in goede 

banen leidde! 



 

→ Bedankt aan onze financiële VB, Flore Vanderjeugt om onze 

centjes te beheren. 

→ Bedankt aan onze technische VB’s, Bennie en Janne Durnez 

om onze chirohemen terug op orde te stellen. 

→ Bedankt aan alle ouders, die ons het vertrouwen schenken 

om voor hun dochter te zorgen! 

→ Bedankt aan alle leden, die elke zondag opnieuw tot een 

feest maken! 

→ Wij mogen dit jaar ook nieuwe leidsters verwelkomen met 

open armen die onze leidingsploeg zullen versterken! 

- Anna Verbeke 

- Eline Gheysen 

- Mila Peirsegaele 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

Spelletjes 

 

Help jij mee de koe naar het weiland te brengen? 

 

 

 

 

 



 

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in! 

 



 

 

Vind jij de 6 verschillen tussen deze twee schapen? 


