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Na een fantastisch mooi kamp in Houthulst en de vlotte start van het nieuwe chirojaar is het toch wel 

eens tijd dat we de nieuwe editie van de kletskoewer aan jullie introduceren!  

Kletskoewer? De kletskoewer is een bundeltje boordevol weetjes en informatie dat twee keer per 

jaar verschijnt. Eéntje bij de start van het nieuwe chirojaar en ééntje voor ons supermegabangelijktof 

kamp. In deze kletskoewer vind je dus alle praktische informatie die je nodig hebt voor het chirojaar 

zoals contactgegevens van de leiding, informatie over een juist uniform, enkele leuke weetjes over 

de leiding, …  

Dit chirojaar gaat een knaller van een chirojaar worden! Nu we zo goed als één jaar aan de corona 

horror ontsnapt zijn, is de organisatie en het enthousiasme binnen de leidingsploeg optimaal. Zo zijn 

onze eerste evenementen, het kubbtoernooi en de mosselfeesten, al een zeer groot succes geweest 

én gaan we hetzelfde doen voor het ganse chirojaar, één groot succes.   

We zijn o zo blij dat we dit jaar weer een nieuwe lading aan leiders en leidsters hebben die samen 

met de oude garde jullie kleine (of grote) spruit een jaar vol amusante zondagen zullen verzekeren. 

Deze nieuwe leidsters en leiders worden verder in deze kletskoewer uitgebreid voorgesteld maar we 

geven jullie al graag hun namen mee.  

Bij de meisjes zijn dit: Emma Lenaerts, Guus Laurijssen, Jikke De Winne, Julie Van Looveren, Marie 

Leys, Michelle Fransen en Nieke Proost. Bij de jongens zijn dit: Feel Proost, Emiel Bertels en Lucas 

Wouters. We gaan er een lap op geven dit chirojaar! 

 

Heel veel chirogroetjes  

Het kletskoewerteam   
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Algemeen zondagnamiddag 

Elke zondag weerklinkt stipt om 14.00u het fluitsignaal voor de formatie bij de jongens en de meisjes. 

Het is dus de bedoeling dat iedereen zeker dan op de Chiro is. Voor de kleinste groepen (kruimels, 

pinkels, sloebers, speelclub, rakkers en kwiks) duurt de namiddag tot 17.00u. De oudste groepen 

(tippers, toppers, tiptiens, kerels en aspi’s) hebben Chiro tot 17.30u.  

Uitzonderingen  

Als het eens een keer geen Chiro is of er zijn speciale activiteiten, zullen deze steeds tijdig 

aangekondigd worden door de leiding (ouders check jullie mail / whatsapp regelmatig).  

Fietsen jongens 

De jongens (kruimels tot en met de rakkers) en hun leiding rijden elks in hun eigen groep naar de 

jongenshemen. Ze verzamelen om 13.30 u aan de molen. Ook om 17.00 u rijden de jongens onder 

begeleiding terug naar de molen om daar tegen 17.10 u à 17.20 u terug aan te komen. Degenen die 

met de fiets rijden zorgen voor een fiets met werkend voor- en achterlicht! Vergeet tijdens de 

wintermaanden ook zeker je fluohesje niet.  

Let op!  

Gelieve uw kind(eren) op tijd naar de molen te brengen en hen ’s avonds tijdig te komen halen. De 

leiding is verantwoordelijk vanaf het moment dat je je kind aan de molen of meisjeshemen afzet 

totdat je ze terug komt halen. Je kan echter niet verwachten dat deze uren extra verlengd worden.  
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Regels 

- De oudsten rijden zelfstandig naar de hemen. De formatie begint om 14.00 u en dan worden ze ook 

verwacht aanwezig te zijn. We vragen aan de ouders om hier mee op toe te zien.  

- Elke zondagnamiddag start de Chiro met de formatie. Iedereen moet dan een volledig uniform 

dragen dat ook perfect in orde is (geen ontbrekende knopen,...). Tijdens de formatie doet iedereen 

zijn truien, sjaals... uit. Onder de short mogen geen broeken gedragen worden maar wel 

broekkousen. Wat het uniform precies inhoudt, kan je even verder lezen in deze formidabele 

kletskoewer. De nieuwe chiroleden hebben tijd tot eind november om een uniform aan te kopen.  

- Omdat we er op de Chiro vaak stevig tegenaan gaan, is het een aanrader om slechte kleren mee te 

brengen. Een Chiro-uniform is te duur om het risico te nemen dat het stuk gaat tijdens het spelen. Na 

de formatie kan je dan een broek en T-shirt aantrekken die natuurlijk heel erg vuil mogen worden. 

Dure en mooie kleren zijn op de Chiro niet nodig!! Bij slecht weer kan ook regenkledij van pas 

komen! Op de Chiro spelen wij bijna altijd buiten, weet daarom dat een T-shirt en een Chiro hemd 

wel frisjes kunnen zijn in de koude windermaanden. Warme kledij is een grote aanrader! En 

waterdicht ook bij regenweer!  

- Om 16.00 u kan je een drankje ((bruis)water, sprite, cola, fanta, chocomelk, multivruchten) kopen. 

Een drankje kost 1 euro. Wij hebben er als leiding voor gekozen om dit jaar een vast bedrag 

drankgeld te vragen dat samen met het lidgeld gestort wordt bij de inschrijving. Dit betekent 

concreet betekent dat de jongste groepen (pinkels, kruimels, speelclub, sloebers, kwiks en rakkers) 

30 euro drankgeld per jaar betalen voor 1 drankje per zondag. Voor de oudste groepen (tippers, 

toppers, tiptiens, kerels en aspi’s) zal dat 50 euro zijn voor 2 drankjes per zondag. Er zijn meer dan 30 

chiro zondagen dit jaar. Bij grote dorst kunnen leden altijd gratis drinken van de kraan! 

- Op de Chiro eten we geen snoep, niet tijdens de activiteiten en ook niet om 16.00 u. Ook koeken en 

kauwgom horen bij snoep! Hierop zal streng worden toegezien.  

- Op de Chiro voorziet de leiding altijd genoeg leuke activiteiten. Je GSM heb je dus in principe niet 

nodig. Wanneer je deze wel nodig hebt, in functie van het spel, zal de leiding dit tijdig 

communiceren. 

- De oudste groepen (van tito’s tot en met aspi’s) eten op de Chiro een snack. De leiding van deze 

groepen spreken met hun leden een beurtrol af en wat die snack zoal kan betekenen.  

- Voor een leuke, extra activiteit (bv. weekend, 24u, leefweek, uitstap naar de film, ...) kan leiding 

potgeld vragen. Dit bedrag is per jaar en per groep begrensd. Voor de jongste groepen (pinkels, 

kruimels, speelclub, sloebers, rakkers, kwiks) is dit 10 euro. Voor tito's bedraagt dit 20 euro. Voor 

keti's en aspi's is het bedrag 40 euro. De planning van deze extra activiteit zal tijdig gecommuniceerd 

worden via mail en eventueel whatsapp. 

- Om mee op kamp te mogen gaan, kom je minimum 15 keer naar de Chiro!!! Dit zal bijgehouden en 

gecontroleerd worden.  

- Als je met vragen, opmerkingen of problemen zit, vragen we jullie altijd eerst de leiding van je 

kinderen contacteren. Hun gegevens vind je achteraan in deze kletskoewer.  

Indien nodig kan je daarna de hoofdleiding contacteren. Ook hun gegevens staan verderop.  
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- We willen ook vragen om de kinderen zo veel mogelijk met de fiets te sturen, vooral de jongens 

dan. Er is altijd voldoende leiding aanwezig om jullie kleine snotters veilig naar de Chirohemen te 

brengen.  

- Bij de meisjes is het verboden om met de auto tot aan de parking aan de hemen te komen tijdens 

de chirozondag. We vragen alle ouders te parkeren op de parking tegenover de kleuterschool. Door 

‘ons’ straatje autovrij te houden, garanderen wij de veiligheid van alle kinderen die te voet of met de 

fiets zijn. Na de chiro brengt de leiding de leden ook steeds terug naar de parking.  

Lidgeld 

Het lidgeld bedraag dit jaar 55 euro voor het eerste kind, 50 euro voor het tweede kind en 45 euro 

voor het derde en eventueel volgende kind(eren). 

Daarnaast betaal je dus ook eenmalig drankgeld voor het hele jaar.  

Pinkels, kruimels, speelclub, sloebers, kwiks en rakkers betalen 30 euro drankgeld.  

Tippers, toppers, tiptiens, kerels en aspi’s betalen 50 euro drankgeld.  

Je stort het lidgeld en drankgeld op rekeningnummer BE62 1032 2481 6261 met in mededeling 

LIDGELD + DRANKGELD: NAAM LID - GROEP.  

Bijvoorbeeld: Lidgeld + drankgeld: Marie Van Looveren – pinkels.  

Je verricht dus per lid een andere overschrijving! 

Het is ook mogelijk om het lidgeld via de mutualiteit terug te trekken. Het document hiervoor vind je 

terug op onze website.  

Opmerking!  

Wanneer u uw kind inschrijft bij Chiro Gierle, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: 

- De persoonsgegevens die u ons bezorgt worden enkel gebruikt ter communicatie en in 

noodgevallen. Deze gegevens zullen nooit gedeeld worden met derden.  
- Het is altijd mogelijk dat er foto’s gemaakt worden als herinneringen tijdens onze 

activiteiten. Deze foto’s kunnen bijvoorbeeld op onze website of sociale media kanalen te 

komen staan. Wij zorgen er echter altijd voor dat de leden nooit prominent in beeld zullen 

zijn. 
- Foto’s die gemaakt worden tijdens groepsactiviteiten kunnen altijd gedeeld worden in de 

Whatsapp-groep met de ouders van die bepaalde groep.  

Website 

Onze website vind je terug onder de volgende naam: chirogierle.chirosite.be !!! Op deze site kan je 

alle info van de leiding terugvinden als ook deze kletskoewer, de kampkletskoewer(s), medische 

fiches en belangrijke attesten.  
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In onze kalender vind je al onze belangrijke evenementen, vakanties en momenten zonder chiro. 

Vanaf er een 24 uur of weekend gepland is zal dat ook in de kalender komen te staan. Ook als je 

interesse hebt in het huren van de meisjes- of jongenshemen kan je hier terecht.  

Op de site kan je ook een contactformulier vinden waar je al je vragen op ons kan afvuren. Wij 

nemen graag de tijd om jullie van een antwoord te voorzien. 

Uniform 

Hemd kinderen – 35 euro   Hemd volwassenen – 40 euro 

  

Rok kinderen – 35 euro     Short kinderen – 35 euro      

    

Rok volwassenen – 40 euro   Lange short volwassenen – 40 euro    Korte short volwassenen – 40 euro 
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OPMERKINGEN  

1. Iedereen draagt hetzelfde uniform. Het is dus zeer belangrijk om niet te vergeten om je naam van 

je kind in zijn/haar Chiro uniform te zetten. Controleer best ook in oude uniformen of de naam nog 

duidelijk leesbaar is!  

2. Een uniform is pas in orde als alle knopen aan je uniform hangen.  

3. De pinkels, kruimels en nieuwe leden van oudere groepen hebben tot 13 november de tijd om een 

uniform aan te schaffen. Op die manier kunnen ze nog rustig beslissen of Chiro nu echt wel hun ding 

is.  

4. We weten dat de rode chiro T-shirt en de lange sokken erg populair zijn bij de jongste leden. Deze 

zijn echter niet verplicht!  

5. Voor een uniform en andere Chiro-artikelen kan je terecht bij de Banier. Je kan er één vinden in de 

Sint-Antoniusstraat 37 te Turnhout. Of kijk op https://www.debanier.be/chiro/kleren.html  

Trooper 

Online shoppen en Chiro Gierle steunen? Dat kan! Misschien heb je er wel al van horen waaien in de 

wandelgangen, bij deze bevestigen we deze geruchten: Chiro Gierle heeft sinds een aantal jaar een 

geheel eigen TROOPER PAGINA! Euhm.. een Trooper-watte?  

Wel kort samengevat: Dankzij onze Trooper pagina kan je online shoppen én ons steunen! Ja, we zien 

jullie al denken ‘dat kan toch nooit, dat geloof ik niet’. Wel wij zouden Chiro Gierle niet zijn moesten 

wij niet altijd de waarheid spreken, daarom volgt even een korte introductie van de werking van 

Trooper.  

Trooper is een website voor al je online shopping die ervoor zorgt dat je ons GRATIS steunt met je 

online aankopen, dus ja inderdaad zonder één cent extra uit te geven.  

Hoe werkt Trooper?  

1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/chirogierle)  

2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wilt steunen.  

3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd. Zonder een cent extra te betalen.  

4. De shop betaalt een percentje aan onze Chiro. Gemiddeld krijgen wij €5 per aankoop van €100.  

Via www.trooper.be/chirogierle kan je heel wat meer kopen dan je denkt:  

- Massa’s elektronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection, ...)  

- Het meest fantastische speelgoed (Fun, Bart Smith, Maxitoys, . . . )  

- Een leuk weekendje weg (Booking.com, Expedia, Cheaptickets, Sunweb, ...)  

- Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, About You, CKS, Torfs, . . . )  

- Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Apotheek-online, . . . )  

https://www.debanier.be/chiro/kleren.html
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- Een cadeautje (L’Occitane, Eci, Mamzel, cadeaus.be, Coolgifts, ...) 

- Een aantal goeie flessen wijn (Wijnbeurs)  

- En nog veel meer…  

Je hebt ongetwijfeld wel IETS nodig op dit moment. Koop dit al eens via www.trooper.be/chirogierle. 

Dat maakt van jou een echte ervaringsdeskundige.  

Belangrijk: Trooper werkt alleen maar als we ons hier werkelijk met zen alle achter zetten. Als we 

allemaal samen Trooper niet vergeten dan verdient Chiro Gierle een mooi zakcentje extra. Hiermee 

kunnen we ervoor zorgen dat de zondagen van jouw zoon/dochter nog beter worden! Mond-aan-

mondreclame is het key-woord om ervoor te zorgen dat deze Trooper- missie slaagt.  

PS: voor de toogklap, de facebookposts, aan de ontbijttafel, voor het slapengaan, ... de vervoeging is 

als volgt: ik troop, jij troopt, hij troopt, wij troopen, zij troopen. 
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Ouderraad 

Beste ouders, 

Op het einde van afgelopen Chirojaar namen Gwen Vervoort en Dries Janssens afscheid als 

volwassen begeleiders. Jarenlang waren ze een onmisbare steun en toeverlaat voor vele generaties 

Chiroleiding. Het is onmogelijk om in enkele zinnen te omschrijven wat hun eindeloze inzet voor de 

Chiro betekende. Laat ons het als volgt samenvatten: zonder hen stond Chiro Gierle nu niet waar ze 

nu staat! 

Dries en Gwen, namens de hele chirofamilie, een enorme dankjewel! Geniet van jullie welverdiende 

Chiropensioen! 

Vorig jaar zochten we maandenlang naar goede opvolgers om de rol van volwassen begeleider over 

te nemen. Helaas leidde deze zoektocht niet tot het gehoopte resultaat. Daarom gooiden we het 

over een andere boeg. We besloten een ouderraad op te richten, een groter team van geëngageerde 

Chirosympathisanten die samen de verschillende taken van de volwassen begeleiders zouden 

verdelen.  

De oproep naar vrijwilligers voor de ouderraad was wél een groot succes. Uit verschillende hoeken 

meldden zich kandidaten die hun steentje wilden bijdragen. Mensen met en zonder Chiroverleden 

(ja, zelfs met scoutservaring!), ouders van de jongste leden tot leiding, oud-leiding… In no time 

vormde zich een ploeg van een twintigtal enthousiastelingen met zeer diverse achtergronden, maar 

met één zeer belangrijke gemene deler: een groot hart voor Chiro Gierle!  

Het werken met een ouderraad in plaats van een VB-team vraagt een andere aanpak dan Chiro 

Gierle de afgelopen decennia gewoon was. Samen met de leiding zoeken we dan ook naar de meest 

optimale invulling. Eén ding werd in deze zoektocht al snel duidelijk: hoewel het misschien begon uit 

noodzaak, biedt een ouderraad ook kansen. Een groter team betrokkenen betekent ook extra ideeën 

en inzichten, meer diverse expertise en een groter netwerk.  

Net als de VB’s voorheen, gaan wij bovendien uit van hetzelfde belangrijke basisprincipe: Niet wij als 

ouderraad, maar de leiding maakt de Chiro! Onze rol bevindt zich achter de schermen. De ene keer 

als klankbord, de andere keer als ruggensteun of raadgever… Wij willen de leidingsploeg vooral die 

hulp geven die zij van ons vragen. 

Voor jullie blijft dan ook de groepsleiding van je zoon of dochter het eerste aanspreekpunt. Wens je 

toch liever met iemand anders te praten, dan staat de hoofdleiding ook zeker voor jullie klaar. En als 

zij zelf niet meteen een pasklaar antwoord hebben of erover van gedachten willen wisselen, dan 

zullen zij zeker aan onze mouw komen trekken. 

Tot slot willen we nog graag benadrukken dat de ouderraad lang niet de enige vrijwilligers zijn die de 

Chirowerking ondersteunen. Boekhouding, verhuurteam, kookouders, bouwteam en den Dré…  

Al jarenlang dragen tal van sympathisanten, elk op hun eigen manier, hun steentje bij aan het succes 

van Chiro Gierle. Wij zijn dan ook heel blij en dankbaar dat al deze mensen dit engagement blijven 

opnemen! 

Op naar een fantastisch Chirojaar! 

De ouderraad  
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Belangrijke data 

 Sinterklaas: 4 december 2022 

 Filmdag: 15 januari 2023 

• Malpertuus: 22-23 april 2023 

• Kinderdagen: 6 en 13 april 2023 

• Kamp: 9-16 juli 2022  

Geen Chiro 

• 25 december 2022, 1 januari en 8 januari 2023: Kerstvakantie  

• 12 maart 2023: Leiding bezoekt de kampplaats.   

• 9 en 16 april 2023: Paasvakantie 

  



11 
 

Wie is onze leiding? 

Kruimels 

Naam:  Jarne                               AKA: Barne 

Groep: Kruimels 

Leeftijd: 20 

Verjaardag: 16 oktober 

Ik studeer: Niet meer 

Leukste Chirospel: Kruimels begraven 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Kruimels 

Als aperitief drink ik meestal: Water 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: De Lilse Bergen 

Mijn droomjob is: Kruimeldief 

Mijn celebrity crush is: Kheb een lief 

Mijn favoriete artiest is: Alst ma boenk is 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: Match van VK De Valk  

Een dag zonder  Kruimels  is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Mijn lief irriteren 

Mijn levensmotto:  Live fast die young 

 

Naam: Feel Proost                                AKA: eik 

Groep: kruimels denk ik 

Leeftijd: 69 min 51 

Verjaardag: vandaag 

Ik studeer: i’m an army kid #bramismyidol 

Leukste Chirospel: Bram naadoen 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: lasagne van den 

eik 

Als aperitief drink ik meestal: een pintje in den eik 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: den eik 

Mijn droomjob is: Bram zijn assistentje zijn 

Mijn celebrity crush is: Jurgen Konings 

Mijn favoriete artiest is: Chris van den eik 

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  cocktail den eik 

Een dag zonder       marie leys        is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: krijten 

Mijn levensmotto:  if you want peace, prepare for war!! 
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Pinkels 

Naam: Marie Van Looveren         

Groep: Pinkels 

Leeftijd: 21 

Verjaardag: 14 mei 

Ik studeer: Leerkracht secundair: aardrijkskunde – wiskunde 

Leukste Chirospel: Kruisstoelenspel 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Zalm 

Als aperitief drink ik meestal: Ne mojito 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Portugal 

Mijn droomjob is: Leerkracht 

Mijn celebrity crush is: Pierre Gasly 

Mijn favoriete artiest is: KSI 

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  op vakantie gaan 

Een dag zonder chocola is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Lezen 

Mijn levensmotto:  Ga voor uitdaging. 

 

Naam:  Sien Verheyen 

Groep: pinkels 

Leeftijd: 19 jaar 

Verjaardag: 1 augustus  

Ik studeer: Bachelor Orthopedagogie  

Leukste Chirospel:  dorps spel 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Pasta Pesto 

Als aperitief drink ik meestal: Ice tea  

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Kroatië 

Mijn droomjob is: Werken in een leefgroep met mensen 

met een beperking 

Mijn celebrity crush is: / 

Mijn favoriete artiest is: Arctic Monkeys 

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  een ijsje van de Gofie’s  

Een dag zonder lachen is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: films kijken 

Mijn levensmotto: Life isn’t about waiting for the storm to pass it’s about learning to dance 

in the rain.  
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Naam: Jikke de Winne                             

Groep: Pinkels 

Leeftijd: 18 

Verjaardag: 14/01/2004 

Ik studeer: event en creatie 

Leukste Chirospel: honkbal 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: pizza 

Als aperitief drink ik meestal: mojito 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Spanje 

Mijn droomjob is: event manager 

Mijn celebrity crush is: Ian Somerhalder 

Mijn favoriete artiest is: compact disk dummies 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: zonsondergang  

Een dag zonder pepsi max is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: slapen 

Mijn levensmotto: Liever van ’t padje dan van ’t straat :) 

 

Sloebers 

Naam: Rik Janssenss  

Groep:  Sloebers 

Leeftijd: 21 

Verjaardag: 25/06/2002 

Ik studeer: nie genoeg  

Leukste Chirospel: gras afrijden 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik:  weight gainer 

shake  

Als aperitief drink ik meestal: kriek 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar:  naar ergens waar ze 

kriek verkopen 

Mijn droomjob is: kriek brouwen 

Mijn celebrity crush is: Koningin Mathilde 

Mijn favoriete artiest is: Sam Goris want mijn gras staat ook lang 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: brand 

Een dag zonder      de fitness      is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Bulken 

Mijn levensmotto:  eat, sleep, bulk, repeat 
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Naam:         Ferre Wijnants                        AKA:  wie? 

Groep: sloebers 

Leeftijd: 19 

Verjaardag:  69 april haha 

Ik studeer: astroloog 

Leukste Chirospel:  gemengd please 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik:  stoemp me spek 

Als aperitief drink ik meestal: Sex on the beach met als 

drankje ne Mojito 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar:  Het zilvermeer 

Mijn droomjob is: afbraakwerken wynants 

Mijn celebrity crush is:  Niels destatsbaater 

Mijn favoriete artiest is:  Gwn de top 100 van emmnmmem 

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  The notebook 2 

Een dag zonder          een schoonzus     is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd:  dingen kapotmaken 

Mijn levensmotto:  als het werkt, maakt mijn broer het kapot 

 

Naam: Lucas Wouters                    AKA: LU 

Groep:  Sloebers 

Leeftijd: 20 

Verjaardag: 13 november 

Ik studeer: Marketing 

Leukste Chirospel: iet me bengels  

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Frut stoofvlees 

Als aperitief drink ik meestal: nen baco 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Maakt ni uit at ma 

warm is 

Mijn droomjob is: profvoetballer  

Mijn celebrity crush is: Holle bolle dario 

Mijn favoriete artiest is: Ook holle bolle dario 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: Niks laat mij ma gewoon slapen 

Een dag zonder Pwraanks is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Mijn dromen achterna gaan #yolo 

Mijn levensmotto:  “Life is always better when holle bolle dario is around” 
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Speelclub 

Naam: Amber Janssens                                 

Groep: Speelclub 

Leeftijd: 20 

Verjaardag: 14/01/2002 

Ik werk: Kinderdagverblijf  

Leukste Chirospel: Leidingstent 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: pizza salami  

Als aperitief drink ik meestal: La vie en rose 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: een warm land   

Mijn droomjob is: Kleuterjuf 

Mijn celebrity crush is: Michele Morrone  

Mijn favoriete artiest is: Charlotte de witte 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: ontbijt op bed  

Een dag zonder muziek is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: online shoppen, fitness en uitgaan ofc!! 

Mijn levensmotto: des te meer zielen, des te meer vreugde 

 

Naam: Renée                          AKA: Renne 

Groep: Speelclub 

Leeftijd: 19 

Verjaardag: 18/04/2003  

Ik studeer: Orthopedagogie 

Leukste Chirospel: Levend lijk 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Pizza 

Als aperitief drink ik meestal: Vodka cola 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Hawaii  

Mijn droomjob is: Psycholoog 

Mijn celebrity crush is: Dylan O’Brien  

Mijn favoriete artiest is: Justin Bieber 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: Eten 

Een dag zonder eten is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: feesten  

Mijn levensmotto: nee 
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Naam: Marie Leys                        AKA:  Marie Leys 

Groep:   speelclub 

Leeftijd:  18 

Verjaardag: 2 juli  

Ik studeer: oudjes wassen 

Leukste Chirospel: honkbal  

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik:  puree 

Als aperitief drink ik meestal: cava 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: afrika  

Mijn droomjob is: oudjes wassen 

Mijn celebrity crush is: noah centineo 

Mijn favoriete artiest is: metejoor  

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  puree 

Een dag zonder puree is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: voetballen, zuipen 

Mijn levensmotto:  het leven is als een curryworst je moet het zelf speciaal maken. 

 

Naam: Nieke Proost                               

Groep: Speelclub  

Leeftijd: 18 jaar 

Verjaardag: 08/01/2004 

Ik studeer: Verzorging  

Leukste Chirospel: Rauwe spelen  

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik:  Frietjes  

Als aperitief drink ik meestal: Mojito  

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Griekenland  

Mijn droomjob is: Ergotherapeut  

Mijn celebrity crush is: / 

Mijn favoriete artiest is:  / 

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  Op vakantie gaan 

Een dag zonder  muziek    is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Met vrienden iets gaan doen 

Mijn levensmotto:  geniet nooit met mate 
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Rakkers 

Naam: Louis Geudens                                AKA: yung sexy 

mofocker 

Groep: rakkers 

Leeftijd:21 

Verjaardag: 7 maart 

Ik studeer: business management marketing 

Leukste Chirospel: onschuldige diertjes omver rijden 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: kweni 

Als aperitief drink ik meestal: een goei bierke 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: portugal 

Mijn droomjob is: koningin mathilde verwenne 

Mijn celebrity crush is: de mama van den chest 

Mijn favoriete artiest is: mac miller 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: de mama van den chest in een latex pakske 

Een dag zonder Mijn lieve vriendjes is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: prinses elizabeth 

Mijn levensmotto: het kan altij erger buite als ge  elke zondag me de marcel leiding moet  

zijn 

 

Naam:           Seppe Roefs                      AKA: Seppie 

Groep: A positief 

Leeftijd: 20 

Verjaardag:  31 februari LOL 

Ik studeer: bank en financiëen 

Leukste Chirospel: drugsspel 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: niks van den bar 

d’eau 

Als aperitief drink ik meestal: kasteelbier rouge 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Kinshasa 

Mijn droomjob is: werken aan de haven 

Mijn celebrity crush is:  Vicky lauwers 

Mijn favoriete artiest is: snoop dock 

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  mijn lief 

Een dag zonder       mijn lief        is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Steppen 

Mijn levensmotto:  ik kom ni me de motto maar me de step 
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Naam: Emiel Bertels                               AKA: Bertels  

Groep: Rakkers 

Leeftijd: 18 

Verjaardag: 18/09/2004 

Ik studeer: Industrieel ingenieur 

Leukste Chirospel: Stratego 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Mayonaise met 

fritten in plaats van fritten met mayonaise 

Als aperitief drink ik meestal: Een pintje  

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: De Canarische Eilanden 

Mijn droomjob is: Piloot 

Mijn favoriete artiest is: Hardcore Thomsy 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: nachtspel op chirokamp  

Een dag zonder koffie is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Zweefvliegen 

Mijn levensmotto: Het leven is als ne curryworst, je moet hem zelf speciaal maken. 

 

Kwiks 

Naam: Lisa Keuppens 

Groep: Kwiks 

Leeftijd: 21 jaar 

Verjaardag: 17 november 

Ik studeer: leraar lager onderwijs 

Leukste Chirospel: rauwe spelen 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: pizza 

Als aperitief drink ik meestal: Tripel d’Anvers 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Italië 

Mijn droomjob is: dokter 

Mijn celebrity crush is: Carlos Sainz 

Mijn favoriete artiest is: Paul Kalkbrenner 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: niks 

Een dag zonder muziek is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: online shoppen 

Mijn levensmotto: hoe vettiger, hoe prettiger! 
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Naam: Emma                            

Groep: Kwiks 

Leeftijd: 18 

Verjaardag: 25/08/2004 

Ik studeer: Sociaal Werk  

Leukste Chirospel: Vlaggenroof  

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Pasta met zalm  

Als aperitief drink ik meestal: mojito of wit wijntje  

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Griekenland 

Mijn droomjob is: huisarts zijn ofzo  

Mijn celebrity crush is: / 

Mijn favoriete artiest is: Charlotte de Witte  

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  Eten 

Een dag zonder lekker eten is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: slapen, dingen gaan doen me de vriendinnen, …  

Mijn levensmotto: gewoon genieten  

 

Naam: Guus Laurijssen                            AKA: Gazza 

Groep: Kwiks 

Leeftijd: 18 jaar  

Verjaardag: 18 augustus  

Ik studeer: Communicatiewetenschappen 

Leukste Chirospel: alst maar gene voetbal is 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: sushi 

Als aperitief drink ik meestal: cava 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: vietnam 

Mijn droomjob is: werken in en rond de media 

Mijn celebrity crush is: Kit Connor  

Mijn favoriete artiest is: The vamps/ the killers  

Hier mag iemand mij voor wakker maken: Sushi/ feestje  

Een dag zonder wijnen is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: wijnen en sushi eten 

Mijn levensmotto:  liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. 
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Naam:  Julie Van Looveren                            

Groep: Kwiks  

Leeftijd: 18 

Verjaardag: 8 januari  

Ik studeer: Verpleegkunde  

Leukste Chirospel: honkbal  

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: spaghetti  

Als aperitief drink ik meestal: Mojito  

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Portugal  

Mijn droomjob is: Verpleegkundige  

Mijn celebrity crush is: Louis partridge 

Mijn favoriete artiest is: imagine dragons  

Hier mag iemand mij voor wakker maken: op vakantie gaan  

Een dag zonder koffie  is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: afspreken met vriendinnen 

Mijn levensmotto:  Doe wat je graag doet  

 

Toppers 

Naam:   Simon Piedfort                    AKA: Sikke 

Groep: Toppers  

Leeftijd: 19 

Verjaardag: 30/10/2002  

Ik studeer:  Leerkracht Secundair onderwijs 

Leukste Chirospel:  Katteke Wijf 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik:  Frikandellen me 

krieken 

Als aperitief drink ik meestal:  Dompe 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Egypte 

Mijn droomjob is: Leerkracht 

Mijn celebrity crush is: Madison Beer 

Mijn favoriete artiest is: Bella arino 

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  Holle bolle dario 

Een dag zonder     doempe      is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd:  Holle bolle Dario 

Mijn levensmotto:  No pain no gain #fitnessismylife 
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Naam:   Lander                              AKA:  Duif 

Groep: Toppers 

Leeftijd: 19 jaar 

Verjaardag: 11 april 

Ik studeer: Biochemie & biotechnologie 

Leukste Chirospel: De beek volgen 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Pasta 

Als aperitief drink ik meestal: Cocktails  

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Spanje 

Mijn droomjob is: Iets in een labo  

Mijn celebrity crush is: Hardcore Thomsy  

Mijn favoriete artiest is: Hardcore Thomsy 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: Een leuk Chirospel  

Een dag Koffie is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Kangeroes slagen me den Thomsy 

Mijn levensmotto: Joepie Chiro 

 

Tippers 

Naam:  Renée Van Laer                     AKA: Broknee 

Groep: Tippers 

Leeftijd: 20  

Verjaardag: 25 augustus  

Ik studeer: Communicatie, public relations 

Leukste Chirospel: Dorpspel  

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik:  Zelfgemaakte 

lasagne  

Als aperitief drink ik meestal: Gin Tonic  

Ik neem het liefst het vliegtuig naar:  Spanje  

Mijn droomjob is: Iets in de filmindustrie   

Mijn celebrity crush is: Ward Kerremans 

Mijn favoriete artiest is: The War On Drugs 

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  Ward Kerremans 

Een dag zonder Rosalia luisteren is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Gin Tonic maken  

Mijn levensmotto:  YOLO  
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Naam: Jozefien Jacobs                 AKA: Jozze 

Groep: Kwiks 

Leeftijd: 19 

Verjaardag: 07/04/2003 

Ik studeer: Tandartsassistente  

Leukste Chirospel: een tegen allen   

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: sushii 

Als aperitief drink ik meestal: Gin Tonic 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Warme verre landen  

Mijn droomjob is: stewardess 

Mijn celebrity crush is:  Asap Rocky  

Mijn favoriete artiest is: Dua LIpa 

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  Om op reis te gaan  

Een dag zonder lachen is een dag niet geleefd! 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: shoppen 

Mijn levensmotto:  CH CHI CHIRO we zijn een toffe bende we zijn van de CHIRO! 

 

Naam: Michelle Fransen                            

Groep: tippers 

Leeftijd: 18 

Verjaardag: 28/09/2004 

Ik studeer: ergotherapie  

Leukste Chirospel: rauwe spelen, gescheurde foef  

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: frieten 

Als aperitief drink ik meestal: witte wijn  

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: ver land 

Mijn droomjob is: kinesist 

Mijn celebrity crush is:  Leonaro DiCaprio (jong) 

Mijn favoriete artiest is: Harry styles 

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  eten  

Een dag zonder eten is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: afspreken met vrienden  

Mijn levensmotto:  blijven lachen 
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Kerels 

Naam:  Kobe Wynants                      AKA:  CHEST 

Groep: Kerels  

Leeftijd: 21 Jaar  

Verjaardag: 14 Mei 

Ik werk bij: Casalingo + 

Leukste Chirospel: Beekzwieren  

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: op resto 

Als aperitief drink ik meestal: Ne koude stella  

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Het zuiden  

Mijn droomjob is: Elektricien  

Mijn celebrity crush is: Luna Stevens  

Mijn favoriete artiest is: Ik luister echt alles.. 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: Werken of een match met de ZVC 

Een dag zonder     ne koude cola en Makita werkgerief     is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: geld verdienen  

Mijn levensmotto:  Slapen doe ik int weekend wel 

 

Naam:  Jesse Thys                     AKA:  JOHN 

Groep: Kerels 

Leeftijd:  

Verjaardag: 4 december  

Ik studeer: niet meer 

Leukste Chirospel: gevaarlijke 6 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: pasta carbonara 

Als aperitief drink ik meestal: mojito 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: een onbewoond eiland  

Mijn droomjob is: geheim 

Mijn celebrity crush is: gerrit vossers   

Mijn favoriete artiest is: overleden 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: ritje op een John deerei  

Een dag zonder  te ademen    is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: een John deere spotten 

Mijn levensmotto:  John deere for life 
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Naam:  Dario De Borger                      AKA:  Geitje 

Groep: Kerels  

Leeftijd: 19 

Verjaardag: 28 april 2003 

Ik studeer: Grieten 

Leukste Chirospel: Leidingstent 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: beuling 

Als aperitief drink ik meestal: vodka 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: warm land  

Mijn droomjob is: sales manager 

Mijn celebrity crush is: margot robbie   

Mijn favoriete artiest is: dj dakke 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: Spek en ei  

Een dag zonder  groentjes    is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: shotteuuuu 

Mijn levensmotto:  ni zot ni binnen ni zat ni buiten 

 

Tiptiens 

Naam: Fien                                

Groep: TIPTIENS 

Leeftijd: 19 

Verjaardag: 14 januari  

Ik studeer: Psychologie  

Leukste Chirospel: Honkbal  

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Sushiiiii 

Als aperitief drink ik meestal: iets veel te duur  

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Spanje   

Mijn droomjob is: Psycholoog   

Mijn celebrity crush is: Jacob Elordi 

Mijn favoriete artiest is: Justin Bieber 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: Lekker eten!  

Een dag zonder lachen is een dag niet geleefd! 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Naar de chiro gaan!  

Mijn levensmotto: YOLO   
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Naam: Marije                                  

Groep: Tiptiens 

Leeftijd: 19 jaar 

Verjaardag: 25/06/2003 

Ik studeer: Ergotherapie 

Leukste Chirospel: 1 minuten loop 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: scampi’s/ frieten 

met stoofvleessaus 

Als aperitief drink ik meestal: Rouge 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Spanje 

Mijn droomjob is: Ergotherapeut 

Mijn celebrity crush is: Jacob Elordi 

Mijn favoriete artiest is: Taylor Swift, Ed Sheeran, Kanye West, The Weeknd, Selena 

Gomez,…  

Hier mag iemand mij voor wakker maken: Feesteeeeeeen 

Een dag zonder Chiro is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Chiro, feesten, shoppen, afpreken met vrienden/familie 

Mijn levensmotto: Ge leeft maar ene keer 

 

Naam: Sien Woestenburg                              

Groep: Tiptiens 

Leeftijd: 19 jaar 

Verjaardag: 23 september 

Ik studeer: Geneeskunde 

Leukste Chirospel: Dorpsspel 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Verse frieten 

Als aperitief drink ik meestal: Appeljenever met IceTea 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Gran Canaria 

Mijn droomjob is: Dokter 

Mijn celebrity crush is: Tom Holland 

Mijn favoriete artiest is: Katy Perry 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: Frituursnacks uit de airfryer 

Een dag zonder lachen is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Afspreken met vrienden 

Mijn levensmotto: More espresso, less depresso 
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Aspi jongens 

Naam:       Marcel Verkauteren                          AKA:  Mr. 

Hemdje 

Groep: aspis want da wou ik persee 

Leeftijd: fysiek 21, mentaal 12 

Verjaardag:  01/06/2001 

Ik studeer: te weinig 

Leukste Chirospel: gemengd 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: iets decadent want 

ik zen wel wa ijdel  

Als aperitief drink ik meestal: champagne, wel echt een 

dure fles 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Den Desire 

Mijn droomjob is: De nieuwe plato zijn 

Mijn celebrity crush is: Bret pitt 

Mijn favoriete artiest is: david getta en light maike 

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  het Eurovisiesongfestival 

Een dag zonder       Helmut Lotti        is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Fietsen 

Mijn levensmotto:  a hemdje a day keeps the doctor away 

 

Naam:    Cel Mertens                             AKA: Stroop 

Groep: ik mag dit jaar eindelijk naar de sloebers 

Leeftijd:  20 

Verjaardag: 13/11/2001  

Ik studeer: verpleegstertje 

Leukste Chirospel: koprolfestijn 

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: den body van 

onzen Daan 

Als aperitief drink ik meestal: komkommersap 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Mikonos 

Mijn droomjob is: Fietsenmaker 

Mijn celebrity crush is: mathieu van der poel 

Mijn favoriete artiest is: Metallica 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: zatsuballen  

Een dag zonder           Fantaseren over Hermelien Griffel          is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Wout van Aert 

Mijn levensmotto:  Come on you mauve  
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Aspi meisjes 

Naam: Nel Vervoort                           

Groep: Aspimeisjes 

Leeftijd: 20 

Verjaardag: 26 maart 

Ik studeer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie  

Leukste Chirospel: Stoelendans  

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Poké bowl  

Als aperitief drink ik meestal: Pornstar martini 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Liefst zo ver mogelijk  

Mijn droomjob is: De kuitjes van Eden Hazard masseren  

of de nekmobiliteit van Carlos Sainz testen 

Mijn celebrity crush is: Theo James 

Mijn favoriete artiest is: The Weeknd 

Hier mag iemand mij voor wakker maken: Massages 

Een dag zonder Spotify is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Reizen en sporten  

Mijn levensmotto: Beter spijt van wat je hebt gedaan, dan van wat je niet gedaan hebt 

 

Naam: Lieselot Breugelmans                                 AKA: Lox 

Groep: Aspi’s 

Leeftijd: 20 jaar 

Verjaardag: 9 april  

Ik studeer: Leerkracht Lager Onderwijs 

Leukste Chirospel: Honkbal  

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Spaghettiii 

Als aperitief drink ik meestal: Een rosé wijntje  

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Tenerife  

Mijn droomjob is: Juffrouw van het tweede leerjaar  

Mijn celebrity crush is: Harry Styles 

Mijn favoriete artiest is: Chris Martin  

Hier mag iemand mij voor wakker maken:  Een kroelmassage  

Een dag zonder een lach  is een dag niet geleefd  

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Op reis gaan 

Mijn levensmotto:  Een zondag zonder Chiro, is een zondag zonder leut! 
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Naam: Michelle Van Laer                          AKA: Renée 

Groep: Aspi’s  

Leeftijd: 20 

Verjaardag: 25 augustus 

Ik studeer: Supply Chain Management 

Leukste Chirospel: Dorpsspel  

Als ik het avondeten mag kiezen, kies ik: Pasta 

Als aperitief drink ik meestal: Aperol Spritz 

Ik neem het liefst het vliegtuig naar: Tenerife  

Mijn droomjob is: op Brussels Airport  

Mijn celebrity crush is: Rosalia  

Mijn favoriete artiest is: Damso  

Hier mag iemand mij voor wakker maken: Damso 

Een dag zonder koffie is een dag niet geleefd 

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd: Naar Damso luisteren  

Mijn levensmotto: Raise your glass  
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Speelhoekje 

Thema: Meisjes- en jongensleiding

 Amber 

 Cel 

 Fien 

 Jozefien 

 Jesse 

 Kobe 

 Lisa 

 Marije 

 Nel 

 Lieselot 

 Marie 

 Michelle 

 Dario 

 Guus 

 Jarne 

 Renée 

 Lander 

 Marcel 

 Simon 

 Lucas 

 Feel 

 Emiel 

 Marie 

 Julie 

 Emma 

 Nieke 

 Jikke 
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