
 
 
 

 

 
ALS JE ’T MIJ VRAAGT 

CHIRO SONNEVELD 
 
 

 



JAARTHEMA: ‘VONKEN’ 
 

Waarom Vonken? 
We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel bewust samen, en niet 

alleen. Door samen te werken, delen we onze energie met elkaar. Meer zelfs, we wekken 
nieuwe energie op en geven elkaar impulsen. Elk met ons eigen engagement en onze 

motivatie laten we de Chiro iedere keer opnieuw stralen en dat mogen we dit jaar extra 
waarderend in de kijker zetten.  

De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet helemaal nieuw. We 
vinden het gevoel dat bij Vonken hoort bijvoorbeeld heel goed terug in het klassieke 

Chiroliedje ‘Tuimeling’. Samen aan Chiro doen, dat geeft vonken! 
 

De twee pijlers van Vonken 
Samen(horig) als ploeg 

Samen in de Chiro zitten schept een band tussen leden, leiding, kaderleiding en oud-leiding, 
zowel binnen de eigen ploegen als binnen de jeugdbeweging in haar geheel. In de eerste 

plaats bestaat die band tussen Chiroleden en leiding uit lokale groepen die tot elkaars dichte 
‘Chirofamilie’ behoren. In hun eigen werking gaan ze samen aan de slag om elke zondag 

opnieuw memorabel te maken. 
Aan de andere kant komt dat gevoel van samenhorigheid ook terug als je mensen leert 
kennen. Als je iemand van de Chiro tegenkomt op straat, op school, op de Dag van de 

Jeugdbeweging, op een fuif of festival … Ook al heb je elkaar nog nooit eerder gezien, toch 
slaat er een soort vonk over omdat jullie de Chiro als gemeenschappelijk punt hebben.   

Dat gevoel van samenhorigheid vertaalt zich ook in een soort liefde voor onze Chiro. Als we 
denken aan de Chiro krijgen we telkens een gevoel dat we niet goed kunnen beschrijven, dat 
moeilijk te vatten is. Het is iets intuïtiefs dat je ook hebt bij liefde of verliefdheid waarbij de 

vonken er ook af vliegen.  
Dat samen-gevoel verbindt en versterkt ons dus als jeugdbeweging maar ook als 

gemeenschap. 
 

Samen maar toch elk uniek 
Wat we samen doen, geeft inderdaad vonken en is krachtig. Binnen de Chiro vinden we het 

echter ook belangrijk dat iedereen van de (kader)leiding en de leden kan stralen en hun 
energie kwijt kan. Onze jeugdbeweging is dan ook voor veel kinderen en jongeren een 

uitlaatklep en een plaats waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Het is een plaats waar je 
ook energie kan krijgen als het even minder met je gaat. We hechten waarde aan ieders 

eigenheid en laten iedereen participeren vanuit eigen sterke en zwakke kanten. 
Specifiek bij leiding vonkt het als iedereen zich smijt vanuit hun eigen engagement en 

motivatie. Als je iets graag doet en je zet je eigen sterktes in (of ontwikkelt ze verder), dan til 
je jezelf naar een hoger niveau, groeit je zelfvertrouwen, groeit je draagkracht en spat de 

energie er automatisch af.  
Als iedereen dat doet, kan het niet anders dan dat dat vonken geeft binnen je eigen ploeg en 

de ruimere Chiro. 
 

Samen aan Chiro doen, dat geeft Vonken! 



Het feit dat Chiro vonken geeft, komt doordat het samen en het individuele niet van elkaar 
los te koppelen zijn. Pas als iedereen hun eigen vonkje kan vinden, dragen we samen bij tot 
een groter Chirovuur. Dat grotere Chirovuur stimuleert op zijn beurt dan elk individu om er 
telkens opnieuw voor te gaan. Die cirkelbeweging zorgt voor een sneeuwbaleffect dat onze 

liefde voor de Chiro aanwakkert. 
"Gooi alles ondersteboven, laat het vuur in jou niet doven!" 

 
Jaarthemalied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Woordje van de hoofdleiding 
 

Beste Chirogrieten 
Beste ouders 

 
Na een toch wel onvoorspelbaar Chirojaar heeft ieder van ons uitgebreid genoten van tien 

dagen Chirokamp. Van een afsluiter geproken! 
 

Binnen de leidingsploeg hebben er drie leidsters afscheid genomen en hun Chirocarrière in 
schoonheid afgesloten. Maar niet getreurd, vijf nieuwe leidsters worden met open armen 

ontvangen en zullen het beste van zichzelf geven. 
 

Onze 28-koppige leidingsploeg staat te popelen om aan een nieuw Chirojaar te starten en 
jullie spruit opnieuw, of misschien wel voor het eerst, fantastische zondagen te bezorgen! 

 
De Chiro is een plek waar de zotste spelletjes gespeeld worden, de plezantste herinneringen 

gemaakt worden en de mooiste vriendschappen gesmeed worden. Wij hopen zowel de 
bekende als nieuwe gezichtjes een fantastische tijd te bezorgen! 

 
Als groepsleidsters willen we jullie alvast bedanken voor het vertrouwen in de Chiro en in de 

leidingsploeg. Aarzel bij vragen of problemen zeker niet om ons te contacteren! 
 

Als je 't ons vraagt: CHIRO! 
 

Chirogroetjes 
Anke Van Sande 0473 80 78 45 

Marthe Limbourg 0470 05 16 42 
hoofdleiding@chirosonneveld.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woordje van de VéBé 
 

Dag allemaal, 
 

Het kamp zit nog vers in het geheugen van alle chirogrieten én toch kijken ze al terug uit 
naar een nieuw chirojaar. En ze zijn niet alleen. Ook de leidingsploeg staat te popelen om er 
opnieuw in te vliegen. Het liefst van al met alle festiviteiten, op vrijdag, zaterdag én zondag, 

zoals ze dat gewoon zijn van in het pre-coronatijdperk. Hopelijk kunnen we nu terug een 
heel jaar chiro doen, maken, geven en beleven zoals we dat zo graag doen: in alle vrijheid 
zonder al te veel regels die ons beperken in wie we (willen) zijn. De voorbije periode heeft 
voor veel ups en downs gezorgd, en niet enkel in de grafieken. Maar dit willen we allemaal 

zo snel mogelijk vergeten. Recht vooruit is de weg die we willen opgaan. 
 

Het jaarthema van dit jaar is Vonken. Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat 
chiro geven en beleven écht wel vonken geeft! Elke chirodag zorgt wel voor iets nieuws, 

verrassends en uitzonderlijks. Elke chiromeid heeft haar unieke eigenschappen die vonken 
geven. En samen met al die andere vonken zorgen ze voor één groot feest, waarbij iedereen 

geniet. Het is zalig om te zien hoe elk deeltje van de groep belangrijk is om de groep 
draaiende te houden en ervoor zorgt dat het groepsgevoel zo sterk is. Ook de leidingsploeg 
zet zich elke keer weer zo hard in dat de vonken ervan af vliegen. Ze hebben enorm veel zin 

om er terug in te vliegen, zodat ze elke meid, groot en klein, kunnen laten genieten van 
grootse dingen. Ze willen er weer kunnen staan op elke zondag én op elk evenement, zonder 

al te veel beperkingen. Ze willen op elk moment kunnen laten zien dat hun vuur brandt en 
willen dit zo graag delen met iedereen die chiro wilt beleven. 

 
Lieve chiromeid, een nieuw jaar staat weer klaar. Laat je verrassen, overdonderen, verleiden 

en meeslepen. Deel met anderen wat jou vonken geeft en laat jouw vonken aan anderen 
zien. Ik beloof alvast dat het dit jaar echt wel de moeite wordt! 

 
Liefs, 

Isabelle 
 

Moesten er vragen, opmerkingen, bedenkingen zijn, ik ben steeds te bereiken via 
isabelle.duquenne@yahoo.com of op het nummer 0494/16 72 70. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Prutskesleiding 
 

 

Naam: Caitlin Lauwers 
Bijnaam: Cacai 
Studies: Leerkracht lager onderwijs 
Huisdieren: Tito, Bonnie & Roger (mijn 3 
schattige konijnen) veel vissen en 2 
waterschildpadden Suske & Wiske 
Dit is mijn 4e chirojaar als leidster, 17e 
chirojaar in totaal!! 
Leukste chirospel: Potteke stamp 
Mijn levensmotto: Achter elke hoek schuilt 
avontuur! 
Favoriete frituursnack: Viandel 
Guilty pleasure: Bleinen openprikken 
Mijn mooiste chiroherinnering: In de 
nacht als aspirant zingend toekomen op kamp 
na tweedaagse 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Geef mij een lach 

 

Naam: Renske Blommaert  
Bijnaam: Renskiboy  
Studies: Logopedische wetenschappen  
Huisdieren: 2 katten 
Dit is mijn 14de chirojaar en mijn eerste als 
leidster  
Leukste chirospel: Bestormde brug  
Mijn levensmotto: Gaan en blijven gaan  
Favoriete frituursnack: Bicky burger  
Guilty pleasure: Friends bijna kunnen 
meespelen  
Mooiste chiroherinnering: Elk kampvuur  
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Stotteren en giechelen 

 

 
Naam: Jante Saerens  
Bijnaam: Tante Jante  
Studies: Vroedkunde  
Huisdieren: 1 konijntje, 3 vogels en 3 kippen  
Dit is mijn 15de chirojaar (2de jaar leiding)  
Leukste chirospel: Baseball  
Mijn levensmotto: Als je het niet meer 
trekt, moet je duwen.  
Favoriete frituursnack: Mexicano  
Guilty pleasure: Ijs eten, veeeeel ijs eten.  
Mijn mooiste chiroherinnering: Met z'n 
allen in de vijver en alle spontane 
zangmomentjes tijdens het eten.  
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Chirokameraden 



 

Naam: Louise Aelbrecht 
Bijnaam: Louigi 
Studies: Nog een vraagteken 
Huisdieren: 3 honden & 2 ezels 
Dit is mijn 2e jaar als leidster, 15e in totaal! 
Leukste chirospel: Vlaggenroof 
Mijn levensmotto: Beter (te) laat dan nooit 
Favoriete frituursnack: Bicky Rib 
Guilty pleasure: / 
Mijn mooiste chiroherinnering: Samen 
vallende sterren kijken op kamp, al heb ik er 
nog nooit één zien vallen… 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Chirokameraden 

 

 
Naam: Jozefien Aelbrecht 
Bijnaam: Gõsé 
Studies: Pedagogische wetenschappen 
Huisdieren: 3 honden en 2 ezels 
Dit is mijn 4e jaar leidster en 17e jaar in 
totaal 
Leukste chirospel: Vlaggen roof 
Mijn levensmotto: / 
Favoriete frituursnack: Bicky rib 
Guilty pleasure: De ramen kuisen 
Mooiste chiroherinnering: Met heel de 
Chiro samen in de zwemvijver op kamp 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Met liefs 

 

Naam: Josephine De Clercq  
Bijnaam: Josie  
Studies: Aaaaa geen idee  
Huisdieren: Mijn hond Rio  
Dit is mijn 3e chirojaar  
Leukste chirospel: Dode vis  
Mijn levensmotto:Beter laat dan nooit  
Favoriete frituursnack: BAMISCHIJF  
Guilty pleasure: zout eten op een bordje  
Mooiste chiroherinnering: Toen Jade 
katje was  
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Als je dorst hebt 

 
 
 
 

 



Speelclubleiding 
 

 

Naam: Julie Huau 
Bijnaam: Jul 
Studies: Geneeskunde 
Huisdieren: 2 schildpadden en wat visjes 
Dit is mijn 13e chirojaar 
Leukste chirospel: Potteke stamp 
Mijn levensmotto: Altijd blijven lachen!;) 
Favoriete frituursnack: Mammoet special 
Guilty pleasure: Horizontaal netflixen 
Mooiste chiroherinnering: Kamp met de 
vijver 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Met liefs 

 

Naam: Caro Lauwers  
Bijnaam: Carcar  
Studies: Ergotherapie  
Huisdieren: 3 lieve konijntjes, 
waterschildpadjes en visjes  
Dit is mijn eerste jaar als leidster en zevende 
jaar in totaal  
Leukste chirospel: Het miekesspel  
Mijn levensmotto: Drie keer links is ook 
rechts  
Favoriete frituursnack: Viandel  
Guilty pleasure: Nederlandstalige liedjes  
Mijn mooiste chiroherinnering: Elk jaar 
op kamp samen vallende sterren kijken  
Chiroliedje dat ik altijd zal meebrullen: 
Kem veu mijn liefke 

 

Naam: Helene Hiel 
Bijnaam: Heidi / Lenny 
Studies: Podologie 
Huisdieren: 1 broer 
Dit is mijn 17e chirojaar 
Leukste chirospel: Chaosspel 
Mijn levensmotto: “Santé santater, liever 
bier dan water” 
Favoriete frituursnack: Bickey Wrap 
Guilty Pleasure: Demi Lovato meekwelen in 
bad 
Mijn mooiste chiroherinnering: Als non 
verkleed tijdens fakkeltocht ‘t Smidje dansen 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Chirokameraden 



 

Naam: Hendrickje Hiel 
Bijnaam: Rikkert 
Studies: Handelswetenschappen - Strategisch 
Marketing Management 
Huisdieren: Geen 
Dit is mijn vijfde jaar als leidster, 19e 
chirojaar in totaal! 
Leukste chirospel: Kiekeboe 
Mijn levensmotto: Rozen steken, viooltjes 
stinken, fuck die bloemen, we gaan wat 
drinken! 
Favoriete frituursnack: Bicky wrap 
Guilty pleasure: In slaap vallen met ABBA 
op de achtergrond 
Mijn mooiste chiroherinnering: Kamp 
met de zusjes 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Krul je neus niet in de wind  

 Naam: Melanie Van den Borre  
Bijnaam: Mel / Melaknie  
Studies: Kinésitherapie  
Huisdieren: Katje Marcel  
Dit is mijn 2e jaar leidster, in totaal 15e jaar  
Leukste chirospel: Alles wat ruig is 
Mijn levensmotto: Drink met maten, niet 
met mate 
Favoriete frituursnack: Kaaskroket 
Guilty pleasure: Alles met nutella  
Mijn mooiste chiroherinnering: 1ste 
kamp als leidster <<33  
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Als je dorst hebt 

  
  

Naam: Amber Van Der Meersch 
Bijnaam: Ambie 
Studies: Criminologie 
Huisdieren: 2 honden, kat, konijn & 
schildpad 
Dit is mijn 15de chirojaar 
Leukste chirospel: Powerhand 
Mijn levensmotto: C’est la vie 
Favoriete frituursnack: Bicky burger & 
kaaskroket 
Guilty pleasure: Hallo K3 kijken voor een 
examen 
Mijn mooiste chiroherinnering: In het 
donker al zingend toekomen na tweedaagse 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Met liefs 

 
 



Kwiksleiding 
 

 

Naam: Dayna 
Bijnaam: DANJA 
Studies: Master Farmaceutische Zorg 
Huisdieren: 2 katten, 1 hond 
Dit is mijn 17e chirojaar  
Leukste chirospel: Stoelenkiekeboe 
Mijn levensmotto: Opgeven bestaat niet 
Favoriete frituursnack: Viandel special 
Guilty pleasure: Kotmadam kijken tijdens 
blokpauzes 
Mijn mooiste chiroherinnering: Krinkel 
2017 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Met liefs / God kent jou 

 

Naam: Freya Abbeel 
Bijnaam: Melkmeisje / Fresia 
Studies: Klinische Psychologie 
Huisdieren: Onze kat Content 
Dit is mijn 3e jaar als leidster en 16e jaar in 
totaal   
Leukste chirospel: Powerhand 
Mijn levensmotto: Kan ze, doet ze!  
Favoriete frituursnack: Chickenfingers of 
bitterballen 
Guilty pleasure: Koeienringen kopen 
Mooise chiroherinnering: Al die schone 
momenten met de beste medeleidsterkes vant 
land  
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Met liefs  

 Naam: Phara Limbourg  
Bijnaam: Pafra  
Studies: Psychologie  
Huisdieren: 2 katten en een waterschildpad  
Dit is mijn 14de chirojaar  
Leukste chirospel: Powerhand  
Mijn levensmotto: Gaan en blijven gaan  
Favoriete frituursnack: Kaaskroket  
Guilty pleasure: Samson en Gert liedjes 
meebrullen  
Mooiste chiroherinnering:Volksdansen 
met Cindy  
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: We vliegen bij elk weertje 



 

Naam: Lynn Vermeir  
Bijnaam: Truccerken  
Studies: Staat nog niet vast 
Huisdieren: 2 honden en een kat  
Dit is mijn 17e chirojaar!  
Leukste chirospel: Honkbal  
Mijn levensmotto: 't Leven is beter aan een 
kampvuurke!  
Favoriete frituursnack: Saté  
Guilty pleasure: Een legerbroek dragen.  
Mijn mooiste Chiroherinnering: Alle 
avonden in het gezelschap van de leidingsploeg.  
Chiroliedje dat ik altijd zal meebrullen: 
Ik blijf in Chiro geloven 

 

Naam: Marthe Limbourg  
Bijnaam: Martha  
Studies: Audiologie  
Huisdieren: 2 katten en een waterschildpad  
Dit is mijn 16e chirojaar  
Leukste chirospel: Bestormde brug  
Mijn levensmotto: Lach en het leven lacht 
je toe!  
Favoriete frituursnack: Bitterballen  
Guilty pleasure: Netflix  
Mijn mooiste chiroherinnering: 
Aspitrant  
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Met Liefs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tippersleiding 
 

 Naam: Judith De Visscher  
Bijnaam: Prudith  
Studies: Kleuteronderwijs  
Huisdieren: Filou (poes), Anthony 
(waterschildpad) en onzen Flup (vis)  
Dit is mijn 17de chirojaar en 5de jaar 
leiding!!  
Leukste chirospel: Nummerloop  
Mijn levensmotto: 'Ik heb daar voor 
betaald, dus ik eet da op'  
Favoriete frituursnack: KAASKROKET  
Guilty pleasure: Ijs eten en daarbij een 
warme chocolademelk drinken  
Mijn mooiste chiroherinnering: De 
spontane zang momenten aan tafel (eigenlijk 
overal)  
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Mijn kleur en jouw kleur 

 

Naam: Frances De Leebeecke 
Bijnaam: Franches 
Studies: Oogzorg 
Huisdieren: 1 kat (Toulouse) 
Dit is mijn 3e jaar als leidster, 15e in totaal 
Leukste chirospel: Arendsoog 
Mijn levensmotto: Lach zolang je leeft, 
want je leeft zolang je lacht! 
Favoriete frituursnack: Kaaskroket 
Guilty pleasure: / 
Mooiste chiroherinnering: Mijn jaren als 
leiding! 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Met liefs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Naam: Olga Eeckhout 
Bijnaam: Olga Polga 
Studies: Kinesitherapie 
Huisdieren: 1 hond, Mika 
Dit is mijn 12e chirojaar  
Leukste chirospel: Pim pam pelouke 
Mijn levensmotto: Wie niet waagt, blijft… 
Favoriete frituursnack: Saté 
Guilty pleasure: Naar reality series kijken 
zoals Love Island tijdens de blok. 
Mijn mooiste chiroherinnering: Naar 
vallende sterren kijken, terwijl dat we buiten 
sliepen als Tiptien. 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Een grote dikke vlooo 

 

Naam: Anke Van Sande  
Bijnaam: Vazan  
Studies: Psychologisch consulent + Bachelor 
Maatschappelijke Veiligheid  
Huisdieren: Zazou the kitten  
Dit is mijn 17de chirojaar  
Leukste chirospel: Pimpampelouke  
Mijn levensmotto: Leef van dag tot dag, 
niemand heeft je morgen beloofd.  
Favoriete frituursnack: Ragouzi  
Guilty pleasure: Gigantische bestellingen 
doen bij Zalando om meer dan de helft te 
retourneren zodat het minder opvalt hoeveel 
ik effectief koop 
Mijn mooiste chiroherinnering: 
Aspitrant  
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Bivaklied  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Tiptiensleiding 
 

 Naam: Sien Scheirlinckx 
Bijnaam: Denise 
Studies: Geneeskunde 
Huisdieren: 2 katten en veel vissen 
Dit is mijn: 4e chirojaar als leidster, 17e in 
totaal! 
Leukste chirospel: Blad steen schaar 
extreme 
Mijn levensmotto: Een dag niet gelachen is 
een dag niet geleefd 
Favoriete frituursnack: Bitterballen 
Guilty pleasure: Warme chocomelk drinken 
onder een dekentje terwijl het aan het 
sneeuwen is 
Mijn mooiste chiroherinnering: Pitch 
perfect meebrullen in de refter 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Met liefs 

 

Naam: Marieke Van den Borre 
Bijnaam: Mareike 
Studies: Klinische Psychologie 
Huisdieren: Katje Marcel 
Dit is mijn 5e jaar als leidster, 18e in totaal! 
Leukste chirospel: Stoelendans extreme 
Mijn levensmotto: Lach en het leven lacht 
je toe 
Favoriete frituursnack: Kippenvingers 
Guilty pleasure: Dansen voor de spiegel 
Mijn mooiste chiroherinnering: Alle 
verkleedpartijtjes op kamp 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Het avondlied 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Naam: Manon Meskens 
Bijnaam: Manonie 
Studies: Audiovisuele technieken 
Huisdieren: 1 hond (Tez) 
Dit is mijn 6e chirojaar 
Leukste chirosel: Kiekeboe 
Mijn levensmotto: Liever spijt hebben van 
de dingen die ik gedaan heb dan spijt hebben 
van de dingen die ik niet gedaan heb 
Favoriete frituursnack: Boulet 
Guilty pleasure:  / 
Mooiste chiroherinnering: Het 
leidingsspel van de trouw van Denis en Elsa 
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Khem veu mijn liefke 

 

Naam: Nona Bosteels 
Bijnaam: Boni  
Studies: Master in de verpleegkunde  
Huisdieren: Mijn twee liefste poezekes Nala 
& Stills  
Dit is mijn 17e chirojaar  
Leukste chirospel: Bestorm de brug  
Mijn levensmotto: Let us live like flowers. 
Wild, beautiful and drenched in sun.  
Favoriete frituursnack: Kippenvingers  
Guilty pleasure: FC De Kampioenen  
Mijn mooiste chiroherinnering: Pitch 
Perfect zingen met iedereen in de refter  
Chiroliedje dat ik altijd zal 
meebrullen: Stotteren en giechelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Aspileiding 
 

 Naam: Lotte Vergauwen 
Bijnaam: Lotte bottin 
Studies: Communicatiewetenschappen/Digitale 
marketing 
Huisdieren: Geen huisdieren ten huize 
Vergauwen 
Dit is mijn 16de chirojaar 
Leukste chirospel: Arendsoog 
Mijn levensmotto: T' is het teken dat het zo 
moet zijn hihi 
Favoriete frituursnack: Kippenvingers met 
joppiesaus 
Guilty pleasure: Vanillewafels met kruidenkaas 
Mooiste chiroherinnering: Alle avonturen 
tijdens tweedaagse op kamp als Tiptien en Aspi 
Chiroliedje dat ik altijd zal meebrullen: 
Met liefs 

 

Naam: Cato Van Belle 
Bijnaam: Catjalo 
Studies: Master sociaal werk 
Huisdieren: Twee konijntjes en twee katten 
Dit is mijn 9de chirojaar 
Leukste chirospel: Vleeshoop 
Mijn levensmotto: You do you, want ge leeft 
maar ene keer 
Favoriete frituursnack: Bicky rib 
Guilty pleasure: Old skool disney channel series 
bingewatchen 
Mooiste chiroherinnering: Alle zotte 
avonden met mijn favo leidingsploeg!! 
Chiroliedje dat ik altijd zal meebrullen: 
Lorensiaaaa 

 Naam: Marie Dujardin 
Bijnaam: Moiseken 
Studies: Leerkracht lager onderwijs 
Huisdieren: Twee honden (Suzie en Vos) 
Dit is mijn 13e chirojaar 
Leukste chirospel: Miekesspel 
Mijn levensmotto: Schol, doe ze nog eens vol! 
Favoriete frituursnack: Moeilijkkkk… 
kippenvingers of een kaaskroket 
Guilty pleasure: Miniboit houden in mijn 
badkamer 
Mooiste chiroherinnering: Het pitch 
perfectmomentje in de refter 
Chiroliedje dat ik altijd zal meebrullen: 
Geef mij een lach 



VéBé 
 

 

 

Naam: Isabelle Duquenne 
Bijnaam: The Big Beebie/Roebella/Duqies 
Huisdieren: 1 kat, prinses Bea 
Dit is mijn 8e chirojaar als VB 
Leukste chirospel: Het stoelenspel 
Mijn levensmotto: De zin van het leven, die 
schrijf je zelf 
Favoriete frituursnack: Sitostick 
Guilty pleasure: Zoute chips, geribbeld, mét 
zoetszure saus (en enkel met zoetzure saus é) 
Mijn mooiste chiroherinnering: Mister X zijn 
samen met alle aspi's en de leiding een heel kamp 
misleiden met allerlei gebeurtenissen 
Chiroliedje dat ik altijd zal meebrullen: 
Avondvlaggegroet (Daal nu bij het zinken) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Contactgegevens leiding 
 

Caitlin Lauwers  
Jozefien Aelbrecht 
Renske Blommaert 

Jante Saerens 
Louise Aelbrecht 

Josephine De Clercq 

0471/53.66.69 
0498/50.87.13 
0474/98.23.54 
0488/33.47.47 
0460/94.43.36 
0470/97.53.25 

 
 

Prutskes@chirosonneveld.be 

Julie Huau 
Caro Lauwers 
Helene Hiel 

Amber Van Der Meersch 
Melanie Van den Borre 

Hendrickje Hiel 

0470/64.30.27 
0474/04.26.98 
0497/80.67.03 
0470/31.98.71 
0470/95.97.81 
0475/22.07.29 

 
 

Speelclub@chirosonneveld.be 

Marthe Limbourg 
Lynn Vermeir 

Dayna Janssens 
Phara Limbourg 

Freya Abbeel 

0470/05.16.42 
0470/02.04.58 
0491/88.17.14 
0471/98.28.38 
0476/03.51.91 

 
 

Kwiks@chirosonneveld.be 

Judith De Visscher 
Frances De Leebeecke 

Olga Eeckhout 
Anke Van Sande 

0478/17.75.56 
0472/05.12.06 
0486/17.66.84 
0473/80.78.45 

 
Tippers@chirosonneveld.be 

Manon Meskens 
Sien Scheirlinckx 

Nona Bosteels 
Marieke Van den Borre 

0488/81.39.14 
0495/94.00.13 
0470/06.31.19 
0489/62.46.54 

 
Tiptiens@chirosonneveld.be 

Lotte Vergauwen 
Cato van Belle 
Marie Dujardin 

0471/83.25.03 
0471/84.68.23 
0472.46.24.87 

 
Aspis@chirosonneveld.be 

 

 
Agenda 2021-2022 

25/09 
08/10 
22/10 
07/11 
20/11 
19/12 
13/02 
16/04 
12/06 

Trapsgewijs 
Pensenkermis 
Dag van de Jeugdbeweging  
Sint-Maarten  
Christus Koning  
Kerstchiro 
Hutsepotfestijn 
Paaschiro 
Ontbijtactie Vaderdag 

 



Extra informatie  
Doorheen het jaar houden wij jullie via onze website en Facebookpagina steeds op de 
hoogte van evenementen en dergelijke. 
Mochten er toch vragen of onduidelijkheden zijn, kan u ons altijd aanspreken op zondag of 
contacteren via mail/gsm (zie contactlijst hierboven).  
 
Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de klusjesdagen of deel uitmaken van de 
vzw? Mail dan als de bliksem naar vzwchirosonneveld@gmail.com.  
Elk jaar zijn we op zoek naar nieuwe krachten om ons team te versterken. Vele handen 
maken licht werk!  
 

Chiro-uniform  
Waaruit bestaat het Chiro-uniform?  
- Chirorok/Chiroshort  
- Rode Chiro T-shirt  
- Donker blauwe Chirokousen  
- Donkere schoenen  
- Chirohemd  
 
Op zondag is het enkel verplicht om je Chirorok te dragen. Op evenementen of voor het 
kamp is de volledige outfit verplicht. Wij beschikken over tweedehandskledij, dus kom zeker 
eens een kijkje nemen alvorens je naar de Banier trekt.  
 
Sinds vorig jaar verkopen wij ook onze eigen truien en t-shirten, een eigen exemplaar kan 
besteld worden via onze facebookpagina, website of gebruik onderstaande link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpqUY5wVBc7V0MPsnEOVUUlNzutCKC_zkX2o
QOUKhG0G1GHg/viewform?fbclid=IwAR3Jw2jBXh3oL7JD-jS9oLRj7lEOPndBc9g9SEharqe-
lqI4dbFYpUHlG04 

          
 
 
Bestellen kan tot en met 1 oktober.  

 



Muziekkapel  
De muziekkapel zoekt enthousiaste leden die graag veel lawaai maken! Je hebt waarschijnlijk 
al van ons gehoord (letterlijk en figuurlijk). Wij spelen samen muziek in Chiroverband. Ons 
motto is “Hoe meer lawaai hoe beter!” Dat wil zeggen dat wij, zoals dat gaat op de Chiro, 
spelen voor het plezier en niet om de beste te zijn.  
 
De repetities zijn elke zondag van 13-14u op het terrein van Chiro Krikojo. Na de repetitie 
worden de meisjes door een leider naar de overkant gebracht zodat ze verder met de Chiro 
kunnen aansluiten. Onze bezetting bestaat uit triangels, roefels, klaroenen en 
landsknechten. Je mag zelf je instrument kiezen. Je moet wel minstens 2e jaar speelclub zijn 
om roefel of klaroen te spelen en 2e jaar aspi voor landsknecht. Geen zorgen, voor nieuwe 
leden zal alles van in het begin aangeleerd worden. Naast de repetities geven wij ook af en 
toe een optreden. Daar wordt iedereen tijdig van op de hoogte gebracht. 
 
Op de muziekkapel is iedereen welkom. Er is geen extra inschrijving of betaling nodig. Je mag 
dus gewoon eens op de repetitie langskomen om alle instrumenten uit te proberen. Wij 
vragen enkel dat je ook lid bent van Chiro Sonneveld. Wie graag naar de muziekkapel wil 
blijven komen geeft zijn mailadres door aan de muziekkapelleiders en koopt een 
muziekkapeltrui. Zo’n trui kost €15 en kan later voor de helft van de prijs terug verkocht 
worden. 
 
Tot op de repetitie! 
 
De muziekkapelleiders 
 
Wies Heytens  0478/81 43 19  wies.heytens@telenet.be 
Daan De Bolster 0484/87 58 00  daan.de.bolster@gmail.com 
 
 

 

 
 

 
 
 
Medische steekkaart  
Het is verplicht om de medische steekkaart in te vullen en af te geven op de eerste Chiro-
zondag aan de leidsters van jouw dochter. Zo zijn we doorheen het jaar op de hoogte van 
eventuele kwaaltjes, allergieën of ziektes. Deze medische steekkaart kan je achteraan in ons 
boekje vinden. 
 
 
 
 

Krikojo



INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART

LET OP!
Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend: 
- ISI+-kaart of identiteitskaart 
- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds 
Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek.

Met deze Individuele Medische Steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun 
kind aan de Chiroleiding.  De leidingsploeg zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET KIND
Naam ...................................................................................................................................................................................................................... 

Voornamen .......................................................................................................................................................................................................... 

Geboortedatum  ................................................................................................................................................................................................

Straat en nummer .............................................................................................................................................................................................

Postcode en gemeente ...................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer ....................................................................................................................................

Gsm-nummer ouders/voogd ........................................................................................................................................................................

Wie contacteren wanneer ouders niet te bereiken zijn? 

Naam: .....................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ...................................................................................................................................

MEDISCHE GEGEVENS
Naam en telefoonnummer huisarts ........................................................................................................................................................... 

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen ............................................................................................................................................. 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?                     Ja, in het jaar  ......................... ............................                  Nee

Uw kind lijdt aan:

 astma

 bedwateren

 epilepsie

 hartkwaal

 hooikoorts

 huidaandoening 

 reuma 

 slaapwandelen

 suikerziekte 

 allergie voor bepaalde 

voedingsmiddelen  .................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 allergie voor bepaalde stoffen 

........................................................................

........................................................................

 allergie voor bepaalde  

geneesmiddelen  .....................................

........................................................................

 andere 

Als je ’t mij vraagt: 

CHIRO

Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen
[ Tel.]  03-231 07 95  [ E-mail ]  info@chiro.be  [ Site ]  www.chiro.be
[ Ondernemingsnr.]  0415.651.928  [ RPR ] Antwerpen - afdeling Antwerpen
[ Belfius ] BE10 7895 1157 6604

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


