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1. WESPELAAR 2020: EEN
OVERZICHT

A. Voorwoord
Beste ouders/liefste kids,
Even een terugblik van het kamp van je kapoen,
Ja, in Wespelaar, daar was het te doen!
Er waren eens bubbel 3,2 en 1.
Apart, maar toch nog bijeen.
Die anderhalve meter hield ons niet tegen,
We hebben een fantastisch kamp verkregen!
We hebben gekresen en gelachen,
Nee, dit kan je ons niet meer afpakken!
Met soms een traantje maar ook een lach,
Keken we al uit naar de volgende dag.
Aan gezelligheid was er geen tekort,
Zelfs een overschot aan sfeer, lekker zot!
Zangstonde, volksdansen kunnen zeker niet ontbreken,
Om daarna lekker het kampvuur aan te steken.
Slapen werd hier weinig gedaan,
Om dan met kleine oogjes aan de formatie te staan.
Deze vriendschap is voor altijd,
De Chiro geraakt ons nooit meer kwijt!
Een dikke dankuwel aan de leden, ouders, kokskes en de VB,
Zonder jullie zat het kamp echt niet mee!
Hopelijk tot volgend jaar,
Dan maken we ons weer voor een nieuw en even tof kamp klaar!

B. Groepstekstjes
SLOEPIE:
De sloepies waren met niet zoveel,
Maar dat heeft ons niet verveeld.
We speelden veel spelletjes,
We maakten veel plezier,
Oh het was genieten van ieder kwartier!
We konden glijden op het doek,
Met de zon op onze snoet.
Met de bonte avond hebben we een feestje gebouwd met iedereen er rond.
Het was een top kamp!

SPEELCLUB:
De speelclub kwam dit jaar wat minder dagen,
Maar er was nog genoeg tijd om de leiding te plagen.
Naast het vele spelen met een schaterlachje,
Deden we ook wel eens een verwendagje.
Het geplande bosspel liep niet zoals verwacht,
Want het was verder wandelen dan gedacht.
Soms was het wel wat heet,
Maar dan deden we waterhonkbal en namen we de waterballonnen beet.
Het reuze piratenspel viel echt in de smaak,
En zorgde voor veel vermaak.
Jammer genoeg was het kamp weer veel te snel voorbij,
Hopelijk zien we jullie weer snel terug want dat maakt ons blij.
Dikke knuffels van de speelclubleiding!
Amber, Quinten, Ibe & Joyce

RINKIE:
Vanaf 14 juli waren de rinkies ook van de partij,
daarvan werd iedereen heel erg blij.
Ze vlogen meteen in de lijm, papieren en scharen,
om zo hun pinãta te klaren.
De rinkies zijn echte kunstenaars,
want hun eigen t-shirts tie-dyen is voor hen niets raars.
Het weer was niet altijd goed,
maar dat werkte zeker niet op hun gemoed.
Afsluiten aan het kampvuur kon niet ontbreken,
terwijl ze een lekkere wafel van de oud-leiding in hun buikje
konden steken.
Dikke smakkerds van de rinkieleiding, Elise, Imke, Céleste &
Joyce xxx

RAKWI:
Kort maar krachtig,
Op kamp met de rakwi’s,
Machtig!
Eten kunnen ze voor drie,
Maar als het afwas is zijn ze ribbedebie!
Ravotten, lopen, kruipen, hinken,
Ze kunnen het allemaal van hun lijstje vinken!
Oei eventjes geen tijd,
We zijn Wally weer kwijt!
Het ging allemaal zo snel voorbij,
Weer een topervaring erbij!
Het was weer één groot feest,
Ik ben blij dat ik ben mee geweest!
Hopelijk zien we jullie snel,
PS: we missen jullie wel!
Groetjes Maxim, Jasper en Marie xxx

TITO:
We gingen op kamp in Wespelaar, luister ons gedichtje maar.
Met leiding als Klaas, maar ’s morgens toch liever geen smeerkaas.
Met een nog betere leider als Brent, we sliepen spijtig genoeg dit jaar niet
in een tent.
Vijf dagen niet gedacht aan mama, want Marie verzon een ongelofelijk
leuk programma.
We hebben ons vooral goed geamuseerd, maar sorry Franky, de worsten
waren iets te snel verteerd.
Het eten was heel goed, dat gaf ons de juiste moed.
Elke dag een heel leuk spel, beste leiding dankuwel!
We sliepen bij de Rakwi’s gezellig en knus, gedaan met dat coronavirus!
Gaan slapen deden we soms iets te laat, maar elke ochtend stonden we
toch paraat!
Ons gedichtje is nu gedaan, maar volgend jaar zullen we er weer staan!
Groetjes van jullie leiding, Marie, Brent & Klaas xxx

KETI:
Corona maakte ons niet klein,
Ons kamp was reuzefijn!
Vele talenten hebben we ontdekt,
En ook het eten was perfect!
Jammer genoeg maakten we geen uitstap,
Gelukkig kregen we van Franky lekkere fruitpap.
-

De Keti’s

Oh wat was het fijn, om jullie Keti leiding te mogen zijn.
- Fien & Lieze xxx

ASPI:
Fantastische 10 dagen achter de rug,
We wilden eigenlijk al zo snel mogelijk terug.
Een gala, quiz en nachtspel,
Het ging allemaal veel te vlug.
We dansten zoals echte Grieken, liepen door de velden,
In onze bubbel waren we echte helden.
Het was een kamp om nooit te vergeten,
Binnen 10 jaar zullen we het nog weten.

LEIDING:
Leiding zijn is zoveel meer dan spelen,
je moet een stukje van jezelf delen.
Het is houden van de chiro, liefde binnenin
ook al heb je niet elke zaterdag evenveel zin.
Leiding zijn is overeenkomen met een groep leiding, oh zo groot
en elkaar graag hebben want geen één valt bij ons uit de boot.
Ook al is er soms een traan gelaten,
Wij zijn en blijven steeds de beste maten.
Want op de chiro ontstaan vriendschappen voor het leven,
vriendschappen die je nooit nog op wil geven.
We zijn er gewoon altijd voor elkaar,
dat gevoel kreeg je bij de leidingsgroep van dit jaar.
Deze groep blijft in ons hart voor altijd,
dat deel van je hart, raak je nooit meer kwijt.
De chiro is een familie, een familie die ik kies.
Een familie waarvan ik hoop, dat ik haar nooit
verlies.

C. Wist-je-datjes
Wist je dat Klaas later miljonair wordt?
Wist je dat er een keti was die wel 15 boterhammen op at?
Wist je dat de sloepies konden eten zoals de aspi’s?
Wist je dat Wally een ochtendhumeur had?
Wist je dat elke bubbel een ander speelveld
had?
Wist je dat de aspi’s een aspibal hadden op kamp?
Wist je dat de speelcub echte piraten zijn?
Wist je dat de rakwi’s wel voor 100 man kunnen eten?

Wist je dat de keti’s nooit op tijd in hun bed lagen?

Wist je dat de sloepies een cadeautje mochten kiezen
als ze 2 stickers hadden verzameld?
Wist je dat de aspi’s bumperballs hadden op kamp?

Wist je dat tie-dyen heel erg in was dit kamp?
Wist je dat de sloepies flinke slapers zijn?
Wist je dat Charel van de speelclub het kampeten HEEL
erg lekker vond?
Wist je dat de rakwi’s niet kunnen neuriën?

D. Fotohoekje

2. CHIROSCOOP
Waterman

21 januari - 20 februari

Je bent een geboren leider. Dat vind je op bepaalde momenten leuk en op
andere dan weer niet. Probeer je dominantie een beetje los te laten. Je zult zien
dat andere mensen ook dingen op zich zullen nemen. Bovendien zal je je
relaxter voelen zonder al die verantwoordelijkheid op je schouders.
MAALTIJD VAN DE MAAND: pannenkoeken

Vissen

21 februari - 20 maart

Nu het nieuwe chirojaar begonnen is, ben jij in je beste humeur. Je loopt met je
hoofd in de wolken en niets kan misgaan. Dat is natuurlijk geweldig, maar loop
niet te hard van stapel. Deel je optimisme met de rest van de groep en fleur
mensen op die een beetje down zijn.
MAALTIJD VAN DE MAAND: rijst met kip en curry

Ram

21 maart - 20 april

Je bent helemaal in de party spirit geraakt die je zo hard nodig had na die lange
zomer. Jij maakt er elke dag een onvergetelijk feestje van. Maar dat is natuurlijk
niet goed voor je portemonnee. Sparen is dus de boodschap.
MAALTIJD VAN DE MAAND: puddingpap

Stier

21 april - 20 mei

Je hebt grote verwachtingen voor dit chirojaar. Het is natuurlijk leuk om naar iets
uit te kijken, maar dingen gebeuren nooit zoals je denkt dat ze gaan gebeuren.
Dat is niet per se iets slechts. Laat je dit jaar verrassen en zie wat er op je afkomt.
MAALTIJD VAN DE MAAND: wortelpuree met spek

Tweelingen

21 mei - 20 juni

Jij bent het zonnetje in huis. Dit chirojaar is het your time to shine! Het was de
laatste tijd misschien iets minder, maar vanaf nu verandert alles. Binnenkort zal er
iets gebeuren dat je perspectief helemaal zal veranderen.
MAALTIJD VAN DE MAAND: spaghetti bolognese

Kreeft

21 juni - 22 juli

De energie die jij uitstraalt, is enorm aanstekelijk. Je spoort iedereen aan om mee
te doen met de spelletjes en zo creëer jij groepsgevoel. Waar haal je die energie
toch vandaan?
MAALTIJD VAN DE MAAND: durum

Leeuw

23 juli - 22 augustus

Probeer dit chirojaar je crush aan te spreken. Niet dat je je liefde hoeft te
verklaren, maar hij of zij moet in elk geval te weten komen dat je bestaat. Als het
niets wordt, is dat geen ramp. Op de Chiro heb je vrienden die je alles kunnen
helpen vergeten.
MAALTIJD VAN DE MAAND: preischotel

Maagd

23 augustus - 22 september

Chirojaar 2020-2021 wordt jouw durfjaar. Je springt ergens van af, zet een nieuwe
stap in je leven, begint te tinderen, enz. Het is van moeten, want wie niet waagt,
blijft ... Nu ja, eerlijk is eerlijk, als je wél waagt, blijf je ook maagd. Je ziet maar.
MAALTIJD VAN DE MAAND: frikandellen met krieken

Weegschaal

23 september - 22 oktober

Na de drukke zomer is het tijd om alles weer een plaatsje te geven in je leven. Het
is tijd om je nu volledig te focussen op de Chiro. Kijk niet te veel terug en probeer
van dit chirojaar het meest creatieve en gelukzalige jaar ooit te maken.
MAALTIJD VAN DE MAAND: speculaasmousse

Schorpioen

23 oktober - 22 november

Je creativiteit loopt de spuigaten uit. De laatste tijd doe je niets anders dan nieuwe
dingen bedenken. Je brein gaat alle kanten op. Zorg ervoor dat je met je voetjes
op de grond blijft, maar verlies dat creatieve kantje zeker niet.
MAALTIJD VAN DE MAAND: macaroni

Boogschutter

23 november - 21

december
Kijk niet te veel achterom. Er zijn leuke en mindere leuke momenten geweest,
maar het heeft geen zin daarop te focussen. Kijk naar wat er nu gebeurt, en naar
wat er voor je staat. Soms zie je dingen vanuit een andere hoek beter.
MAALTIJD VAN DE MAAND: bananenroom

Steenbok

22 december - 20 januari

De laatste tijd ben je behoorlijk lui, Steenbok. Je hebt daar ongetwijfeld je redenen
voor, maar probeer eens uit je bed te komen en te participeren. Anders gebeurt er
namelijk niks. Doe één keer heel actief mee met een spel, en je zal zien dat die
luiheid verdwijnt als sneeuw voor de zon.
MAALTIJD VAN DE MAAND: frietjes

3. LEIDING
Hoi,
Een team van 21 leiders/leidsters dit jaar
staat weer helemaal klaar
om zich op een nieuwe groep vast te pinnen
en een nieuw en geweldig chirojaar te beginnen.
Hopelijk zijn jullie even enthousiast als zij,
en maakt de nieuwe verdeling en het nieuwe jaar jullie ook zo blij
Zo trots als een pauw
hier speciaal voor jou:

.

Een voorstelling van de personen die het volgende jaar met jullie gaan delen,
en zeker jullie hartjes zullen stelen!

SLOEPIE
Naam: Joyce Geboers
Bijnaam: Jokke
Geboortedatum: 21 februari 2000
Sterrenbeeld: Vissen
Gsm-nummer: 0474/732.790
E-mail adres: joycegeboers2102@gmail.com
Studies/beroep: Bachelor Bedrijfsmanagement afstudeerrichting Rechtspraktijk
Huisdieren: Een Australian Labradoodle genaamd Louis
Chirocarrière: Sloepie, Keti, Aspi, 3e jaar leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Hamont-Achel 2017
Ik ben bang voor/van: Spinnen
Dit wilde ik als kind later worden: Dierenarts
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Zendaya
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Een goei pistoleeke
Als ik een superkracht had, was het deze: Teleporteren
Favoriete eten op kamp: Tuc koeken
Mijn beste chiromaatje is: Franky natuurlijk
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Smallestraat 6
Op mijn bucketlist staat nog: Veel reizen
Dit soort speler ben ik op de chiro: Valsspeler
Favoriete chiroliedje: Romeo
Mijn guilty pleasure: F.C. de kampioenen
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Een rubberen bootje
Favoriete chirospel: Lijnenspel
Dit heb ik geleerd op de chiro: Een glazen flesje openen aan de bak
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Eline, Jess
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Geniet van de kleine dingen
Naam: Elise Bertels Bijnaam: Becky
Geboortedatum: 6 november 2000
Sterrenbeeld: Schorpioen
Gsm-nummer: 0471/413.228
E-mail adres: elisebertels@icloud.com
Studies/beroep: Orthopedagogie
Broers/zussen/huisdieren: Anna (keti) & Alexander (aspi)
Chirocarrière: 10 jaar lid
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Bevel
Ik ben bang voor/van: Spinnen
Dit wilde ik als kind later worden: Groot
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Iedereen is uniek x
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Lekker eten
Als ik een superkracht had, was het deze: Vliegen
Favoriete eten op kamp: Speculaasmousse <3
Mijn beste chiromaatje is: Iedereen
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Spanje
Op mijn bucketlist staat nog: Roadtrippen & bungeejumpen
Dit soort speler ben ik op de chiro: Valsspeler
Favoriete chiroliedje: Ping ping ping

Mijn guilty pleasure: TikTok & macarons
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Eten
Favoriete chirospel: Giftige paddenstoel
Dit heb ik geleerd op de chiro: Valspelen is ook spelen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Allemaal
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Een positieve groepssfeer en vele leuke momenten

Naam: Klaas Lavrysen
Bijnaam: klakke
Geboortedatum: 15 juli 2000
Sterrenbeeld: Kreeft
Gsm-nummer: 0471/572.347
E-mail adres: klaas.lavrysen@hotmail.com
Studies/beroep: Onduidelijk
Broers/zussen/huisdieren: 1 hond en 1 loes
Chirocarrière: Vanaf tito
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Aspi
Ik ben bang voor/van: Spinnen
Dit wilde ik als kind later worden: Rijk
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Ryan Reynolds
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Eten
Als ik een superkracht had, was het deze: Meer benchen dan tuur
Favoriete eten op kamp: Preischotel
Mijn beste chiromaatje is: Iedereen xd
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Ibiza
Op mijn bucketlist staat nog: Miljonair worden
Dit soort speler ben ik op de chiro: Actief
Favoriete chiroliedje: Tante fien is dood
Mijn guilty pleasure: Ijs
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Bier
Favoriete chirospel: Honkbal
Dit heb ik geleerd op de chiro: Vrienden maken
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Raf en Jess
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Veel plezier maken

SPEELCLUB
Naam: Marie Verdonck
Geboortedatum: 4 oktober 2001
Sterrenbeeld: weegschaal
Gsm-nummer: 0491/993.316
E-mail adres: marieverdonck201@gmail.com
Studies/beroep: Sociale Readaptatiewetenschappen
Broers/zussen/huisdieren: Een hond, kat, vis en Truus Verdonck
Chirocarrière: 11 jaar lid en 2 jaar leiding!
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Balen 2018
Ik ben bang voor/van: Wespen en vieze voeten
Dit wilde ik als kind later worden: Fotograaf
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Het beest (Belle en het beest)
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Lekker eten
Als ik een superkracht had, was het deze: Vliegen
Favoriete eten op kamp: Preischotel à la Franky
Mijn beste chiromaatje is: Iedereen x
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Bali
Op mijn bucketlist staat nog: Een grote reis maken
Dit soort speler ben ik op de chiro: De valsspeler
Favoriete chiroliedje: Tuimeling
Mijn guilty pleasure: Kaaskroketjes van McDonalds
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Een goeie cocktail
Favoriete chirospel: Inbrekertje
Dit heb ik geleerd op de chiro: Je staat er nooit alleen voor!
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Marte
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Genieten van de kleine dingen
Naam: Melanie Gilis
Bijnaam: Mel
Geboortedatum: 17 januari 2001
Sterrenbeeld: Steenbok
Gsm-nummer: 0471/103.823
E-mail adres: melaniegilis@skynet.be
Studies/beroep: Logopedische en audiologische wetenschappen
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus, kat, cavia’s, konijn en vissen
Chirocarrière: Vanaf eerste jaar sloepie tot nu
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Hamont-Achel
Ik ben bang voor/van: Onweer
Dit wilde ik als kind later worden: Dierenarts
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Marco Borsato
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Lekker ontbijt
Als ik een superkracht had, was het deze: Teleporteren
Favoriete eten op kamp: Macaroni
Mijn beste chiromaatje is: Allemaal goeie maatjes
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Jamaica
Op mijn bucketlist staat nog: Naar Disneyland gaan
Dit soort speler ben ik op de chiro: Teamspeler
Favoriete chiroliedje: Tuimeling
Mijn guilty pleasure: Stiekem hou ik nog van Studio 100

Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Mijn vrienden
Favoriete chirospel: Bosstratego
Dit heb ik geleerd op de chiro: Plezier maken
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Iedereen
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Genieten van elke Chiro
Naam: Jasper Bervoets
Bijnaam: Jappe
Geboortedatum: 16 oktober 2001
Sterrenbeeld: Weegschaal
Gsm-nummer: 0472/458.251
E-mail adres: jasperbervoets19@gmail.com
Studies/beroep: Lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie
Broers/zussen/huisdieren: Enig kind + 1 kat
Chirocarrière: 12 jaar lid en 1 leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Balen 2018
Ik ben bang voor/van: Honden
Dit wilde ik als kind later worden: Astronaut
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Chris Pratt
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Tennis
Als ik een superkracht had, was het deze: Vliegen
Favoriete eten op kamp: Macaroni
Mijn beste chiromaatje is: Iedereen
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Hawaï
Op mijn bucketlist staat nog: Van alles
Dit soort speler ben ik op de chiro: De actieve speler
Favoriete chiroliedje: Vrolijke vrienden
Mijn guilty pleasure: Elke ochtend 20 min. onder de douche staan
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Eten en drinken + een boot
Favoriete chirospel: Bosstratego
Dit heb ik geleerd op de chiro: Valspelen is ook spelen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Seppe Knaepen
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Er altijd zijn

Naam: Em Helsen
Bijnaam: Helsen
Geboortedatum: 25 mei 2002
Sterrenbeeld: Tweeling
Gsm-nummer: 0497/377.133
E-mail adres: helsen.em@hotmail.com
Studies/beroep: Lerarenopleiding
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus, 1 kat en een hond
Chirocarrière: 12 jaar lid en 1ste jaar leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Alle kampen zijn even fijn!
Ik ben bang voor/van: De schriktocht
Dit wilde ik als kind later worden: Kapster
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Qua karakter Millie Bobby Brown
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Eten
Als ik een superkracht had, was het deze: Telepathie
Favoriete eten op kamp: Franky’s macaroni
Mijn beste chiromaatje is: Anke en Nele
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Zuid-Afrika
Op mijn bucketlist staat nog: De lotto winnen
Dit soort speler ben ik op de chiro: De valsspeler
Favoriete chiroliedje: Wat is chiro?
Mijn guilty pleasure: Aardbeien met speculoospasta
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Bikini’s
Favoriete chirospel: 1 tegen allen
Dit heb ik geleerd op de chiro: Valsspelen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Marnix & Seppe
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Er een leuk jaar van maken!

RINKIE
Naam: Imke de Jager
Bijnaam: Hunter
Geboortedatum: 22 november 1999
Sterrenbeeld: Schorpioen
Gsm-nummer: 0498/35.99.99
E-mail adres: imkedejager@icloud.com
Studies/beroep: Orthopedagogie
Broers/zussen/huisdieren: 1 broer; Ibe (leiding), 1 zus; Femke, 2
honden; Zita en Jack en 1 konijn; Bandiet
Chirocarrière: 12 jaar lid, 4de jaar leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Hamont-Achel 2017
Ik ben bang voor: Vroeg opstaan
Dit wilde ik als kind later worden: Brandweer
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Olaf
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Mozzarella en pintjes
Als ik een superkracht had, was het deze: Niet moeten slapen // nooit moe zijn
Favoriete eten op kamp: Rijst met currysaus, paprika en ne loempia
Mijn beste chiromaatje is: Mijn broertje Ibe
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Thailand
Op mijn bucketlist staat nog: Een tripje naar Disneyland Tokio met mijn broer, zus en mama

Dit soort speler ben ik op de chiro: Valsspeler
Favoriete chiroliedje: Theepot
Mijn guilty pleasure: Stukskes bijten van een grote bol mozzarella
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Snorkel en chips voor te snacken
Favoriete chirospel: Fist of zen
Dit heb ik geleerd op de chiro: Valsspelen maar ook samenspelen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Jempy
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Ondanks de gekke omstandigheden gaan we er allemaal samen het
beste van te maken!

Naam: Céleste Frison
Bijnaam: cekke
Geboortedatum: 3 maart 1999
Sterrenbeeld: Vissen
Gsm-nummer: 0498/519.194
E-mail adres: celeste.frison@skynet.be
Studies/beroep: Orthopedagogie TM Geel
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus, 2 katten, 1 hond
Chirocarrière: Speelclub-tito bij Chiro de Schakel, tito-heden bij Chiro Eindhout
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Hamont-Achel 2017
Ik ben bang voor/van: De zee, harde geluiden, de donker, ik ben
claustrofobisch en heb hoogtevrees (alles dus)
Dit wilde ik als kind later worden: Tekenares
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Maui van de Disneyfilm
Vaiana
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Koffie, koffie en koffie
Als ik een superkracht had, was het deze: Iedereen die ziek is
kunnen genezen
Favoriete eten op kamp: Speculaasmousse (met crumble welliswaar)
Mijn beste chiromaatje is: Franky
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Italië (ondanks de hoogtevrees)
Op mijn bucketlist staat nog: Mijn haar kleuren (maar ik durf niet)
Dit soort speler ben ik op de chiro: De niet-actieve/sportieve speler
Favoriete chiroliedje: Romeo
Mijn guilty pleasure: Augurk uit ’t vuistje, pompoencrackers van de Aldi, koffie
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Sam Catry (kans groter dat ik overleef)
Favoriete chirospel: Inbreker
Dit heb ik geleerd op de chiro: Rommel maken
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Iedereen natuurlijk
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Minder rommel maken (maar kan niks beloven)

Naam: Amber Saatduzen
Bijnaam: Bamsie
Geboortedatum: 19 november 1999 Sterrenbeeld: Schorpioen
Gsm-nummer: 0479/431.223
E-mail adres: ambersaatduzen@outlook.be
Studies/beroep: Criminologie
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus
Chirocarrière: 7 jaar lid, 4de jaar leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Lier 2014
Ik ben bang voor/van: Wespen en motten
Dit wilde ik als kind later worden: Toverfee
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Billie Eilish
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Lekker ontbijtje
Als ik een superkracht had, was het deze: Teleporteren
Favoriete eten op kamp: Preischotel
Mijn beste chiromaatje is: Franky
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Vietnam
Op mijn bucketlist staat nog: Diploma halen
Dit soort speler ben ik op de chiro: De competitieve
Favoriete chiroliedje: één broodje kaas
Mijn guilty pleasure: Croqueske om 3u snachts
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Mijn bubbel van 5
Favoriete chirospel: Fist of zen
Dit heb ik geleerd op de chiro: Ik haat keukenafwas
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Ran
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Mest maken
Naam: Em Helsen
Bijnaam: Helsen
Geboortedatum: 25 mei 2002 Sterrenbeeld: Tweeling
Gsm-nummer: 0497/377.133 E-mail adres: helsen.em@hotmail.com
Studies/beroep: Lerarenopleiding
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus, 1 kat en een hond
Chirocarrière: 12 jaar lid en 1ste jaar leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Alle kampen zijn even fijn!
Ik ben bang voor/van: De schriktocht
Dit wilde ik als kind later worden: Kapster
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Qua karakter Millie Bobby Brown
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Eten
Als ik een superkracht had, was het deze: Telepathie
Favoriete eten op kamp: Franky’s macaroni
Mijn beste chiromaatje is: Anke en Nele
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Zuid-Afrika
Op mijn bucketlist staat nog: De lotto winnen
Dit soort speler ben ik op de chiro: De valsspeler
Favoriete chiroliedje: Wat is chiro?
Mijn guilty pleasure: Aardbeien met speculoospasta
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Bikini’s
Favoriete chirospel: 1 tegen allen
Dit heb ik geleerd op de chiro: Valsspelen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Marnix & Seppe
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Er een leuk jaar van maken!

RAKWI
Naam: Ibe de Jager
Bijnaam: Hunter 2.0
Geboortedatum: 1 maart 2001 Sterrenbeeld: Vissen
Gsm-nummer: 0496/207.375
E-mail adres: ibedejager@icloud.com
Studies/beroep: Leraar secundair onderwijs
Broers/zussen/huisdieren: 2 zussen; Imke & Femke, 2 honden; Jack & Zita, 1 konijn; Bandiet
Chirocarrière: 12 jaar lid + 2de jaar leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Lint
Ik ben bang voor/van: Slangen
Dit wilde ik als kind later worden: Dierenarts
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Martien Meiland
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Pizza
Als ik een superkracht had, was het deze: Onzichtbaar worden
Favoriete eten op kamp: Wraps vouwen met Franky
Mijn beste chiromaatje is: Mijn luchtmatras ☺
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Rome
Op mijn bucketlist staat nog: Afstuderen
Dit soort speler ben ik op de chiro: Spelleider
Favoriete chiroliedje: 2 broodjes kaas
Mijn guilty pleasure: Chateau Meiland
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Duikboot
Favoriete chirospel: Vlaggenroof
Dit heb ik geleerd op de chiro: (vals)spelen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Marte
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Veel plezier maken
Naam: Nele Tops
Bijnaam: Nel
Geboortedatum: 1 december 2002
Sterrenbeeld: Boogschutter
Gsm-nummer: 0471/276.445
E-mail adres: neletops@hotmail.com
Studies/beroep: Geografie
Broers/zussen/huisdieren: één broer, Lander en een
labrador, Zara
Chirocarrière: Al van toen ik nog een baby’tje was ging ik
mee op kamp met mijn mama die toen VB was, daarna ben
ik 12 jaar lid geweest en nu begin ik aan mijn eerste jaar als
leiding!
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Ondanks corona toch Wespelaar 2020
Ik ben bang voor/van: Spuiten en naalden
Dit wilde ik als kind later worden: Juf
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Marthe van K3
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Een dagje shoppen
Als ik een superkracht had, was het deze: Gedachten lezen
Favoriete eten op kamp: Fruitsla
Mijn beste chiromaatje is: Em
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Australië
Op mijn bucketlist staat nog: De wereld ontdekken
Dit soort speler ben ik op de chiro: Een optimistische speler

Favoriete chiroliedje: Bij ons in Eindert
Mijn guilty pleasure: In den Okay ‘toevallig’ twee keer voorbij de chips gaan om te ‘proeven’
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: EHBO-kit, slaapgerief en een dagboekje
Favoriete chirospel: Blad-steen-schaar race
Dit heb ik geleerd op de chiro: Respect hebben voor iedereen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Gonne
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Mijn leden de tijd van hun leven proberen te bezorgen
Naam: Anke Wouters
Bijnaam: Ankie
Geboortedatum: 2 augustus 2002
Sterrenbeeld: Leeuw
Gsm-nummer: 0472/131.516
E-mail adres: anke.wouters@icloud.com
Studies/beroep: Publiciteit
Broers/zussen/huisdieren: Mijn hondje Sky
Chirocarrière: Ik zit al 12 jaar bij de chiro
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: 2020
in Wespelaar
Ik ben bang voor/van: Spinnen
Dit wilde ik als kind later worden: Prinses
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Marthe van k3
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Sushi
Als ik een superkracht had, was het deze: Onzichtbaar worden
Favoriete eten op kamp: Preischotel
Mijn beste chiromaatje is: Iedereen is mijn maatje
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Dubai
Op mijn bucketlist staat nog: Bungeejumpen
Dit soort speler ben ik op de chiro: Een actieve speler
Favoriete chiroliedje: Er brand een lampje in mijn hart dat zijn de…
Mijn guilty pleasure: /
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Een tandenborstel
Favoriete chirospel: Dikke berta
Dit heb ik geleerd op de chiro: Iedereen hoort bij de groep
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Mijn nichtje Marte
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Mijn leden een onvergetelijk chiro jaar bezorgen

TITO
Naam: Brent Cools
Geboortedatum: 9 januari 2001
Sterrenbeeld: Steenbok
Gsm-nummer: 0494/039.404
E-mail adres: brent.cools@hotmail.be
Studies/beroep: Bedrijfsmanagement
Broers/zussen/huisdieren: Lisa, de zus
Chirocarrière: Van rakwi tot leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Alle
jaren
Ik ben bang voor/van: Naalden, hoogte, grote honden
Dit wilde ik als kind later worden: Profvoetballer
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Romelu
Lukaku
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Mijn Playstation
Als ik een superkracht had, was het deze: ‘The
force’ uit star wars
Favoriete eten op kamp: Domme vraag
Mijn beste chiromaatje is: Iedereen
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Amerika!
Op mijn bucketlist staat nog: Meerdere jaren leiding zijn
Dit soort speler ben ik op de chiro: All-rounder
Favoriete chiroliedje: 1 broodje kaas,…
Mijn guilty pleasure: Rijstpap eten zonder bruine suiker
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Voedsel xd
Favoriete chirospel: Pisquiz, honkbal
Dit heb ik geleerd op de chiro: Ssamenwerken met de maten
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Te veel om op te noemen
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Mij amuseren
Naam: Amber Saatduzen
Bijnaam: Bamsie
Geboortedatum: 19 november 1999
Sterrenbeeld: Schorpioen
Gsm-nummer: 0479/431.223
E-mail adres: ambersaatduzen@outlook.be
Studies/beroep: Criminologie
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus
Chirocarrière: 7 jaar lid, 4de jaar leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Lier 2014
Ik ben bang voor/van: Wespen en motten
Dit wilde ik als kind later worden: Toverfee
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Billie Eilish
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Lekker ontbijtje
Als ik een superkracht had, was het deze: Teleporteren
Favoriete eten op kamp: Preischotel
Mijn beste chiromaatje is: Franky
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Vietnam
Op mijn bucketlist staat nog: Diploma halen
Dit soort speler ben ik op de chiro: De competitieve
Favoriete chiroliedje: één broodje kaas
Mijn guilty pleasure: Croqueske om 3u snachts
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Mijn bubbel van 5
Favoriete chirospel: Fist of zen

Dit heb ik geleerd op de chiro: Ik haat keukenafwas
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Ran
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Mest maken

Naam: Ferre Van Rompay
Bijnaam: Fredje
Geboortedatum: 11 Maart 2002 Sterrenbeeld: Vissen
Gsm-nummer: 0498/973.022
E-mail adres: ferre.van.rompay0@gmail.com
Studies/beroep: 7de jaar business support
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus
Chirocarrière: 8 jaar lid
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: 1ste jaar aspi
Ik ben bang voor/van: Slangen
Dit wilde ik als kind later worden: Brandweerman
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Gunther van Friends
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Niets
Als ik een superkracht had, was het deze: In de toekomst kijken
Favoriete eten op kamp: Speculoosmousse
Mijn beste chiromaatje is: Iedereen
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Chakkamakka
Op mijn bucketlist staat nog: Roadtrip door Noord-Amerika
Dit soort speler ben ik op de chiro: Stille killer
Favoriete chiroliedje: De wereld is een toverbal
Mijn guilty pleasure: Friends kijken
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Siebe
Favoriete chirospel: Honkbal
Dit heb ik geleerd op de chiro: Valsspelen is ook spelen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Bram
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Er het tofste chirojaar ooit van maken!

KETI
Naam: Tuur Verdonck
Bijnaam: Tukke
Geboortedatum: 2 juni 1999
Sterrenbeeld: Tweeling
Gsm-nummer: 0495/699.362
E-mail adres: tuurverdonck99@gmail.com
Studies/beroep: Verpleegkunde UC Leuven
Broers/zussen/huisdieren: Mark Verdonck, een hond en een kat
Chirocarrière: all the way (maar op een andere chiro gestart!)
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Laatste jaar aspi
Ik ben bang voor/van: De hoofdleiding
Dit wilde ik als kind later worden: Rijk
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Jennifer Lopez
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Veel succes xxx
Als ik een superkracht had, was het deze: Onzichtbaar zijn
Favoriete eten op kamp: PREISCHOTEL
Mijn beste chiromaatje is: Iedereen
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Italië
Op mijn bucketlist staat nog: Hele Mc Donalds menu bestellen
Dit soort speler ben ik op de chiro: Teamspeler?
Favoriete chiroliedje: “Aspi’s zijn beter dan de speelclub”
Myn guilty plesure: Mensen trigerren met taalfoudten
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Zie bucketlist*
Favoriete chirospel: Bosstratego
Dit heb ik geleerd op de chiro: Samenwerken
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Sander
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Er gewoon nog een topjaar van maken!
Naam: Tanee Hendrikx
Bijnaam: Takke
Geboortedatum: 7 maart 2000
Sterrenbeeld: Vis
Gsm-nummer: 0470/689.130
E-mail adres: tanee.hendrikx@telenet.be
Studies/beroep: Sociale readaptatiewetenschappen
Broers/zussen/huisdieren: 1 broer, 1 huisdier: hond
Chirocarrière: 12 jaar lid, 3de jaar leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Hamont-Achel
Ik ben bang voor/van: Spinnen
Dit wilde ik als kind later worden: Actrice
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Leyla van Winxclub
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Eten
Als ik een superkracht had, was het deze: Mezelf onzichtbaar maken
Favoriete eten op kamp: Macaroni
Mijn beste chiromaatje is: Elke leiding is mijn beste chiromaatje, 1 team
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Indonesië
Op mijn bucketlist staat nog: Uit een vliegtuig springen
Dit soort speler ben ik op de chiro: Wilde speler
Favoriete chiroliedje: Tuimeling
Mijn guilty pleasure: Een zak chips in 1 keer leeg eten
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Mijn liefste vriendjes van de Chiro
Favoriete chirospel: Vleeshoop
Dit heb ik geleerd op de chiro: Met iedereen samen spelen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Ik vond iedereen verschrikkelijk tof
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Heel veel leuke spelletjes spelen

Naam: Quinten Gielen
Bijnaam: Q, Quinnie
Geboortedatum: 9 augustus 2000
Sterrenbeeld: Leeuw
Gsm-nummer: 0498/074.313
E-mail adres: quintengielen@live.be
Studies/beroep: Prof. Bachelor bouwkunde
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus
Chirocarrière: Altijd lid geweest, 3de jaar leiding, 2de jaar
groepsleiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Balen 2018
Ik ben bang voor/van: Spinnen
Dit wilde ik als kind later worden: Politieman
Ze vinden dat ik op deze beroemdheid lijk: Djocovic
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: McDonalds
Als ik een superkracht had, was het deze: Vliegen
Favoriete eten op kamp: Speculoosmousse
Mijn beste chiromaatje is: Iedereen x
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Las Vegas
Op mijn bucketlist staat nog: Wereldreis maken, Skydiven
Dit soort speler ben ik op de chiro: Meespeler
Favoriete chiroliedje: Broodje kaas
Mijn guilty pleasure: Niet moeten aanschuiven bij de McDrive
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Mijn Chirovrienden
Favoriete chirospel: Bosspel
Dit heb ik geleerd op de chiro: verantwoordelijk zijn
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Raf/Jess
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Een volledig chirojaar hebben

ASPI
Naam: Michiel Marien
Bijnaam: Mille
Geboortedatum: 13 augustus 2000
Sterrenbeeld: Leeuw
Gsm-nummer: 0460/962.810
E-mail adres: michiel.marien.contact@gmail.com
Studies/beroep: Multimedia Technologie
Broers/zussen/huisdieren: 2 Broers
Chirocarrière: 12 jaar lid, 3de jaar leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: 1ste jaar aspi
Ik ben bang voor/van: Hoogtes
Dit wilde ik als kind later worden: Chiro Leiding
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Octaaf de Bolle
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Chiro namiddag
Als ik een superkracht had, was het deze: Tijd stilzetten
Favoriete eten op kamp: Preischotel
Mijn beste chiromaatje is: Iedereen
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Stockholm
Op mijn bucketlist staat nog: Wereldreis
Dit soort speler ben ik op de chiro: De eerlijke speler
Favoriete Chiro liedje Er brandt een lampje in mijn hart:
Mijn guilty pleasure: M&M’s
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Een boot
Favoriete chirospel: Vierkantswortel
Dit heb ik geleerd op de chiro: Samen spelen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Alle leiding
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Altijd op tijd te komen
Naam: Maxim van de kelft
Bijnaam: Wally
Geboortedatum: 12 augustus 2000 Sterrenbeeld: Leeuw
Gsm-nummer: 0479/420.455
E-mail adres: maxim.vandekelft@gmail.com
Studies/beroep: Event en projectmanagement
Broers/zussen/huisdieren:/
Chirocarrière: Heel men leven
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Laatste
jaar aspi
Ik ben bang voor/van: Spinnen
Dit wilde ik als kind later worden: Acteur
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Boma
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Pils
Als ik een superkracht had, was het deze: Gedachten lezen
Favoriete eten op kamp: Macaroni sowieso!
Mijn beste chiromaatje is: Iedereen x
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Aruba
Op mijn bucketlist staat nog: Reisje rond de wereld
Dit soort speler ben ik op de chiro: Valsspeler
Favoriete chiroliedje: Lieve kokskes
Mijn guilty pleasure: Double cheese van de mcdonalds
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Pils
Favoriete chirospel: Bruine zeep met doek

Dit heb ik geleerd op de chiro: Veters knopen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Sam Catry
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Er een tof jaar van maken

Naam: Nanou Lambregts
Geboortedatum: 6 februari 2000
Sterrenbeeld: Waterman
Gsm-nummer: 0496/645.026
E-mail adres: nanoulambregts@hotmail.com
Studies/beroep: Kleuteronderwijs UCLL
Broers/zussen/huisdieren: 1 broer Seppe, 1 zus Luka en een cockertje Scout
Chirocarrière: 12 jaar lid, 3de jaar leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Onmogelijk te kiezen
Ik ben bang voor/van: Muisjes
Dit wilde ik als kind later worden: Chiroleidster
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Hannah Montana
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: CHIRO!
Als ik een superkracht had, was het deze: Powernappen
Favoriete eten op kamp: Pannenkoeken
Mijn beste chiromaatje is: Sam (VB)
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Westende
Op mijn bucketlist staat nog: De wereld zien
Dit soort speler ben ik op de chiro: Valsspeler
Favoriete chiroliedje: Er zaten tien kippen
Mijn guilty pleasure: Cookie ijs
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Franky (kokje)
Favoriete chirospel: Macramé
Dit heb ik geleerd op de chiro: Valsspelen is ook spelen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Onmogelijk te kiezen
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Enjoy the little things

Naam: Imke de Jager
Bijnaam: Hunter
Geboortedatum: 22 november 1999
Sterrenbeeld: Schorpioen
Gsm-nummer: 0498/35.99.99
E-mail adres: imkedejager@icloud.com
Studies/beroep: Orthopedagogie
Broers/zussen/huisdieren: 1 broer; Ibe (leiding), 1 zus; Femke, 2
honden; Zita en Jack en 1 konijn; Bandiet
Chirocarrière: 12 jaar lid, 4de jaar leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Hamont-Achel 2017
Ik ben bang voor: Vroeg opstaan
Dit wilde ik als kind later worden: Brandweer
Ik vind dat ik op deze beroemdheid lijk: Olaf
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Mozzarella en pintjes
Als ik een superkracht had, was het deze: Niet moeten slapen // nooit moe zijn
Favoriete eten op kamp: Rijst met currysaus, paprika en ne loempia
Mijn beste chiromaatje is: Mijn broertje Ibe
Als ik kon vliegen, vloog ik naar: Thailand
Op mijn bucketlist staat nog: Een tripje naar Disneyland Tokio met mijn broer, zus en mama
Dit soort speler ben ik op de chiro: Valsspeler
Favoriete chiroliedje: Theepot
Mijn guilty pleasure: Stukskes bijten van een grote bol mozzarella
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: Snorkel en chips voor te snacken
Favoriete chirospel: Fist of zen
Dit heb ik geleerd op de chiro: Valsspelen maar ook samenspelen
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Jempy
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Ondanks de gekke omstandigheden gaan we er allemaal samen het
beste van te maken!

A. Hoofdleiding
Dit jaar nemen we jammer genoeg afscheid van hoofdleidster Joke.
Voor haar stopt de chiro hier.
Maar natuurlijk wordt de fakkel doorgegeven aan 2 nieuwe
hoofdleiders: Joyce en Quinten.
Zij staan ook dit jaar
Voor al jullie vragen klaar
En zien ze er ook volledig naar uit
Om er te zijn voor jullie kleine spruit!
Joyce Geboers - 0474/732.790 // joycegeboers2102@gmail.com
Quinten Gielen - 0498/074.313 // quintengielen@live.be

B. VB (volwassen begeleider)
Naam: Sam Catry
Geboortedatum: 17 augustus 1990 Sterrenbeeld: Leeuw
Gsm-nummer: 0488/661.192
E-mail adres: samcatry@gmail.com
Studies/beroep: Alarminstallateur
Broers/zussen/huisdieren: Broers Thomas en Raf, Konijn Jef
Ik ben verliefd op: Lotte
Chirocarrière: Sloepie tot aspi en 6 jaar leiding
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Brecht
Dit ben ik in 3 woorden: Ik ben Sam
Als ik een dier was, was ik een ...: Hond
Als ik een superkracht had, was het deze: Vliegen
Favoriete eten op kamp: Preischotel
De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben: Lapland
Favoriete chiroliedje: C H C H I C H I R O
Mijn guilty pleasure: Uitslapen tot 5 uur in de namiddag
Dit heb ik geleerd op de chiro: Samenwerken
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Francis Peeters
Een van mijn domste acties ooit: Beginnen met roken
Chirovoornemen voor dit chirojaar: De chiro NOG leuker maken
Mijn tip voor een gelukkig leven: Meer lachen

Lieve kokskes!
Het chirokamp is niets zonder onze kokskes die elke dag al
onze magen vullen!
Daarom willen we hen nog eens extra bedanken!
Wij hebben lekker gegeten, het heeft ons goed gesmaakt. We
zullen nooit vergeten wie dat heeft gemaakt.
Kokskes lief, kokskes braaf, wat zal uw beloning zijn?
Een kusje hier, een kusje daar, leve onze kokskes allemaal!

4. AFSCHEID NEMEN
BESTAAT NIET
Aan het einde van dit chirojaar moeten we helaas weer afscheid nemen van 7
leiders en leidsters die hun hele chirocarrière alles hebben gegeven.
Hierbij willen wij hen nog eens enorm bedanken voor hun jarenlange inzet, we
zullen hen heel hard missen! Ze worden nog een laatste keer in de
bloemetjes gezet.
Joke Vandenbergh

Marie Hillen

Fien Van Rompay

Eva Hillen

Lieze Verluyten

Siebe Vanheuckelom
Inte Sels

5. NIEUWSBRIEF
23 OKTOBER

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING:
Doe allemaal je chiro-uniform aan naar school om aan
iedereen te tonen dat je trots bent om lid van de chiro
te zijn! Heel Vlaanderen doet mee, jij toch ook?

21 NOVEMBER

!!!GEEN CHIRO!!!
Want de dag erna is het christus koning.

22 NOVEMBER

CHRISTUS KONING:
De chiro zal ’s ochtends al beginnen en we eten ’s
middags met allemaal op de chiro. Meer info volgt
nog… Hou deze dag dus vooral vrij!!!

6. UNIFORMEN
Beste ouders/ Liefste kids,
Wij vragen aan alle ouders om voor hun kinderen een uniform aan te kopen. Alle leden
kunnen best een trui aankopen (€19) en ook een T-shirt (€9) van de chiro hebben. Dit
omdat we op kamp vragen dat de leden in uniform naar de formatie komen. De kinderen
hebben bovendien speelkledij zodat ze geen goede kleren moeten aantrekken om naar
de chiro te gaan. De eerste en de laatste zaterdag van de maand kan je altijd bij de
leiding terecht om te komen passen en uniformen te bestellen.
=> VANAF DIT JAAR DOEN WE HET ANDERS!
Er zijn nog maar 3 momenten om uniformen te komen passen en te bestellen:
- 3 oktober 2020
- 20 februari 2021 (de week na vriendjesdag)
- 8 mei 2021 (samen met de kampinfo avond)
Hier kan je een t-shirt van Chiro Eindhout (€9), trui van Chiro Eindhout (€19), hoodie
(€43 (kind)/ €46 (volwassene)), chirorok of chiroshort (€33 (kind)/ €36 (volwassene))
komen passen.
Specifieke leiding is verantwoordelijk voor de uniformen, hun gegevens staan hieronder
vemeld. Bij vragen of wanneer je wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn op 1
van de pasmomenten, kan je hen altijd mailen.
Alle chirokledij wordt besteld via de chiro bij de Banier. Wees dus vooral niet ongerust
als het een tijdje duurt voor je je bestelling krijgt. Zij werken samen met chiro’s over heel
België. Wij doen echter wel ons best de bestelde kledij zo snel mogelijk bij jullie te
bezorgen. Je kan dus altijd een rok, hoodie of tshirt in de banier zelf gaan kopen moest
de bestelling dringend zijn en je dus niet kan wachten tot het volgende bestelmoment.
De verantwoordelijken voor de uniformen, dit chirojaar, zijn:

Joyce Geboers

0474/732.790
joycegeboers2102@gmail.com

Tuur Verdonck
0495/699.362
tuurverdonck99@gmail.com

Imke de Jager
0498/359.999
imkedejager@icloud.com

Nele Tops
0471/276.445
neletops@hotmail.com

7. LIDGELD (!!!)
Het lidgeld bedraagt €40 en dient betaald te worden VOOR 1 NOVEMBER 2020. In dit
bedrag zit elke week 1 drankje inbegrepen.
We vragen u dit bedrag te storten op ons rekeningnummer: BE45 7330 0045 2189.
LET OP!! We werken dit jaar opnieuw met codes, om het terugvinden van betalingen te
vergemakkelijken. Gebruik dus zeker de juiste code als mededeling wanneer je je
overschrijving doet.
AFDELING
Voor sloepies:
Voor speelclubbers:
Voor rakwi’s:
Voor tito’s:
Voor keti’s:
Voor aspiranten:
Voor rinkies:

MEDEDELING
SLO2021 + NAAM KIND
SPE2021 + NAAM KIND
RAK2021 + NAAM KIND
TIT2021 + NAAM KIND
KET2021 + NAAM KIND
ASP2021 + NAAM KIND
RIN2021 + NAAM KIND

Gelieve de betaling van het lidgeld zo snel mogelijk in orde te brengen, anders is je kind
NIET VERZEKERD moest er iets gebeuren.
LET OOK OP!! Vanaf dit jaar kan er NIET langer het ganse jaar door ingestapt worden
in de Chiro. Inschrijvingen gebeuren sinds dit jaar online en kunnen gebeuren vanaf 19
september 2020 (startdag) tot en met 17 oktober 2020, daarna wordt de inschrijvingslink
offline gehaald.
Later in het jaar kan er enkel nog ingestapt worden gedurende een bepaalde
periode in de maanden januari/februari, meer info hierover volgt.

HOE SCHRIJF IK MIJN KIND NU IN? Wegens corona doen wij dit niet meer op de
laptops van de chiro. Inschrijven kan enkel en alleen thuis op de pc via de website van
chiro eindhout of via de inschrijvingslink of via de QR code die hieronder beschikbaar
staat!
Inschrijvingslink: https://chiroeindhout.be/inschrijven.html
QR code:

DENK ER AAN: je kan je kind enkel inschrijven tot 17 oktober en tijdens het tweede
inschrijfmoment (januari/februari). De momenten hiertussen kan er NIET ingeschreven
worden!

8. OUDERCOMITÉ
Chiro Eindhout wordt bijgestaan en ondersteund door een super duper oudercomité
bestaande uit ouders van de leden. Zij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders
die zich hier ook willen inzetten voor de chiro. Voel jij je geroepen? Neem dan snel
contact op met Anneleen Wynants: anneleen_wynants@hotmail.com of op het nummer
0486/101 340.

9. FACEBOOKPAGINA
Alle informatie over de chiro vind je als je surft naar onze facebookpagina. Alles
op deze pagina wordt up-to-date gehouden en hier kan je alles volgen wat er op
de chiro gebeurd. Natuurlijk zijn er altijd de briefjes, maar toch raden wij aan
onze facebookpagina te volgen en te ‘liken’, zo staan we veel makkelijker in
contact met alle ouders.

10. KAMP 2021
Het is nooit te vroeg om uit te kijken naar iets wat in de verre toekomst pas op de
planning staat! Daarom willen we jullie al meedelen dat ons kamp, zoals elk jaar
doorgaat van 17 tot 27 juli voor de grootste groepen en 20 tot 27 juli voor de
kleintjes. Dit jaar gaan we naar Ranst.

10. SPELLETJES

Geraak jij door het doolhof?

KUNNEN WE ER NU DAN
EINDELIJK AAN BEGINNEN
?????
Chiro is een levenswijze,
een manier van leven
Chiro is het moment
waarop je alles van jezelf kan geven
Samen op de chiro gaan we er elke zaterdag voor
Ravotten in het bos en zingen in koor
Want chiro da’s verkleden en spelletjes spelen
Quizzen en bezinnen, maar nooit vervelen
Chiro is knutselen en in de modder duiken
Chiro, da’s chocobootjes eten en altijd stuiken
Lopen, springen, soms eens bezeren
Lachen, giechelen, altijd amuseren
Ik hoop dat ik mijn chirovrienden nooit verlies
Want de chiro is mijn familie, de familie die ik kies

-

VEEL LIEFS, DE LEIDING XXX

