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Beste ouders/liefste kids,  

 

Even een terugblik naar het afgelopen chirojaar,  

we zaten allemaal met onze handen in het haar. Want de corona was 

nog steeds daar. 

We hadden de moed niet opgegven, desondanks hadden veel kids zich 

ingeschreven. 

Er werd veel gelachen, gespeeld en plezier gemaakt. Zodat de leden dit 

leuke chirojaar zeker niet konden vergeten. 

Er brandt een lampje in ons hart, voor onze leden. Chiro-geven is ons 

leven. 

We keken erg uit naar ons kamp, dit draaide echter uit in een ramp. We 

wilden jullie toch nog iets kleins geven, die drie dagen waren de beste 

van ons leven. 

We kijken met een goede blik naar het afgelopen jaar het volgende 

kamp is hopelijk snel daar. 

 

Groetjes, 

De leiding xxx 

 

 

1. Ranst 2021: staycation in het 

mooie Eindhout 

A. Voorwoord 



 

 
 
 
 
 

Elke zaterdag stonden jullie klaar, 
Met veel goesting, soms een beetje gemaar. 

Jullie speelden al wel eens met onze voeten, 
Maar dat vergaven we al snel door jullie schattige snoeten.  

Energie hadden jullie nooit tekort,  
Wij waren steeds benieuwd wie het eerste moe wordt.  

We hadden altijd dolle pret. 
Jullie loslaten maakt ons toch een beetje ‘upset’.  

Daarom vonden wij het oh zo fijn, 
Om jullie sloepieleiding te zijn!  

 

Dikke smakkerds!!! 
Elise, Klaas en Joyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Groepstekstjes 

SLOEPIE:  

 

  



 

 

 

De lieve speelclubjes dansten er elke week op los en speelden ook graag 

balleke stamp in het bos 

Ze waren een hele leuke groep. 

Na een spelletje verwenden we ze wel eens een keer met lekker snoep.  

We speelden veel spelletjes, we maakten veel plezier, 

Oh het was genieten van ieder kwartier! 

Spijtig genoeg konden we met deze fantastische groep niet op kamp 

vertrekken en moesten we op startweekend s ’avonds luisteren naar de 

stiekeme gesprekken.  

Daarom mogen we het nog 1 keer met trots zeggen: “spelen is fijn daarom 

mochten zij de speelclub zijn” 

 

Dikke knuffels en kusjes van de speelclubleiding  

Em, Jasper, Marie & Melanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEELCLUB:  



 

 

 

De rinkies waar we onszelf kunnen zijn  

Iedereen doet mee, niemand op de zijlijn.  

Elke zaterdag bij elkaar, samen was het een fantastisch jaar. 

Lachen, zingen, dansen, knutselen, vuil worden… ervoor gaan, 

soms eens vallen en dan weer opstaan. 

Dankuwel rinkies voor het mooie jaar 

 

Vele zoenen 

Imke, Céleste, Em en Amber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINKIE:               

 



 

 

 
Met de Rakwi’s hebben we een supertof jaar gehad.  

De ene keer speelden we Chinese Spelen, de andere keer gingen 

we in groepjes op pad.  

Op startweekend was iedereen na elke topdag super moe, dus de 

oogjes gingen snel toe.  

Eén keer gingen we frietjes eten, hierdoor was iedereen echt 

bezeten.  

We wensen jullie in de toekomst nog veel plezier, maar voor ons 

als Rakwi-leiding stopt het hier…  

 

Misschien tot in een andere groep lieve Rakwi’s xxx Nele en Ibe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKWI:  



 

 

Lieve tito’s  

Het was heel fijn,                                                                                    

om jullie leiding te zijn. 

Wij hebben geleerd dat jullie al erg puberen,                                   

maar dat zorgde voor vele avonturen. 

Lachen, gieren, brullen,                                                                       

over vele verhalen lullen. 

Jullie worden best al oud,                                                                     

ons hartje werd door jullie warm, niet koud. 

Hopelijk tot heel snel,                                                                              

wij missen jullie nu al fel. 

Groetjes, de titoleiding! xxx                                                           

Amber, Ferre en Brent 

  

TITO:  



 

 

Samen op de chiro gaan we er elke zaterdag voor, 

Vooral met het karaoke zingen in koor. 

Want chiro da’s omgaan met elkaar en spelletjes spelen, 

Quizzen en (proberen) volleyballen maar nooit vervelen. 

 

Na een halfjaar geen chiro te hebben gehad, 

hebben we het jaar toch dubbel en dik hervat. 

 

Ondanks corona hebben we er toch het beste van gemaakt. 

Vooral het zoeken naar de misterybox en wat er in zat had wel 

gesmaakt. 

 

We hebben dit jaar in stijl afgesloten, 

Met paintball heeft de leiding iedereen afgeschoten. 

 

Groetjes de ketileiding xxx 

Tanee, Tuur & Quinten   

KETI: 



 

 

 

De 2 laatste jaren voor het echte werk 

Ondertussen al 10/11 jaar bij de chiro, dat is sterk. 

Jammer genoeg dit jaar zonder kamp, daarom huurden we tijdens 

startweekend een silent disco en werd er goed gestampt.  

Door het jaar deden we verschillende activiteiten, dit alles om ze 

allemaal te verblijden.  

Aan alle Aspis: jullie zijn super. Hopelijk wordt volgend jaar even 

duper 

 

Groetjes de aspileiding xxx 

Imke, Maxim, Michiel & Nanou 

  

ASPI:  



 

 

 

Leiding worden is groeien. 
Leiding zijn is spel verzinnen en niet om te winnen. 
Leiding zijn is creatief en zot, is vrolijk, ernstig en tof. 
Leiding zijn is talenten ontdekken en uitdagingen zoeken, 
is dromen en doen, vinden en toch verder zoeken. 
Leiding zijn is nooit ophouden met leren 
van leden en leiding, van vallen en proberen. 

Leiding zijn is de wereld in beweging en vervoering brengen, 
is elke dag een portie verwondering, 
is altijd een beetje kind blijven, 
is thuiskomen in de ploeg en uitwaaien op bivak, 
is ruimte voor alle kinderen en dat waarmaken, 
is ervoor zorgen dat iedereen mag meedoen en daar samen 
voluit voor gaan. 

Chiro is stil en luid, in vreugde en verdriet, anders en gelijk. 
Chiro is vriendschap en vertrouwen, Chiro zit vanbinnen. 
Als je 't mij vraagt: ik wil Chiroleid(st)er zijn! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIDING:  



 

 

wist je dat de sloepies echte tetterkonten zijn als ze moeten gaan 

slapen? 

Wist je dat de ketis veel geld hebben ingezameld met de cornet/wijn 

verkoop 

- Dat aspi’s kei hard kunnen feesten? 

Ibe heeeeeel slecht namen kan onthouden? 

Wist je dat de rinkies altijd alles zelf 

knutselen?  

Wist je dat de ketis niet kunnen volleyballen 

- wist je dat Em goed kan roepen? 

-wist je dat de sloepies het mooiste kamp hebben gebouwd 

van heel de Chiro! 

-Er een onbekende, luide snurker tussen de Rakwi’s zit 

 

- De aspi’s meer dan 200 dessertenboxen hebben verkocht?   

Wist je dat Lieskiestdag het favoriete programma was van de keti's 

Wist je dat de rinkies al eens graag een grapje uithalen? 

 

- wist je dat de speelclub dacht dat melanie en marie 

zussen waren? 

-Karlijn zoveel knuffels in bed heeft dat ze er zelf 

nauwelijks in past 

C. Wist-je-datjes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Fotohoekje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

Waterman        21 januari - 20 februari 

In dit Chirojaar is het tijd om alle oude ruzies en vetes achter je te laten. Het is 
soms moeilijk om dat te doen, zeker als je al heel het jaar binnen zit en tijd hebt 
gehad om er over na te denken. Nu we het nieuwe jaar binnen zijn gestapt, zal je 
zien dat het alleen maar voordelen heeft om alles los te laten. Er zal een groot 
gewicht van je schouders vallen! 
 
SCHIJF VAN DE MAAND: Count on me – Bruno Mars 

Vissen   21 februari - 20 maart 

Vorig jaar zijn er heel wat plannen in het water gevallen, Vissen. Dat is helemaal 
niet leuk. 2021 was een speciaal Chirojaar, om nog maar het minste te zeggen. 
Maar omdat het toen niet verliep zoals je wilde, betekent niet dat dit Chirojaar zo 
gaat zijn! Soms gaan dingen mis in het leven. Dat zal je moet accepteren.  Focus 
dit Chirojaar op nieuwe, leuke plannen maken met je vrienden en familie!  

 
SCHIJF VAN DE MAAND: Head & Heart – MNEK 

Ram      21 maart - 20 april                      

Wat ga jij een fantastisch Chirojaar tegenmoet, Ram! Je bent een beetje 
benieuwd, maar dat houdt je niet tegen om al plannen te maken. Ook al was 
2021 een speciaal jaar, jij bent klaar om te beginnen met een schone lei. Laat je 
angst voor de toekomst dit Chirojaar helemaal los en zie wat er op je afkomt.  

 
SCHIJF VAN DE MAAND: Let it go – Frozen                                         

Stier    21 april - 20 mei                             

Dit Chirojaar ga je focussen op jezelf! Het wordt een jaar van zelfzorg en 
leuke/spannende ervaringen. Het was niet altijd makkelijk voor jou en verdient 
daarom een jaar vol verrassingen. Denk vooral niet te veel na over wat anderen 
van je denken. Daar kan je toch niets aan veranderen. Let it goo! 
 
SCHIJF VAN DE MAAND: I don’t care – Ed Sheeran 

 

2. CHIROSCOOP  



Tweelingen 21 mei - 20 juni 

Je hoeft niet altijd alles op orde te hebben, Tweelingen. Het is niet erg als je kamer 
er eventjes rommelig bij ligt of dat je broek niet perfect gestreken is. Het doet er 
écht niet toe. Zelfs je haar hoeft niet altijd perfect gekamd te zijn, je bent nog altijd 
je perfecte zelf. Dit Chirojaar mag je af en toe eens wat vuil zijn, je zal zien dat het 
bevrijdend kan werken. 
 
SCHIJF VAN DE MAAND: Nobody’s perfect – Hannah Montana 

Kreeft    21 juni - 22 juli 

Jij wordt dit Chirojaar het boegbeeld van een healthy lifestyle! Je bent er klaar voor 
om je volledig op een nieuwe sport of hobby te storten. Je bent productief bezig en 
je werkt elke dag aan je zelfontwikkeling. Dat zien we natuurlijk graag. Maar 
vergeet niet af en toe een cheatmeal op je schema te zetten. Zo’n lekkere 
hamburger af en toe kan geen kwaad.  

 
SCHIJF VAN DE MAAND: Fast Food Song – Fast Food Rockers 

Leeuw   23 juli - 22 augustus                       

Zelfs in coronatijden was jij een sociaal dier, Leeuw. Het was moeilijk om tijdens 
quarantaine zonder je vrienden te overleven. Maar je kon dat oplossen door 
sociale media ten volste te gebruiken! Wanneer jij je vrienden weer mag zien, 
wordt dat ongetwijfeld een groot feest. Maar je moet wel eens van die 
socialmediaverslaving af raken. 

 
SCHIJF VAN DE MAAND: #SELFIE – The Chainsmokers                    

Maagd       23 augustus - 22 september        

Jouw positiviteit schijnt door alle donkere wolken, Maagd! Je vrienden kunnen niet 
zonder jou en jij kan op hen steunen door dik en dun. Het is trouwens ook niet erg 
om af en toe eens die positiviteit achterwege te laten en je negatievere emoties te 
laten zien! Soms kan het goed doen om alles eens los te laten. Je zal je een pak 
beter voelen.  
 

SCHIJF VAN DE MAAND: it’s ok not to be ok – Demi Lovato 



Weegschaal 23 september - 22 oktober   

Deze maand moet je het verleden laten gaan, Weegschaal. Het kan soms moeilijk 
zijn om over dingen te geraken. Dat is normaal. Maar met de steun van je familie 
en vrienden zal je er zeker doorkomen. Je zal je enorm opgelucht voelen en je zal 
je klaar voelen voor een volgend hoofdstuk in je leven! 
 
SCHIJF VAN DE MAAND: We’re all in this together – High School Musical 

 

Schorpioen 23 oktober - 22 november 

Wat een jaar, Schorpioen! Je hebt je afgelopen jaar volledig ingezet. Vele kijken 
op naar je enthousiasme en motivatie. Hou de positiviteit er in!  
 
SCHIJF VAN DE MAAND: Good vibes – HRVY, Motoma 
 

Boogschutter 23 november - 21 december 

Je hebt wilde plannen en bent niet bang om groot te dromen. Je bent goed bezig 
en blijft alles maar beter, toffer en zotter maken! 
 
SCHIJF VAN DE MAAND: Wildest dreams – Taylor Swift 
 

Steenbok   22 december - 20 januari          

Jij bent zoals een Duracell-konijntje, Steenbok. Je bent 1 brok energie en niemand 
kan jou tegenhouden. Deze maand kan je focussen op rustiger worden. Je zal zien 
dat je je batterijen weer kan opladen. Soms is een beetje rust goed voor de ziel en 
voor het hart! 
 
SCHIJF VAN DE MAAND: Never Stop Speedcore 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hoi,  

Een team van 32 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!  

 

 

 

 

3. LEIDING 



 
Naam:  Céleste   Bijnaam: Cekke 
Geboortedatum: 03/03/1999    Sterrenbeeld: Vissen 
Gsm-nummer: 0498519194  E-mail adres: celeste.frison@skynet.be    
Studies/beroep: Orthopedagogie 
Broers/zussen/huisdieren:  1 zus, 1 hond en 2 katten 
Chirocarrière: Bij Chiro Eindhout sinds tito, beginnend aan 5de jaar leiding 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Laatste jaar aspi   
Ik ben bang voor/van: Hoogtes, kleine ruimtes, kippen 
Dit wilde ik als kind later worden: Kunstenaar  
Hier word ik slechtgezind van: Mensen die te laat komen (Tuur Verdonck)   
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Koffie met twee zoetjes en melk   
In deze serie/film zou ik meespelen: Mamma Mia 
Favoriete eten op kamp: Wrap (met uitleg van Franky, zonder eet ik het niet) 
Mijn favoriete geur: regen op de asfalt na een warme zomerdag 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: Lippenbalsen, zoetjes en plakkers 
Op mijn bucketlist staat nog: Nog eens naar Parijs 
Dit soort speler ben ik op de chiro: Doen alsof ik een eerlijke speler ben, maar 
toch stiekem valsspelen   
Favoriete chiroliedje: Romeo 
Mijn guilty pleasure: Augurken uit het vuistje, crackers van de aldi, 
Amsterdamse uitjes, grey’s anatomy   
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : 100% Aspi Jenever   
Favoriete chirospel: knutselen 
Dit heb ik geleerd op de chiro: just wing it 
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Thomas 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Verloren tijd door corona dubbel en dik inhalen 
 
Naam: Imke    Bijnaam: Hunter 
Geboortedatum: 22 november 1999 Sterrenbeeld: Boogschutter 
Gsm-nummer: 0498/35.99.99  E-mail adres: imkedejager@icloud.com 
Studies/beroep: Orthopedagogie Chirocarrière: 12 jaar lid, 5de jaar leiding 
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus en 1 broer (Ibe), 1 hond en 1 konijntje 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Hamont-Achel 2017 
Ik ben bang voor/van: Vroeg opstaan 
Dit wilde ik als kind later worden: Brandweer 
Hier word ik slechtgezind van: Vroeg opstaan :p en ruzie 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Frisse pintjes en mozzarella 
In deze serie/film zou ik meespelen: Grease 
Favoriete eten op kamp: Rijst met curry en loempia <3 
Mijn favoriete geur: de geur van versgebakken wafels  
Zonder dit verlaat ik het huis niet: mijn gsm  
Op mijn bucketlist staat nog: iemand vinden om mee te trouwen 
Dit soort speler ben ik op de chiro: ploegbaas 
Favoriete chiroliedje: theepot 
Mijn guilty pleasure: stukskes bijten van ne grote bol mozzarella 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : dansen en sjansen op onze leuke fuiven 
Favoriete chirospel: Fist of zen 
Dit heb ik geleerd op de chiro: Grenzen verleggen  
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Jempy 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Alleen maar genieten 
 

SLOEPIE 

mailto:imkedejager@icloud.com


Naam:  Em Helsen Bijnaam: Helsen 
Geboortedatum: 25/05/2002 Sterrenbeeld: Tweeling 
Gsm-nummer: 0497/ 37 71 33 E-mail adres: helsen.em@hotmail.com 

Studies/beroep: lerarenopleiding  
Broers/zussen/huisdieren: Flo, Quita en Fermin 
Chirocarrière: 12 jaar lid en 2de jaar leiding 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Elk Chiro jaar is uniek 
Ik ben bang voor/van: De schriktocht 
Dit wilde ik als kind later worden: Kapster 
Hier word ik slechtgezind van: Vroeg opstaan 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Chiro & eten 
In deze serie/film zou ik meespelen: Het huis Anubis/Dirty dancing 
Favoriete eten op kamp: Franky’s Macaroni 
Mijn favoriete geur: Vers gebakken pannenkoeken  
Zonder dit verlaat ik het huis niet: Bh & mijn gsm 
Op mijn bucketlist staat nog: Een wereldreis maken 
Dit soort speler ben ik op de chiro: De valsspeler 

Favoriete chiroliedje: Tuimeling 
Mijn guilty pleasure: Speculoospasta met aardbeien  
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspijenever  
Favoriete chirospel: Honkbal  
Dit heb ik geleerd op de chiro: Dat wij geen vrienden maar familie zijn <3  
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Marnix & Seppe 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Er een onvergetelijk jaar van maken 
 
Naam:  maxim van de kelft Bijnaam: wally 
Geboortedatum: 12/08/2000 Sterrenbeeld: leeuw 
Gsm-nummer: 0479420455 E-mail adres: maxim.vandekelft@gmail.com 
Studies/beroep: Event- en projectmanagement 
Broers/zussen/huisdieren:/ 
Chirocarrière: heel men leven (da is lang ze) 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: laatste jaar aspi 
Ik ben bang voor/van: boze hoofdleiding 
Dit wilde ik als kind later worden: viking 
Hier word ik slechtgezind van: antwerp of barcelona dat verliest 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: voetbalmatch 
In deze serie/film zou ik meespelen: lucifer 
Favoriete eten op kamp: macaroni 
Mijn favoriete geur: Céleste haar parfum 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: gsm 
Op mijn bucketlist staat nog: naar buitenland verhuizen 
Dit soort speler ben ik op de chiro: valsspeler 
Favoriete chiroliedje: choco jempy 
Mijn guilty pleasure: euh verzint ma iets 2.0 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : after vergadering samenkomst 
Favoriete chirospel: pisquiz 
Dit heb ik geleerd op de chiro: veters knopen 
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: wannes ( de grote x) 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: NOOIT te laat 
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Naam: Arne Verbiest    Bijnaam: Verbiest 
Geboortedatum: 20 maart 2003  Sterrenbeeld: vissen  
Gsm-nummer: 04 99 25 54 80   E-mail adres: arne.verbiest@hotmail.com 

Studies/beroep: bachelor autotechnologie 
Broers/zussen/huisdieren: 1 broer, 2 katten ,  hond 
Chirocarrière: 10 jaar, 1ste jaar leiding  
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: 1ste jaar keti  
Ik ben bang voor/van: hoogtes 
Dit wilde ik als kind later worden: racepiloot 
Hier word ik slechtgezind van: stress, lang wachten, luide mensen 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: formule 1 
In deze serie/film zou ik meespelen: star wars 
Favoriete eten op kamp: preischotel 
Mijn favoriete geur: de geur van de kebabzaak 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: portemonnee, gsm 
Op mijn bucketlist staat nog: naar australië gaan 

Dit soort speler ben ik op de chiro: competitief 
Favoriete chiroliedje: 1 broodje kaas, 1 broodje hesp 
Mijn guilty pleasure: the last dance op netflix  
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : aspi jeneverfuif  
Favoriete chirospel: bosstratego 
Dit heb ik geleerd op de chiro:alles is leuker met vrienden 
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: wannes, bram, jeffrey  
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: er een leuk jaar van maken 
 
Naam: Martijn Stynen Bijnaam: Martino 
Geboortedatum: 13/01/2003 Sterrenbeeld: Steenbok 
Gsm-nummer: 0471516978 E-mail adres: martijnstynen@hotmail.com 
Studies/beroep: Industriëel ingenieur 
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus, 2 valkparkieten  
Chirocarrière: vanaf 1ste jaar sloepie 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Wespelaar  
Ik ben bang voor/van: langpootmuggen 
Dit wilde ik als kind later worden: Astronaut 
Hier word ik slechtgezind van:  mensen die alleen aan zichzelf denken 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: een goei festival 
In deze serie/film zou ik meespelen: Game of 
Thrones 
Favoriete eten op kamp: Preischotel 
Mijn favoriete geur: verse lookbroodjes 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: mijn oortjes 
Op mijn bucketlist staat nog: een roadtrip/rondtrekken door europa 
Dit soort speler ben ik op de chiro: een teamspeler 
Favoriete chiroliedje: 1 broodje kaas 
Mijn guilty pleasure: vinyl platen beluisteren, koffie, frietchips 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : kamp natuurlijk 
Favoriete chirospel: inbrekertje 
Dit heb ik geleerd op de chiro: samenwerken 
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Maxim, Bram, Wannes,Tuur, Raf en nog vele anderen 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: om een zo tof mogelijk jaar te maken voor iedereen 
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Naam: Ferre Van Rompay         Bijnaam: Fredje 
Geboortedatum:11-03-2002         Sterrenbeeld: Vissen 
Gsm-nummer: 0498973022         E-mail adres: ferre.van.rompay0@gmail.com 

Studies/beroep: Transport en Logistiek aan de hoge school 
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus 
Chirocarrière: 11 jaar lid en 1 jaar leiding 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: 1ste jaar aspi  
Ik ben bang voor/van: Spinnen 
Dit wilde ik als kind later worden: Brandweerman  
Hier word ik slechtgezind van: Vroeg opstaan 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Niet veel 
In deze serie/film zou ik meespelen: Friends 
Favoriete eten op kamp: Preischotel 
Mijn favoriete geur : Lavendel 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: Gsm 

Op mijn bucketlist staat nog: Wereldreis 
Dit soort speler ben ik op de chiro: Valsspeler 
Favoriete chiroliedje: De Zevensprong 
Mijn guilty pleasure: Goeie muziek 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement: Chirofuif 
Favoriete chirospel: Balleke stamp 
Dit heb ik geleerd op de chiro: Patatten schillen  
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Bram en Wannes  
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Een goede leider zijn 
 
Naam:  Tanee Hendrikx Bijnaam: Takke 
Geboortedatum: 07/03/2000 Sterrenbeeld: Vis 
Gsm-nummer: 0470689130 E-mail adres: tanee.hendrikx@telenet.be 
Studies/beroep: Sociale Readaptatiewetenschappen 
Broers/zussen/huisdieren: 1 broer, 2 honden 
Chirocarrière: 12 jaar lid, 4e 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 
Hier word ik slechtgezind van: Ochtenden 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Een goed feestje 
In deze serie/film zou ik meespelen: Winx Club 
Favoriete eten op kamp: Macaroni 
Mijn favoriete geur: De buitenlucht na de regen 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: Gsm 
Op mijn bucketlist staat nog: Uit een vliegtuig springen 
Dit soort speler ben ik op de chiro: Valsspeler ;)  
Favoriete chiroliedje: De wereld is een toverbal 
Mijn guilty pleasure: Stiekem dutjes doen 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspi Jenever 
Favoriete chirospel: Dikke Berta 
Dit heb ik geleerd op de chiro: Om met iedereen samen te spelen 
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Alle leiding waren even fantastisch  
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Mijn leden de beste tijd van hun leven geven 

SPEELCLUB  
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Naam:  Wannes      Bijnaam: Wannie 

Geboortedatum: 15/09/2003     Sterrenbeeld: Maagd 

Gsm-nummer: 0468/276.745     E-mail adres: wanneseraly@gmail.com 

Studies/beroep: audiovisuele kunsten (film) 

Broers/zussen/huisdieren: geen   

Chirocarrière: 12 jaar lid & 1ste jaar leiding 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: 1ste jaar aspi kamp <3 

Ik ben bang voor/van: spinnen & scouts 

Dit wilde ik als kind later worden: acteur 

Hier word ik slechtgezind van: verliezen  

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: chiro & sushi 

In deze serie/film zou ik meespelen: Gossip Girl 

Favoriete eten op kamp: PREISCHOTEL!!! 

Mijn favoriete geur: Vanille 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: Mijn mooiste totebag 

Op mijn bucketlist staat nog: reizen naar New York 

Dit soort speler ben ik op de chiro: teamspeler 

Favoriete chiroliedje: Toverbal 

Mijn guilty pleasure: Sushi 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Chirokamp 

Favoriete chirospel: inbrekertje 

Dit heb ik geleerd op de chiro: flesjes aftrekken op een bak 

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Eva, Tinne & Joke ☺ 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: een supertof jaar hebben x  

Naam:  Diede Wouters  Bijnaam: Diedje 

Geboortedatum: 26 november 2003 Sterrenbeeld: Boogschutter 

Gsm-nummer: 0493/782989  E-mail adres: diede.wouters@icloud.com 

Studies/beroep: Schoonheidsspecialiste Chirocarrière: 12 jaar lid & 1e jaar leiding 

Broers/zussen/huisdieren: Een zus: Bente & een hondje: Marcel 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Wespelaar 2020 

Ik ben bang voor/van: naaktslakken 

Dit wilde ik als kind later worden: Mega Mindy 

Hier word ik slechtgezind van: Als er geen lekker eten op tafel staat 

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: pizza & chiro natuurlijk!! 

In deze serie/film zou ik meespelen: Chateaux Meiland 

Favoriete eten op kamp: Preischotel 

Mijn favoriete geur: naft 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: mijn telefoon 

Op mijn bucketlist staat nog: Een reis naar New York 

Dit soort speler ben ik op de chiro: Een enthousiaste speler 

Favoriete chiroliedje: broodje kaas 

Mijn guilty pleasure: caramelsaus 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : De chirofuifjes 

Favoriete chirospel: inbrekertje in de donker (in de kneuter natuurlijk) ;) 

Dit heb ik geleerd op de chiro: ‘alles opeten wat je opschept’ 

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: chiroleiding 2020 & 2021 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Dat alle zaterdagen/chiro-evenementen terug mogen doorgaan, 

ZONDER corona!! 
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Naam: Sofie Boeckx   Bijnaam: Soof 

Geboortedatum: 23/03/2003 Sterrenbeeld: Ram 

Gsm-nummer: 0479/21 05 92 E-mail adres: sofie.boeckx@outlook.com 

Studies/beroep: psychologie 

Broers/zussen/huisdieren: 2 zussen Lies & Rosie + hondje Lillie 

Chirocarrière: 12 jaar lid, 1ste jaar leiding  

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: kamp 2019 

Ik ben bang voor/van: de dood  

Dit wilde ik als kind later worden: juffrouw  

Hier word ik slechtgezind van: opstaan 

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: steppegras  

In deze serie/film zou ik meespelen: High School Musical  

Favoriete eten op kamp: speculaasmousse  

Mijn favoriete geur: chocolade 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: mijn gsm 

Op mijn bucketlist staat nog: een vatje geven  

Dit soort speler ben ik op de chiro: de competitieve  

Favoriete chiroliedje: bananenlied  

Mijn guilty pleasure: chips  

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspijeneverfuif!!! 

Favoriete chirospel: vleeshoop  

Dit heb ik geleerd op de chiro: wat iedereen geleerd heeft: vals spelen is ook spelen  

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Tinne & Joke  

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: heeel veeeel plezier maken! 

 

Naam: Senne Bellens Bijnaam: Bellens 

Geboortedatum: 08/06/2003 Sterrenbeeld: Tweeling 

Gsm-nummer: 0470/380.812 E-mail adres: sennebellens12@gmail.com 

Studies/beroep: Lasser Chirocarrière: 4jaar lid & 1ste jaar leiding 

Broers/zussen/huisdieren: 1 zus, 1 hond & 1 poes 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Wespelaar  

Ik ben bang voor/van: Ratten 

Dit wilde ik als kind later worden: Tovenaar 

Hier word ik slechtgezind van: Vroeg opstaan 

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Feeesteeern 

In deze serie/film zou ik meespelen: Fast & Furious 

Favoriete eten op kamp: Puddingpap 

Mijn favoriete geur : aardbei 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: Sokken 

Op mijn bucketlist staat nog: Reis naar Thailand 

Dit soort speler ben ik op de chiro: Luie speler 

Favoriete chiroliedje: Theepot 

Mijn guilty pleasure: Heb ik niet 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement: aspi jenever 

Favoriete chirospel: Inbreker 

Dit heb ik geleerd op de chiro: Groentjes eten  

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Wally (Maxim)  

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Veel spelletjes spelen 
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Naam: Senne Bellens          Bijnaam: Bellens 

Geboortedatum: 08/06/2003          Sterrenbeeld: Tweeling 

Gsm-nummer: 0470/380.812          E-mail adres: sennebellens12@gmail.com 

Studies/beroep: Lasser Chirocarrière: 4jaar lid & 1ste jaar leiding 

Broers/zussen/huisdieren: 1 zus, 1 hond & 1 poes 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Wespelaar  

Ik ben bang voor/van: Ratten 

Dit wilde ik als kind later worden: Tovenaar 

Hier word ik slechtgezind van: Vroeg opstaan 

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Feeesteeern 

In deze serie/film zou ik meespelen: Fast & Furious 

Favoriete eten op kamp: Puddingpap 

Mijn favoriete geur : aardbei 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: Sokken 

Op mijn bucketlist staat nog: Reis naar Thailand 

Dit soort speler ben ik op de chiro: Luie speler 

Favoriete chiroliedje: Theepot 

Mijn guilty pleasure: Heb ik niet 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement: aspi jenever 

Favoriete chirospel: Inbreker 

Dit heb ik geleerd op de chiro: Groentjes eten  

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Wally (Maxim)  

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Veel spelletjes spelen 

Naam:  Em Helsen Bijnaam: Helsen 

Geboortedatum: 25/05/2002 Sterrenbeeld: Tweeling 

Gsm-nummer: 0497/ 37 71 33 E-mail adres: helsen.em@hotmail.com 

Studies/beroep: lerarenopleiding Broers/zussen/huisdieren: Flo, Quita en Fermin 

Chirocarrière: 12 jaar lid en 2de jaar leiding 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Elk Chiro jaar is uniek 

Ik ben bang voor/van: De schriktocht 

Dit wilde ik als kind later worden: Kapster 

Hier word ik slechtgezind van: Vroeg opstaan 

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Chiro & eten 

In deze serie/film zou ik meespelen: Het huis Anubis/Dirty dancing 

Favoriete eten op kamp: Franky’s Macaroni 

Mijn favoriete geur: Vers gebakken pannenkoeken  

Zonder dit verlaat ik het huis niet: Bh & mijn gsm 

Op mijn bucketlist staat nog: Een wereldreis maken 

Dit soort speler ben ik op de chiro: De valsspeler 

Favoriete chiroliedje: Tuimeling 

Mijn guilty pleasure: Speculoospasta met aardbeien  

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspijenever  

Favoriete chirospel: Honkbal  

Dit heb ik geleerd op de chiro: Dat wij geen vrienden maar familie zijn <3  

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Marnix & Seppe 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Er een onvergetelijk jaar van maken 

RINKIE 
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Naam:  Melanie Gilis  Bijnaam: Mel 

Geboortedatum: 17/01/2001  Sterrenbeeld: Steenbok 

Gsm-nummer: 0471/103823  E-mail adres: melaniegilis@skynet.be  

Studies/beroep: Logopedie & audiologie 

Broers/zussen/huisdieren: 1 zus, kat, hond, vissen, konijn & cavia’s  

Chirocarrière: 14 jaar  

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 

Hier word ik slechtgezind van:  Smakkende mensen  

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: fooood 

In deze serie/film zou ik meespelen: Grey’s anatomy  

Favoriete eten op kamp: preischotel  

Mijn favoriete geur: Gebraden kip 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: Mijn gsm  

Op mijn bucketlist staat nog:  wereldreis maken  

Dit soort speler ben ik op de chiro : Helemaal gaan voor het spel 

Favoriete chiroliedje: Tuimeling  

Mijn guilty pleasure: nog steeds studio 100 fan 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspi jenever  

Favoriete chirospel: bosstratego  

Dit heb ik geleerd op de chiro: Samenwerken  

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: iedereeeen 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar:  Genieten van elk chiromoment 
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Naam: Tuur              Bijnaam: Tukke 

Geboortedatum: 02/06/1999             Sterrenbeeld: Tweeling 

Gsm-nummer:0495699362             E-mail adres: tuurverdonck99@gmail.com 

Studies/beroep: student verpleegkunde (UC Leuven) 

Broers/zussen/huisdieren:1 zus (rarara), Jerome (de hond), Olaf (de kat) en 2 vissen 

Chirocarrière: all the way lid, nu op naar het vijfde jaar leiding 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: 2019, aspi leiding 

Ik ben bang voor/van: Marie als ik haar wakker maak 

Dit wilde ik als kind later worden: Architect 

Hier word ik slechtgezind van: Mij wakker maken (wees gewaarschuwd) 

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: lekker eten 

In deze serie/film zou ik meespelen: Magic Mike 

Favoriete eten op kamp: Preischotel off course 

Mijn favoriete geur: Dessertjes 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: gsm, portemonnee en een brandblusser 

Op mijn bucketlist staat nog: een pintje drinken in elk land van de wereld 

Dit soort speler ben ik op de chiro: Scheidsrechter 

Favoriete chiroliedje: De wereld is een toverbal 

Mijn guilty pleasure: belachelijk lang opblijven/ marginale muziek luisteren 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspi Jenever 

Favoriete chirospel: Bosstratego 

Dit heb ik geleerd op de chiro: met iedereen overeen komen 

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Sam (slijmen bij de volwassen begeleider) 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Er nog een vettige lap op geven 

Naam:  klaas lavrysen             Bijnaam: klakkekopstoot 

Geboortedatum: 15/07/2000             Sterrenbeeld: kreeft 

Gsm-nummer: 0471572347             E-mail adres: klaas.lavrysen@hotmail.com  
Studies/beroep: bedrijfsmanagement   Chirocarrière: lang 

Broers/zussen/huisdieren: loes 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: allemaal 

Ik ben bang voor/van: alleen zijn in het donker 

Dit wilde ik als kind later worden: rijk 

Hier word ik slechtgezind van: school 

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: kip 

In deze serie/film zou ik meespelen: pokemon 

Favoriete eten op kamp: preischotel 

Mijn favoriete geur: kip 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: gsm 

Op mijn bucketlist staat nog: rijk worden 

Dit soort speler ben ik op de chiro: passief 

Favoriete chiroliedje: ping ping 

Mijn guilty pleasure: mallowcakes 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : kampvuur 

Favoriete chirospel: dikke bertha 

Dit heb ik geleerd op de chiro: niet veel 

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: raf, jess 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: geen idee 

 

RAKWI  
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Naam: Kim  Bijnaam: kimiboy    

Geboortedatum: 01-02-2003 Sterrenbeeld: Waterman 

Gsm-nummer: 0479257910 E-mail adres: kimvanuytven2003@gmail.com 

Studies/beroep: Industrieel onderhoud 

Broers/zussen/huisdieren:1 zus 1 hond  

Chirocarrière: 1ste jaar rakwi (8 jaar) 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: beste jaar zowiezo 1ste 

jaar aspi maar beste kamp was lier  

Ik ben bang voor/van: iets of iemand verliezen  

Dit wilde ik als kind later worden: rijk +- 

Hier word ik slechtgezind van:  vroeg opstaan  

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: een lekker ontbijt  

In deze serie/film zou ik meespelen: The wolf of Wallstreet  

Favoriete eten op kamp: preistoemp! 

Mijn favoriete geur: BBQ  

Zonder dit verlaat ik het huis niet: mijn hoofd  

Op mijn bucketlist staat nog: roadtrip doen  

Dit soort speler ben ik op de chiro: een winnaar  

Favoriete chiroliedje: tuimeling  

Mijn guilty pleasure: late night snacks  

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : aspi jenever natuurlijk  

Favoriete chirospel: knipoogje       

Dit heb ik geleerd op de chiro: Als ge ne grote honger hebt zorg dan dat ge van voor aan tafel zit  

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Jefrey, Seppe, Bram, Tinne 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: altijd beste ervoor zetten   

Naam: Brandon Van De Sande  Bijnaam: / 

Geboortedatum: 20/01/2003  Sterrenbeeld: steenbok 

Gsm-nummer: 0477951032  E-mail adres: Brandonvds2003@gmail.com  

Studies/beroep: militair in wording Chirocarrière: 12jaar lid, eerste jaar leiding 

Broers/zussen/huisdieren: 1 zus, 1 hond 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: elk jaar was top  

Ik ben bang voor/van: diepzee dieren 

Dit wilde ik als kind later worden: sluipschutter  

Hier word ik slechtgezind van: opstaan 

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: vrienden 

In deze serie/film zou ik meespelen: peaky blinders 

Favoriete eten op kamp: preischotel  

Mijn favoriete geur: natuur 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: eten 

Op mijn bucketlist staat nog: skydiven 

Dit soort speler ben ik op de chiro: competitief  

Favoriete chiroliedje: de wereld is een toverbal 

Mijn guilty pleasure: muziek 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : startdag 

Favoriete chirospel: vlaggenroof 

Dit heb ik geleerd op de chiro: valsspelen is ook spelen ;) en natuurlijk vriendschap  

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: allemaal x 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: een jaar vol avontuur 
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Naam:  Phebe Otten  Bijnaam: Pebbe 

Geboortedatum: 17 augustus 2003  Sterrenbeeld: Leeuw 

Gsm-nummer: 0468 15 39 84  E-mail adres: phebe.otten@gmail.com 

Studies/beroep: sociale readaptatiewetenschappen 

Broers/zussen/huisdieren: zusje Yenna en teckel Oby 

Chirocarrière: 11 jaar lid, eerste jaar leiding 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: tweede jaar Keti’s 

Ik ben bang voor/van: spinnen! 

Dit wilde ik als kind later worden: politieagente  

Hier word ik slechtgezind van: opstaan 

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: mij krijg je niet zo snel wakker       

In deze serie/film zou ik meespelen: Outerbanks/ Frozen 

Favoriete eten op kamp: spaghetti 

Mijn favoriete geur: regen na een warme dag 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: leuke kousen 

Op mijn bucketlist staat nog: het Schlagerfestival 

Dit soort speler ben ik op de chiro: valsspeler 

Favoriete chiroliedje: tuimeling 

Mijn guilty pleasure: mijn kousen matchen met mijn kleding 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspi Jeneverfuif 

Favoriete chirospel: stoelenrace 

Dit heb ik geleerd op de chiro: iedereen draagt zijn steentje bij in een groep 

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Tinne Cools 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Er een geweldig jaar én kamp van maken! 

 

Naam:  Anaïs Reynders  Bijnaam: / 

Geboortedatum: 27/08/2003  Sterrenbeeld: Maagd 

Gsm-nummer: 0477 72 59 13  E-mail adres: anais.reynders@gmail.com 

Studies/beroep: Business & languages Chirocarrière: 12 jaar lid en eerste jaar leiding 

Broers/zussen/huisdieren: 2 broers, 1 zus, 2 katten 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: chirokamp in Baal 

Ik ben bang voor/van: vogels 

Dit wilde ik als kind later worden: prinses 

Hier word ik slechtgezind van: vroeg opstaan 

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: chocola 

In deze serie/film zou ik meespelen: frozen 

Favoriete eten op kamp: preischotel 

Mijn favoriete geur: margrieten 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: kleren 

Op mijn bucketlist staat nog: naar Amerika gaan 

Dit soort speler ben ik op de chiro: competitief 

Favoriete chiroliedje: bananenlied 

Mijn guilty pleasure: marvelfilms 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : chirokamp 

Favoriete chirospel: rambo en vleeshoop 

Dit heb ik geleerd op de chiro: valsspelen is ook spelen 

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Tinne 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: er een leuk jaar van maken  
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Naam:  Nele Tops   Bijnaam: Nel 
Geboortedatum: 01/12/2002  Sterrenbeeld: Boogschutter 
Gsm-nummer: 0471276445                       E-mail adres: neletops@hotmail.com 
Studies/beroep: Geografie, KU Leuven Broers/zussen/huisdieren: 1 broer en 1 Labrador 

Chirocarrière: 12 jaar lid, 2e jaar leiding 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: 2020 
in Wespelaar  
Ik ben bang voor/van: Naalden 
Dit wilde ik als kind later worden: Juf 
Hier word ik slechtgezind van: Always look at the bright 
side of life 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Voor een reisje of 
uitstapje 
In deze serie/film zou ik meespelen: Winx Club 
Favoriete eten op kamp: Pannekoeken  
Mijn favoriete geur: Bloemetjes 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: GSM  
Op mijn bucketlist staat nog: De wereld zien 

Favoriete chiroliedje: Toverbal 
Mijn guilty pleasure:  Augurken 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspi Jeneverfuif 
Favoriete chirospel: bladsteenschaar-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: Zoveel mogelijk lachende gezichtjes tevoorschijn toveren 
 
Naam:  Melanie Gilis  Bijnaam: Mel 
Geboortedatum: 17/01/2001  Sterrenbeeld: Steenbok 
Gsm-nummer: 0471/103823  E-mail adres: melaniegilis@skynet.be  
Studies/beroep: Logopedie & audiologie 
Broers/zussen/huisdieren: 1 zus, kat, hond, vissen, konijn & cavia’s  
Chirocarrière: 14 jaar  
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 
Hier word ik slechtgezind van:  Smakkende mensen  
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: fooood 
In deze serie/film zou ik meespelen: Grey’s anatomy  
Favoriete eten op kamp: preischotel  
Mijn favoriete geur: Gebraden kip 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: Mijn gsm  
Op mijn bucketlist staat nog:  wereldreis maken  
Dit soort speler ben ik op de chiro : Helemaal gaan voor het spel 
Favoriete chiroliedje: Tuimeling  
Mijn guilty pleasure: nog steeds studio 100 fan 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspi jenever  
Favoriete chirospel: bosstratego  
Dit heb ik geleerd op de chiro: Samenwerken  
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: iedereeeen 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar:  Genieten van elk chiromoment 
 
 

TITO 
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Naam: Alexander Bertels    Bijnaam: Ali 
Geboortedatum: 19/05/03  Sterrenbeeld: Stier  
Gsm-nummer:0470619698   E-mail adres: Alibertels1gmail.com 
Studies/beroep: sport  
Broers/zussen/huisdieren:2 zussen, 4honden ,2katten  
Chirocarrière: 9jaar lid  
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Wespenlaar 2020 
Ik ben bang voor/van: donker 
Dit wilde ik als kind later worden: superheld 
Hier word ik slechtgezind van: stoute kindjes  
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Chiro  
In deze serie/film zou ik meespelen: The mandolorian 
Favoriete eten op kamp: preischotel 
Mijn favoriete geur: versace bluejeans  
Zonder dit verlaat ik het huis niet: Mijn gsm  
Op mijn bucketlist staat nog: wereld reis 
Dit soort speler ben ik op de chiro: actieve speler 
Favoriete chiroliedje: tuimeling  
Mijn guilty pleasure: kaas en honing tussen de boterham  
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspi jenever  
Favoriete chirospel: Balleke stamp 
Dit heb ik geleerd op de chiro: afwassen 
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: lotte en Jeffrey 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: genieten van de kleine dingen 

Naam: Arne Verlinden  Bijnaam: Verlinden 
Geboortedatum: 24/01/2003   Sterrenbeeld: Waterman 
Gsm-nummer: 0472917157  E-mail adres: Arne.verlinden.47@gmail.com 

Studies/beroep: Bachelor Electromechanica 
Broers/zussen/huisdieren: Zus: Ellen 
Chirocarrière: 1 jaar Speelclub, 2 jaar Tito, 2jaar Keti, 2 jaar 
Aspi, Eerste jaar leiding 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Allemaal 
even geweldig ! 

Ik ben bang voor/van: Niks       

Dit wilde ik als kind later worden: Uitvinder 
Hier word ik slechtgezind van: Valsspelen 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Een lekker ochtend ontbijt 
In deze serie/film zou ik meespelen: Avatar 
Favoriete eten op kamp: Preischotel, Bananenroom 
Mijn favoriete geur: Natuur 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: Kleren 

Op mijn bucketlist staat nog: Veel reizen en landen verkennen 
Dit soort speler ben ik op de chiro: De actieve/competitieve 
Favoriete chiroliedje: De wereld is een toverbal 
Mijn guilty pleasure: bijna lege Chocopot met vinger uitlikken 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Endwood 
Favoriete chirospel: Vierkantswortel 
Dit heb ik geleerd op de chiro: leren genieten 
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Elke leiding die ik heb gehad 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Geen want deze zijn meestal toch maar van korte duur 
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Naam: Michiel Marien  Bijnaam: Mille 
Geboortedatum: 13/08/2000  Sterrenbeeld: Leeuw 
Gsm-nummer: 0460 96 28 10 
E-mail adres: Michiel.marien.contact@gmail.com 
Studies/beroep: Multimedia Technologie 
Broers/zussen/huisdieren: 2 Broers 
Chirocarrière: 12 jaar lid, 4de 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 
Hier word ik slechtgezind van: slecht weer 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: ontbijt  
In deze serie/film zou ik meespelen: het eiland 
Favoriete eten op kamp: preischotel 
Mijn favoriete geur: Barbecue  
Zonder dit verlaat ik het huis niet: Kledij 
Op mijn bucketlist staat nog: Wereldreis 
Dit soort speler ben ik op de chiro: valsspeler  
Favoriete chiroliedje: Er brand een lampje in mijn hart 
Mijn guilty pleasure: m&m’s 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspi jenever 
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 komen 

Naam: Robbe  Bijnaam: Smaers 
Geboortedatum: 14/02/2003 Sterrenbeeld: waterman  
Gsm-nummer:0478822983  E-mail adres: smaersro@gmail.com  

Studies/beroep: elektromechanica hoger onderwijs 
Broers/zussen/huisdieren:2 ratten en 2 vissen 
Chirocarrière: vanaf sloepies al lid van Chiro eindhout 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: mijn 
beste chiro jaar was als 2de jaar tito 
Ik ben bang voor/van: niks 
Dit wilde ik als kind later worden: architect 
Hier word ik slechtgezind van:  De ochtend  
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: een feesje /eten 
In deze serie/film zou ik meespelen: teen wolf 
Favoriete eten op kamp: puddingpap 
Mijn favoriete geur: de geur van puur natuur  

Zonder dit verlaat ik het huis niet: onderbroek 
Op mijn bucketlist staat nog: een wereldreis 
Dit soort speler ben ik op de chiro:  een ratje 
Favoriete chiroliedje: de 7 sprong 
Mijn guilty pleasure: te veel eten 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : aspi jenever 
Favoriete chirospel: bos  stratego  
Dit heb ik geleerd op de chiro: vrienden boven alles 
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: bram 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: altijd op tijd komen
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Naam:  Marie Verdonck  Bijnaam: / 
Geboortedatum: 04/10/2001  Sterrenbeeld: Weegschaal 
Gsm-nummer: 0491 99 33 16  E-mail adres: marieverdonck201@gmail.com 
Studies/beroep: Sociale Readaptatiewetenschappen 

Broers/zussen/huisdieren: zie Tuur Verdonck (p.28) 
Chirocarrière: 11 jaar lid, nu mijn derde jaar als leidster 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Balen 
2018 
Ik ben bang voor/van: wespen  
Dit wilde ik als kind later worden: fotograaf 
Hier word ik slechtgezind van: zie Tuur Verdonck (p. 28) 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: veel succes daarmee 
In deze serie/film zou ik meespelen: Friends 
Favoriete eten op kamp: Preischotel 
Mijn favoriete geur: benzine 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: mijn totebag 
Op mijn bucketlist staat nog: een wereldreis maken 

Dit soort speler ben ik op de chiro: de valsspeler 
Favoriete chiroliedje: Tuimeling 
Mijn guilty pleasure: Casave chips  
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspi Jenever!! 
Favoriete chirospel: Inbrekertje 
Dit heb ik geleerd op de chiro: Je bent nooit alleen! :))  
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Marte 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Dubbel zo hard genieten door het afgelopen coronajaar! 
 
Naam: Ibe   Bijnaam: Ieb 

Geboortedatum: 1 maart 2001 Sterrenbeeld:        

Gsm-nummer: 0496 20 73 75 E-mail adres: ibe.dejager@student.kdg.be 
Studies/beroep: Lerarenopleiding economie en geschiedenis 
Broers/zussen/huisdieren: 2 zussen: Imke & Femke; Jack & Bandiet  
Chirocarrière: Sloepie – Aspi; nu 3de jaar leiding 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Wespelaar 2020 
Ik ben bang voor/van: Slangen 
Dit wilde ik als kind later worden: Dierenarts 
Hier word ik slechtgezind van: Treuzelen 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Chateau Meiland 
In deze serie/film zou ik meespelen: Elite 
Favoriete eten op kamp: Wraps 
Mijn favoriete geur: Kokos 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: Sleutels 
Op mijn bucketlist staat nog: Een uiteenzetting voor “De Universiteit van Vlaanderen” doen  
Dit soort speler ben ik op de chiro: Valsspeler 
Favoriete chiroliedje: Het bivaklied 
Mijn guilty pleasure: Elite Seizoen 4, aflevering 3, 28min 52 sec 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Nacht van de jeugdbeweging 
Favoriete chirospel: Giftige paddenstoelen 
Dit heb ik geleerd op de chiro: veel eten 
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Marte 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Veel plezier maken 

KETI 
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Naam:  Jasper Bervoets Bijnaam: jappe 
Geboortedatum: 16/10/2001  Sterrenbeeld: weegschaal 
Gsm-nummer:0472 45 82 51  E-mail adres: jasperbervoets19@gmail.com 
Studies/beroep: student leerkracht LO 
Broers/zussen/huisdieren: een kat Mina 
Chirocarrière: 12 jaar lid en 2 jaar leiding  
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: 2019 Baal  
Ik ben bang voor/van: honden  
Dit wilde ik als kind later worden: astronaut  
Hier word ik slechtgezind van: als ze zagen dat ik uit men bed moet komen 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: chiro, tennis, cola  
In deze serie/film zou ik meespelen: guardians of the galaxy 
Favoriete eten op kamp: macaroni  
Mijn favoriete geur: de geur als ge een nieuwe doos tennis ballen voor het 
eerste opendoet  
Zonder dit verlaat ik het huis niet: gsm, huissleutels, portemonnee   
Op mijn bucketlist staat nog: vanalles 
Dit soort speler ben ik op de chiro: den bob 
Favoriete chiroliedje: vrolijke vrienden  
Mijn guilty pleasure: elke morgen 20 min. Douchen 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : openluchtbal tut 
Favoriete chirospel: bos stratego  
Dit heb ik geleerd op de chiro: valspelen is ook spelen  
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Jonas Bellemans 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: een normaal chiro jaar hebben  
 
Naam: Joyce Geboers  Bijnaam: Jokke 
Geboortedatum: 21 februari 2000  Sterrenbeeld: Vissen 
Gsm-nummer: 0474/73.27.90  E-mail adres: joycegeboers2102@gmail.com 
Studies/beroep: afgestudeerde bachelor in rechtspraktijk, schakelend naar een master in 
overheidsmanagement en -beleid  
Broers/zussen/huisdieren: Louis de labradoodle 
Chirocarrière: Sloepie, Keti, Aspi & 4e jaar leiding (waarvan 3e jaar hoofdleiding) 
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 
Hier word ik slechtgezind van: Te weinig slaap 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: Spek me eikes  
In deze serie/film zou ik meespelen: F.C. de Kampioenen  
Favoriete eten op kamp: Macaroni 
Mijn favoriete geur: De geur van vers gewassen lakens 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: GSM 
Op mijn bucketlist staat nog: Van alle groepen zeker 1x leiding te zijn geweest 
Dit soort speler ben ik op de chiro: Brutte speler 
Favoriete chiroliedje: Romeo 
Mijn guilty pleasure: Wrap + schel kaas, 30sec in de microgolf (extra kruidenboter is een   
must) 
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Chirokamp natuurlijk!Favoriete 
chirospel: Lijnenspel 
Dit heb ik geleerd op de chiro: Flesje openen aan een bak 
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Allemaal 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: We geven er een lap op!!! 
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Naam:  Elise  Bijnaam: Becky 
Geboortedatum: 6/11/2000 Sterrenbeeld: schorpioen 
Gsm-nummer: 0471413228 E-mail adres: elisebertels@icloud.com 
Studies/beroep: orthopedagogisch begeleider 
Broers/zussen/huisdieren: Alexander (leiding) & Anna (keti) 
Chirocarrière: 11j 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Bevel 
Ik ben bang voor/van: spinnen 
Dit wilde ik als kind later worden: groot 
Hier word ik slechtgezind van: wakker gemaakt worden 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: pas 
In deze serie/film zou ik meespelen: F.C. De Kampioenen  
Favoriete eten op kamp: macaroni 
Mijn favoriete geur: Mcdo 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: mijn tas 
Op mijn bucketlist staat nog: roadtrippen 
Dit soort speler ben ik op de chiro: geen valsspeler 
Favoriete chiroliedje: Ik blijf in chiro geloven  
Mijn guilty pleasure: Macarons van de Makro (72stuks)  
Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Aspi jeneverfuif 
Favoriete chirospel: Giftige paddenstoel 
Dit heb ik geleerd op de chiro: macramébandjes maken 
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Iedereen <3 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Leuke sfeer 

 

Naam:  Amber Saatduzen   Bijnaam: Bambie 

Geboortedatum: 18/11/1999   Sterrenbeeld: schorpioen 

Gsm-nummer: 0479431223   E-mail adres: ambersaatduzen@outlook.be 

Studies/beroep: criminologische wetenschappen       Broers/zussen/huisdieren: één zus, één hond 

Chirocarrière: 7 jaar lid, 5 jaar leiding 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Lier 2014 

Ik ben bang voor/van: Franky’s currysoep 

Dit wilde ik als kind later worden: toverfee 

Hier word ik slechtgezind van: wakker worden voor de wekker afgaat 

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: spekpistoletjes 

In deze serie/film zou ik meespelen: How to get away with murder 

Favoriete eten op kamp: PREISCHOTEL FOR LIFE 

Mijn favoriete geur: de buitengeur na regen 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: mini deo 

Op mijn bucketlist staat nog: eindelijk afstuderen 

Dit soort speler ben ik op de chiro: de competitieve  

Favoriete chiroliedje: één broodje kaas 

Mijn guilty pleasure: tony chocolonely melkchocolade caramel zeezout 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement: aspi jenever 

Favoriete chirospel: stoelendans extreme 

Dit heb ik geleerd op de chiro: wat je zelf doet, doe je beter  

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Ran 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: de keet afbreken 

ASPI 
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Naam: Quinten Gielen  Bijnaam:  

Geboortedatum: 9 augustus 2000 Sterrenbeeld: Leeuw 

Gsm-nummer: 0498074313  E-mail adres: quintengielen@live.be 

Studies/beroep: Assistent werfleider 

Broers/zussen/huisdieren: 1 zus 

Chirocarrière: Lid vanaf de sloepies, 4 jaar leiding, 3 jaar hoofdleiding 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: Hamont-Achel 

Ik ben bang voor/van: Jappe 

Dit wilde ik als kind later worden: Politieman 

Hier word ik slechtgezind van:  

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: McDonalds 

In deze serie/film zou ik meespelen: Lucifer 

Favoriete eten op kamp: Preischotel 

Mijn favoriete geur: Naft 

Zonder dit verlaat ik het huis niet: Broek 

Op mijn bucketlist staat nog: Skydiven, de wereld zien 

Dit soort speler ben ik op de chiro: Een meespeler 

Favoriete chiroliedje: Broodje kaas 

Mijn guilty pleasure: Mcdriven zonder te wachten 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Openluchtbal Tut 

Favoriete chirospel: Bosstratego 

Dit heb ik geleerd op de chiro: Verantwoordelijker zijn 

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Raf, Jess 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: Op kamp kunnen gaan!!! 

 

Naam:  Brent Cools  Bijnaam: Colle 

Geboortedatum: 09/01/2001  Sterrenbeeld: Steenbok 

Gsm-nummer: 0494039404  E-mail adres: brent.cools@hotmail.be 

Studies/beroep: profvoetballer bij FC Netezonen Broers/zussen/huisdieren: zus + kat + vissen 

Chirocarrière: rakwi-leiding 

Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu toe: degene zonder corona 

Ik ben bang voor/van: naalden, ons ma als ze slechtgezind is 

Dit wilde ik als kind later worden: miljonair 

Hier word ik slechtgezind van: opstaan 

Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: voetbal 

In deze serie/film zou ik meespelen: New Kids, Peaky Blinders 

Favoriete eten op kamp: domme vraag 

Mijn favoriete geur: Wally zijn bierscheten in een benauwde kleedkamer   

Zonder dit verlaat ik het huis niet: mijn kat eten te geven 

Op mijn bucketlist staat nog: Ronny Retro ontmoeten  

Dit soort speler ben ik op de chiro: geboren winnaar 

Favoriete chiroliedje: heb je al gehoord… 

Mijn guilty pleasure: de muziek van Justin Bieber 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : openluchtbal tut!! 

Favoriete chirospel: dropping 

Dit heb ik geleerd op de chiro: valsspelen 

Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Jess, Bram <3 

Mijn chirovoornemen voor dit jaar: maximale inze 
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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 

 

 

 

 

 

 

A. Hoofdleiding   
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Naam: Sam Catry  Bijnaam: VB 
Geboortedatum: 17/08/1990 Sterrenbeeld: Leeuw 
Gsm-nummer: 0488 66 11 92 E-mail adres: samcatry@gmail.com 
Studies/beroep: Alarm/Airco installateur 
Broers/zussen/huisdieren: 2 broers 1 konijn 
Chirocarrière: 6 jaar leiding en nu VB 
Mijn beste chirojaar en/of chirokamp tot nu 

toe: Bevel 

Ik ben bang voor/van: Tijgers 

Dit wilde ik als kind later worden: 

brandweerman 

Hier word ik slechtgezind van: opstaan 
Hiervoor krijg je mij uit mijn bed: vakantie 
In deze serie/film zou ik meespelen: white collar 
Favoriete eten op kamp: preischotel 
Mijn favoriete geur: Benzine 
Zonder dit verlaat ik het huis niet: gsm 

Op mijn bucketlist staat nog: parachute 

springen 
Dit soort speler ben ik op de chiro: hevig 
Favoriete chiroliedje: C H C H I C H I R O 
Mijn guilty pleasure: als lotte slaapt de airco terug opzetten 

Mijn favoriete Chiro Eindhout activiteit/evenement : Chiro Café 
Favoriete chirospel: balleke stamp 
Dit heb ik geleerd op de chiro: samen spelen 
Beste leider(s)/leidster(s) die ik ooit heb gehad: Francis 
Mijn chirovoornemen voor dit jaar: wel op kamp gaan 

 

 

 

 

 

 

 

B. VB (volwassen begeleider)  
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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! 

 

C. Lieve kokskes! 



  

 
 
Aan het einde van dit chirojaar moeten we helaas afscheid nemen van één 

leidster die haar hele chirocarrière alles heeft gegeven.  

Hierbij willen wij Nanou nog eens enorm bedanken voor haar jarenlange 

inzet, we zullen jou heel hard missen! Ze wordt nog een laatste keer in de 

bloemetjes gezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AFSCHEID NEMEN 
BESTAAT NIET  



 

 

 

 

 

  

22 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? 
 

13 NOVEMBER  
 
+ 
 
20 NOVEMBER 

GEEN CHIRO 
 
 

21 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!!! 

Voor de volledige agenda neem je best eens een kijkje op onze website: 
https://www.chiroeindhout.be/kalener.html 

5. NIEUWSBRIEF  



 

 

Beste ouders/ Liefste kids,  

Wij vragen aan alle ouders om voor hun kinderen een uniform aan te kopen. Alle leden 

kunnen best een trui (€20/€25) en een T-shirt (€10)  aankopen van de chiro Eindhout. 

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.  

Er zijn 3 momenten om uniformen te komen passen en te bestellen:  

- Zaterdag 9 oktober 2021 

- Zaterdag 26 februari 2022 (de week na vriendjesdag) 

- Zaterdag 7 mei 2022  (samen met mama - en papa dag 

Hier kan je een t-shirt van Chiro Eindhout (€10), sweater/hoodie van Chiro Eindhout 

(€25), chirorok/chiroshort (€33 (kind)/ €36 (volwassene)) komen passen en bestellen. 

Ook kousen kunnen er dan besteld worden. 

Wij hebben ook een assortiment 2e handskledij aan een zacht prijsje ter beschikking. 

Heb je dus nog wat oude kledij liggen waar je vanaf wilt mag je deze altijd 

binnenbrengen op de chiro, zo geven wij het een tweede leven. 

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 

Nele Tops 
0471/276.445 

neletops@hotmail.com 
 

Sofie Boeckx 
0479210592 
sofie.boeckx@outlook.com 

 

Bij vragen of wanneer je wegens 
omstandigheden niet aanwezig kan zijn op 1 
van de pasmomenten, kan je hen altijd mailen 
 

6. UNIFORMEN 

mailto:sofie.boeckx@outlook.com


 

 

 

HOE SCHRIJF IK MIJN KIND NU IN?  

De inschrijvingen verlopen, zoals de laatste jaren gekend is, via onze website. Via de 

link of de QR-code kom je terecht op de inschrijfpagina van onze website. Lees alle 

informatie goed door en schrijf elk kind apart (!) in. 

Inschrijvingslink: https://chiroeindhout.be/inschrijven.html 

QR code:  

 

 

 

 

 

7. INSCHRIJVINGEN 

8.  

https://chiroeindhout.be/inschrijven.html?fbclid=IwAR0LuX0IqMv7-KL0LrUb_4Q-NAe0QVARr8B3Ycy4jQj1KwnzmlQF-tEF_Mo


Het lidgeld bedraagt €40 en dient betaald te worden VOOR 1 NOVEMBER 2021 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 MEDEDELING 

Voor sloepies:  SLO2122 + NAAM KIND 

Voor speelclubbers:  SPE2122 + NAAM KIND 

Voor rakwi’s:  RAK2122+ NAAM KIND 

Voor tito’s:  TIT2122 + NAAM KIND 

Voor keti’s:  KET2122 + NAAM KIND 

Voor aspiranten:  ASP2122 + NAAM KIND 

Voor rinkies:  RIN2122+ 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 26 

september 2021 (startdag) tot en met 30 oktober 2021, 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.  

 

 

DENK ER AAN: je kan je kind enkel inschrijven tot 30 oktober en tijdens het tweede 

inschrijfmoment (januari/februari). De momenten hiertussen kan er NIET ingeschreven 

worden! 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

Alle nodige informatie is terug te vinden op onze website 

(www.chiroeindhout.be). Via de website kan je ook onze kalender raadplegen en 

zo alle belangrijke chiromomenten al in je agenda schrijven. Naast onze website 

zijn wij ook actief op Facebook (Chiro Eindhout), Instagram (chiroeindhout) en 

TikTok (Chirotut). Volg ons dus zeker via deze kanalen voor leuke content, foto’s 

en informatie. Op vlak van informatie is zeker de facebookpagina een makkelijk 

kanaal om informatie te kunnen verstrekken aan de ouders, geef de pagina dus 

zeker een like’je! 

 

 

 

 

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, doorgaat van 

21 tot 31 juli voor de grootste groepen en 24 tot 31 juli voor de kleintjes. Dit jaar 

gaan we naar Turnhout.  

  

9. OUDERCOMITÉ 

10. SOCIALE MEDIA 

10. KAMP 2022     



 

 
11. SPELLETJES 



  

Geraak jij door het doolhof?  

Weet jij het antwoord op deze raadsels? 

1) Als ik het heb, deel ik het niet. Als ik het deel, heb ik het 
niet. Wat is het? 
 

2) Mo’s moeder heeft drie kinderen. De eerste heet April, de 

tweede Mei en de derde…? 

 

3) Wat heeft 4 poten maar leeft niet? 

 

 

 

 

Geheim 

Mo 

Een stoel 



 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

KUNNEN WE ER NU DAN 

EINDELIJK AAN BEGINNEN 

????? 


