
 

Chirowiet 1 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	
 



 

Hallo	iedereen!	
 

Eerst en vooral zijn we blij om jullie terug welkom te heten in 
de CHIRO ! 

We hopen jullie massaal te zien en verlangen om er samen 
met jullie een super geestig jaar van te maken .  

En dat dit jaar eens een normaal jaar mag worden zonder 
dien corona 😊 .  

Pak gerust op zondag wat vriendjes en vriendinnetjes mee 
naar de Chiro . Ja,  die zijn altijd welkom want hoe meer 
zielen hoe meer vreugde !  

De leiding ziet het ook helemaal zitten en hebben vele leuke 
dingen voor de kindjes  in petto .  Dus wat verwachten we 
dan van jullie … dat jullie er niet 100% maar 200 % voor gaan !  

Zeker doen hé 😉 

Alle ‘k zou zeggen tot op de volgende Chirodag! 

Groetjes van deze chirowiet -redactie 

Maithe en Lune 

 

 



 

Woordje	van	de	hoofdleiding	
 
Dag iedereen!  
 
Hier, net zoals elk jaar, jullie leukste hoofdleiding aan het 
woord.  
Dit jaar zijn we niet meer met 2, maar met 4! 
Welkom Stiene en Brent in ons team.  
 
Na een super tof en deugddoend kamp zijn we blij dat we 
dit nieuwe jaar weer zo goed als normaal kunnen starten! 
Weg met die stommen corona  
 
Met een bende van 23 leiders gaan we er weer een TOP 
jaar van maken! Moesten jullie met vragen of problemen 
zitten, aarzel dan niet om ons te contacteren. Stuur ons 
een berichtje, stuur ons een mailtje of spreek ons aan als je 
ons ziet. We helpen jullie met plezier verder.  
 
Verder willen we ook nog even mededelen dat de data van 
ons kamp iets verschilt met vorig jaar. Dit jaar gaan we op 
kamp van 1 tot 11 augustus! Jullie kunnen al beginnen 
aftellen  
 
Tot zondag!  
Vele groetjes  
De hoofdleiding Matties, Luna, Brent en Stiene 
 Matties: 0470/53 93 87 
 Luna: 0499/44 55 18 
 Brent: 0471/30 23 58  
Stiene:0479/63 74 10 



 

Speelclub	(	1ste	en	2de	leerjaar)	
 

● Leiding 
● Woordje van de leiding 
● Trimesterplanning   

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
Rupsje	ribbel	
	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:		Stiene	Parein		 	 																
Bijnaam:	Nog	alsan	ginne,	dus	geef	
maar	een	
Leeftijd:	17	 	 	 	 	
Geboortejaar:	2004	 	 	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	12	 	 	
Aantal	jaar	leider:	1ste		
Welke	groep	geef	je	leiding?:	Speelclub	
	
Favoriete	kleur:	zwart/geel	
Studierichting:	Sociale	Technische	
wetenschappen	
Favoriete	spelletje:	Twee	is	te	weinig,	drie	is	teveel	
Lievelingsdier:	schildpadje	 	 	
Lievelingsmaaltijd:	Stovers	
Favoriet	liedje:	Life	is	a	highway/	studio	100	
Ik	heb	een	oogje	op:	Mijn	teddybeer	😉	
Hobby’s:	Turnen,	demo,	turnles	geven,	moni	bij	Kazou	
Favoriete	jaar	als	lid:	Aspi	 	 	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:	Waar	groeit	een	banaan?		
																																												(-aan	een	bananenboom)	
		Zie	je	wel	dat	ik	het	aan	een	aap	moest	vragen	
Lievelingsfilm:	High	school	musical,	the	film	
 

 



 

DAG ALLEMAAL!! 
Naam:		Lune	Vanfleteren		 															
Bijnaam:	/	
Leeftijd:	17	 	 	  
Geboortejaar:	2004	 	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	6	jaar
	 	
Aantal	jaar	leider:	1ste		
Welke	groep	geef	je	leiding?:	
SPEELCLUUBB!!!	
	
Favoriete	kleur:	Pastelkleurtjes	
Studierichting:	Haarzorg	
Favoriete	spelletje:	alles	woar	da	je	ne	kje	vul	mag	zin	
Lievelingsdier:	een	hondje	 	 	
Lievelingsmaaltijd:	frietjes	
Favoriet	liedje:	op	dit	moment	geen	favorietje	 	
	
Ik	heb	een	oogje	op:	ze	moetn	em	nog	moaken	😉	
Hobby’s:	Chiro	en	uitgaan	
Favoriete	jaar	als	lid:	de	keti’s	en	Aspi	 	
Beste	mop	die	je	kent:	Ken	der	teveel	om	op	te	
noemen		
Lievelingsfilm:	Outer	banks	(serie)		



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:	Aaron	Clicque		 																
Bijnaam:	Klikke	
Leeftijd:	17	 	 	 	
Geboortejaar:	2003	 	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	13de	jaar
	 	
Aantal	jaar	leider:	2de		
Welke	groep	geef	je	leiding?:	
Speelclub	
	
Favoriete	kleur:	Geel	
Studierichting:	Agro-	en	
Biotechnologie	
Favoriete	spelletje:	Dikke	Bertha	
Lievelingsdier:	Hond		
Lievelingsmaaltijd:	Vega	spaghetti	
Favoriet	liedje:	Hold	Back	The	Rivers	(James	bay)
	 	
	
Ik	heb	een	oogje	op:	Niemand	
Hobby’s:	Chiro		
Favoriete	jaar	als	lid:	Keti	 	
Beste	mop	die	je	kent:	Het	is	groen	en	valt	van	de	berg	
–	een	slawine	
Lievelingsfilm:	The	lion	king		
	
	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:		Fien	Soete	 	 	 	
Bijnaam:	Soete/Zoete	
Leeftijd:	17	 	 	 	
	 	
Geboortejaar:	2004	 	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	Dit	jaar	12	j	
Aantal	jaar	leider:	1ste		
Welke	groep	geef	je	leiding?:	
Speelclub	 	
	 	
Favoriete	kleur:	pastel	paars	
Studierichting:	kinder-	en	
bejaardenzorg	 	
Favoriete	spelletje:	boer	en	zwijn	
Lievelingsdier:	Franse	Bulldog	
Lievelingsmaaltijd:	stovers	
Favoriet	liedje:		Heb	ik	niet	
	
Ik	heb	een	oogje	op:	niemand	
Hobby’s:	Chiro,	KLJ,	turnen,	moni	bij	Kazou	
	 	 	 	
Favoriete	jaar	als	lid:	Aspi	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:/	 	
Lievelingsfilm:	Spijt	



 

Tekstje		

Jow	jow	jow,	hier	de	tofste	
speelclubleiding	aan	het	
woord.																																									
Wij	staan	iedere	week	
klaar	met	onze	paarse	
koord.		

Wij	hebben	alvast	een	zeer	toffe	planning	voor	jullie	klaar	
staan,	dus	laten	we	er	maar	helemaal	voor	gaan.	Jullie	
leiding	eeft	der	vele	goeste	in,	dus	vliegen	we	er	samen	in.	
Breng	zeker	maar	al	jullie	vriendjes	en	vriendinnetjes	mee,	
met	nog	wat	Speelclubbers	erbij	zijn	wij	zeer	tevree.		

Wij	zien	het	helemaal	zitten	dit	jaar,	en	staan	iedere	week	
voor	jullie	klaar.	Lieve	ouders,	hebben	jullie	een	vraag,	ook	
jullie	helpen	we	graag.	Dit	jaar	word	helemaal	top,	maar	
voor	nu	is	onze	inspiratie	even	op.	

PS1:	Wie	wordt	ons	eerste	speelclubkoppeltje?																																
PS2:	Winder	winnen	de	zangcrochet																																													
PS3:	Clique	moet	het	mannelijk	geslacht	hooghouden,	allee	
proberen	toch																																																																																			
PS4:	aj	bitje	wil	chilln	in	minne	nof,	kom	gerust	ollemoale	
mo	kir	of.																																																																																										
PS5:	Lune	is	al	in	aar	kindervibes																																																			
PS6	doedelsss	
Ps7 : Hou het weekend van 4,5,6 februari zeker vrij , want 
dan ben je er op ons Speelclubweekend zeker bij  



 

Trimesterplannig	
12/09					Startdag	

19/09					Het	helderziende	21-ogenspel	

26/09					Bob	De	Bouwer	(verkleden)	

03/10					Breng	ma	allemaal	junder	vriendjes		mee			

10/10					Paralympics	maar	dan	anders	(Kom			

																als	je	favoriete	sporter	verkleed!)																																																																																

17/10					De	mama’s	en	papa’s	doen	ook	eens	mee		

																	(open	chirodag)		

24/10					karrekoers	

31/10					Griezeligste	dag	van	et	jaar	spelen	(verkleden)	

07/11					We	duiken	in	de	keuken	(kookschorten	aan!!)	

14/11					Het	mysterie	van	Gilwe	

21/11					Studio100	in	real	life		

																(verkleden	in	favoriete	studio	100	figuur)	

28/11					Stratego	spelen	

05/12					“We	vliegen	in	de	zak	van	piet”	spelen		

12/12					Iets	van	muziek	en	cadeautjes	of	zoiets	spelen	

19/12					Kerstfeestje	

26/12					Geen	chiro!!!	



 

Sloepoen	(3de	en	4de	leerjaar)	
 

● Leiding 
● Woordje  van de leiding 
● Trimesterplanning 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
Flupje	mazzel		



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:	Warre	Vereecke	 	
Bijnaam:	Vereecke	
Leeftijd:17	 	
Geboortejaar:	2004	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	sinds	2de	
jaar	speelclub		
Aantal	jaar	leider:	nu	men	1ste	jaar	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	
sloepoen	 	
	 	
Favoriete	kleur:	groen	
Studierichting:	houttechnieken	 	
Favoriete	spelletje:	cirkelrugby	
Lievelingsdier:	hond	
Lievelingsmaaltijd:	alles	da	lekker	is	
Favoriet	liedje:	niet	echt	een	favoriet	
	 	 	
Ik	heb	een	oogje	op:	/	
Hobby’s:	voetbal	en	Chiro	 	 	 	 	
Favoriete	jaar	als	lid:	Aspi	 	 	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:	/	 	 	
Lievelingsfilm:	fast	and	the	furious		

	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:	Julie	Kuypers	 	 	 	 	
Bijnaam:	/	
Leeftijd:	18	jaar	
Geboortejaar:	2003	 		
Aantal	jaar	in	de	chiro:	10jaar	
Aantal	jaar	leider:	2de	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	
Sloepoen	 	
	 	
Favoriete	kleur:	geel	
Studierichting:	Kantoor-
Logistiek	 	
Favoriete	spelletje:	black	box	
Lievelingsdier:	vis	in	spuitwater	
Lievelingsmaaltijd:	rijst	met	gyros	
Favoriet	liedje:	closer-	The	Chainsmokers	
	 	 	
Ik	heb	een	oogje	op:	mijn		teddybeer	
Hobby’s:	CHIROO	 	
Favoriete	jaar	als	lid:		ASPI	2019-2020	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:	Kurk		 	
Lievelingsfilm:		demain	tout	commence	
	

	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:	Nicolas	Bogaert	 	
Bijnaam:	Spektette	
Leeftijd:	16	 	 	
Geboortejaar:		2004	 	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	3	 	 	
Aantal	jaar	leider:		1ste		
Welke	groep	geef	je	leiding?:	
SLOEPOEN!!!!!!!!!	 	
	
Favoriete	kleur:	GEEL	
Studierichting:	Verzorging	
Favoriete	spelletje:	VRIJ	SPELEN!!!!!	
Lievelingsdier:	Leeuw	
Lievelingsmaaltijd:		Spaghetti		
Favoriet	liedje:	Story	of	my	life	van		
One	direction		
Ik	heb	een	oogje	op:	het	spaghetti	recept	van	oma	
🤭😊	
Hobby’s:	 Chiro		 	 	 	 	
Favoriete	jaar	als	lid:	Aspi’s!!!	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:	Hoe	noem	je	een	koninklijke	
drol?											Een	majeschijt.	
Lievelingsfilm:	Jungle	book		
 



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:	 Fleur		 	 	 	 	 	
Bijnaam:		
Leeftijd:		18	
Geboortejaar:	2003	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	1	
Aantal	jaar	leider:	eerste	jaar	
Welke	groep	geef	je	leiding?:		
Sloepoen		 	 	
Favoriete	kleur:		Geel	
natuurlijk:)	
Studierichting:	
Humane-Economie	
Favoriete	spelletje:	Eierspelen		
Lievelingsdier:	Hond	&	Kat	
	 	
Lievelingsmaaltijd:	Pizza	van	Domino’s	
Favoriet	liedje:	Het	is	een	nacht	–	Guus	Meeuwis	
Ik	heb	een	oogje	op:		Mijn	Kat		
Hobby’s:	 CHIROOO	&	Judo		 	 	 	
Favoriete	jaar	als	lid:	Aspi		
Beste	mop	die	je	kent:	Wie	maakt	muziek	en	lust	geen	
vlees?.....	
Vegi	Penxten	😊	
		Komt	een	vis	bij	de	dokter.		Zegt	die:	“Ik	zie	het	al:	uit	de	
kom”	😉	
Lievelingsfilm:		Rocky	!!!! 
 



 

Sloepoen  
Yeeeeet ollemoale!  
Hier Warre, Nicolas, Julie en Fleur aan het woord. Als 
jullie nieuwe leidinge!!!  Hopelijk is de eerste schooldag 
van het jaar goed verlopen?  

‘t Was verzekers berre tof om jullie vriendjes terug te 
zien.   

Je hebt toch aan al 
jullie vriendjes vertelt 
hoe mega geestig jullie 
Chiro kamp was in de 
grote vakantie? Als je 
dat vergeten was is 
het geen probleem 
want we gaan elke 
zondag ons best doen 
om er een mega leuke 
middag van te maken.  

Wij zien het helemaal 
zitten en hopelijk jullie 
ook?  Er komen 
allemaal leuke 



 

activiteiten aan dus hopelijk staan jullie paraat de 
zondagmiddag! Wij alvast wel 😉. 

Jullie leiding xxx 

PS1: Aan de kindjes die overkomen van de speelclub, 
proficiat! 

PS2: Aan de 2de jaars Sloepoen, ook proficiat 😉. 

PS3:  Het jaar gaat vol met verrassingen zitten 
SPANNEND! 

PS4:  Ooh spannend we verlangen al naar zondag om 
jullie terug te zien!! 

PS5: Fleur zit voor de eerste 3 maanden in Canada om te 
studeren. Maar ze kijkt ernaar uit om leiding 
te geven aan jullie als ze terug is!!!  

PS6: Tot zondag é!!! 😊 

 

 

 

 



 

Rakwi’s	(5de	en	6de	leerjaar)	
	

● Leiding 
● Woordje van de leiding 
● Trimesterplanning  

 

Sjoepap		

	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:	Luna	Vandeweghe	 	 	
Bijnaam:	Kwil	ze	zelf	nie	opnoemen….	
Leeftijd:	20	jaar	 	 	 	 														
Geboortejaar:	2001	 	 	 	 	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	14	
jaar	 	 	 	
Aantal	jaar	leider:	4	jaar 	
Welke	groep	geef	je	
leiding?:	Rakwi’s	<3	 	
	 	
Favoriete	kleur:	Alles	van	
pastel	
Studierichting:	Toegepaste	
Klinische	Psychologie	
Favoriete	spelletje:	
Omgekeerde	spelen	
Lievelingsdier:	Een	biggetje	
Lievelingsmaaltijd:	Macaroni	
Favoriet	liedje:	Sunflower	–	Rex	Orange	County	 	
Ik	heb	een	oogje	op:	/	
Hobby’s:	Chiro	 	 	 	 	 	
Favoriete	jaar	als	lid:	2e	jaar	Tito	 	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:	‘Tis	op	de	gemakken’	
Lievelingsfilm:	The	Hunger	Games	(allemaal)	
	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:	Jelle	fermaut.	 	 	
Bijnaam:	Fermaut	
Leeftijd:	17	 	 	 	 														
Geboortejaar:	2004	 	 	 	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	11	 	 	 	
Aantal	jaar	leider:	1ste	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	
Rakwi	
	
Favoriete	kleur:	26	
Studierichting:	Elektrische	
installaties	
Favoriete	spelletje:	sluipspel	
Lievelingsdier:	Arend	Thieuwen	
Lievelingsmaaltijd:	pizza	
Favoriet	liedje:	maxim	kuypers,	zij	
gelooft	in	mij	 	
	
Ik	heb	een	oogje	op:	jou;)	
Hobby’s:	voetbal	en	chiro	
Favoriete	jaar	als	lid:	2de	jaar	keti	
Beste	mop	die	je	kent:	paardrijden	is	een	sport	
Lievelingsfilm:	fast	&	furious	1,2,3,4,5,6,7,8	

	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:		Brent	Dubois																					
Bijnaam:	Miere	
Leeftijd:	16	jaar	
Geboortejaar:	2004	 	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	12	jaar	met	
dit	jaar	erbij	 	
Aantal	jaar	leider:	1	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	rakwi	
Favoriete	kleur:	oranje	
Studierichting:	houtbewerking	 	
Favoriete	spelletje:	cirkelrugby	
Lievelingsdier:	kupers	
Lievelingsmaaltijd:	stovers	
Favoriet	liedje:	ik	ga	padellen	met	een	bakje	stella	
gewichtjes	heffen	met	blonde	Leffe	
Ik	heb	een	oogje	op:	Hailey	van	de	Aspi’s	
Hobby’s:	judo	en	vissen	 	 	 	 	
Favoriete	jaar	als	lid:	aspi	 	 	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:	ti	geel	en	oj	op	een	knopje	duwt	
ist	rood	(een	kuikentje	in	ne	mixer)	 	 	
Lievelingsfilm:	Fc	de	kampioenen	
	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:	Axana	Vanderlinde	 	 	 	
Bijnaam:	/	
Leeftijd:	18	jaar	 	 	 	 	 	
Geboortejaar:	2003	 	 	 	
Aantal	jaar	in	de	Chiro:	8	jaar	
Aantal	jaar	leider:	2	jaar	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	
Rakwi	
	
Favoriete	kleur:	roze	
Studierichting:	Educatieve	
bachelor	secondair	onderwijs		
Favoriete	spelletje:	uitrekkertje	
Lievelingsdier:	Mijn	hond	 	 	
Lievelingsmaaltijd:	Jagersschotel		
Favoriet	liedje:	/	
	 	 	 	
Ik	heb	een	oogje	op:	/		
Hobby’s:	Chiro,	paardrijden	
Favoriete	jaar	als	lid:	Het	komende	jaar!	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:	Jelle	Fermaut	 	 	
Lievelingsfilm:	Pirates	of	the	Caribbean	
	
	



 

Tekstje		
Dag liefste Rakwi’s 

Hier jullie liefste leiding aan het woord en Fermaut. Na 
een lange vakantie vliegen we er weer met volle 
goesting in. Onze planning staat boem vol met leuke 
spelletjes. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als 
wij. We verwachten iedereen elke zondag om 14 uur. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugde, dus neem maar 
allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes mee!  

Ps: Wij winnen de zangcrochet!!! 

Pss: Waar blijft ons Rakwi 
koppeltje? 

Psss: paardrijden is wel een 
sport!!!!! 

Als er vragen zijn kan je ons 
altijd contacteren via:  

Luna Vandeweghe: 0499 44 55 18 

Brent Dubois: 0471 30 23 58 

Jelle Fermaut: 0472 97 63 15 

Axana Vanderlinde: 0476 02 00 33  



 

	

Trimesterplannig	
 

19/09  Pimp our crib 

26/09  Maffia spelen 

03/10  Vriendjesdag 

10/10  Cluedo 

17/10  Patser 

24/10  Karrekoers 

31/10  Gesplitste spelen 

07/11  Paradag 

14/11  Uitstapje 

21/11  Big Brother 

28/11  Piratenspelen 

05/12  Sinterklaasfeestje 

12/12  Dobbelsteen spel 



 

	

Tito	(1ste	en	2de	middelbaar)	
 

● Leiding 
● Woordje  van de leiding 
● Trimesterplanning  

 

	
Flam	en	spetter	
 

 



 

 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:		Imke	 	 	 	 	
Bijnaam:	/	
Leeftijd:	18	 	 	 	 	 	
Geboortejaar:	2003	 	 	 	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	3	 	
Aantal	jaar	leider:	1	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	Tito	 	
	 	
Favoriete	kleur:	pastel	kleuren	
Studierichting:	haarzorg	 	
Favoriete	spelletje:	
snapchattocht	
Lievelingsdier:	hond	
Lievelingsmaaltijd:	spaghetti	
Favoriet	liedje:	gewoon	goeie	
vibe		
	
Ik	heb	een	oogje	op:	niemand	
Hobby’s:	chiro,	dansen	
Favoriete	jaar	als	lid:	aspi	
Beste	mop	die	je	kent:/	 	
Lievelingsfilm:	fast	&	furious	

	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:		Maithe	Lambrecht	 	 	 	 	
Bijnaam:	Mitte	
Leeftijd:	18	jaar	 	 	 	 	 	
Geboortejaar:	2003	 	 	 	 	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	13de	jaar	
Aantal	jaar	leider:	2de	jaar	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	Tito	
	
Favoriete	kleur:	Geel	
Studierichting:	Ergotherapie	
Favoriete	spelletje:	vlaggenroof	
Lievelingsdier:	een	olifant	
Lievelingsmaaltijd:	spaghetti	
Favoriet	liedje:		…	
	
Ik	heb	een	oogje	op:	een	prins	op	
het	witte	paard	
Hobby’s:	chiro	 	
Favoriete	jaar	als	lid:	1ste	en	2de	jaar	keti	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:	er	hangen	2	krieken	aan	een	
tak.	Zegt	de	ene	kriek	tegn	de	ander,	ke	een	scheetje	
gelaten.	Zegt	de	andere	kriek,	kriek	et.	HAHAHA	 	
Lievelingsfilm:	Outer	banks	(tis	wel	een	serie)	

	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:		Jelle	Goemaere	 	 	 	
Bijnaam:	Goemaere	
Leeftijd:	17	 	 	 	 	 	
Geboortejaar:	2004	 	 	 	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	11	
Aantal	jaar	leider:	1	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	
Tito	
	
Favoriete	kleur:	Rood	van	de	
tito’s	
Studierichting:	Informatica-
Beheer	 	
Favoriete	spelletje:	Dikke	Bertha	
Lievelingsdier:	Kat	
Lievelingsmaaltijd:	nu	moek	goe	
peisn	
Favoriet	liedje:		Speciale	van	Juice	WRLD	
	
Ik	heb	een	oogje	op:	Goeie	vraag	hè	
Hobby’s:	chiro	en	badminton	 	 	 	
Favoriete	jaar	als	lid:	Aspi	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:	Wat	is	een	vliegtuig	dat	niet	
kan	vliegen?	Kapot	HAHAH	
Lievelingsfilm:	The	fast	and	the	furious	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:		Lucas	Dejonghe	 	 	
Bijnaam:	Billy	
Leeftijd:	17	 	
Geboortejaar:	2004	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	10 	
Aantal	jaar	leider:	1	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	
Tito	 	
	 	
Favoriete	kleur:	blauw	
Studierichting:	Houtbewerking	
Favoriete	spelletje:	dikke	Bertha	
Lievelingsdier:	aap	
Lievelingsmaaltijd:	vis	met	rijst	
Favoriet	liedje:		/	
	
Ik	heb	een	oogje	op:	/	
Hobby’s:	chiro	en	judo	 	 	 	 	
Favoriete	jaar	als	lid:	eerste	jaar	Keti	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:	waarom	mag	een	boom	niet	
voetballen?	Omdat	hij	geschorst	is	 	
Lievelingsfilm:	Monthy	Python	and	the	Holy	Grail	

	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:	Annabel	
Vandamme																																														
Bijnaam:				/																				
Leeftijd:18																		
Geboortejaar:	2003	Aantal	
jaar	in	de	chiro:	11		Aantal	
jaar	leider:	2	Welke	groep	
geef	je	leiding?:	Tito	
	 	

	Favoriete	kleur:	Rood	
Studierichting:	Logopedie	
en	audiologie											
Favoriete	spelletje:	
Cirkelrugby		Lievelingsdier:	hondjes	 	 													
Lievelingsmaaltijd:	chili	con	carne																																	
Favoriet	liedje:	Dreams	-David	Guetta	 	 	

Ik	heb	een	oogje	op:	iemand,	hihi	
Hobby’s:	Chiroooo	 	 	 	 								
	Favoriete	jaar	als	lid:	Keti	 	 	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:	
Waar	koopt	een	koe	zijn	kleren?	
In	de	boe-tiek	
Lievelingsfilm:	me	willy	Wonka		



 

Tekstje		
HELLOOOOO TITO’S. 

Hier jullie allercoolste, tofste 
voltallige leiding aan het 
woord. Jaja me 5 leiders dit jaar 
da is 5 keer zoveel leute!!! We 
hebben al onze creatieve 
hoofden samen gestoken en ‘t 
zin goeie dingen uitgekomen want de planning voor dit 
jaar is extreeeeeem nice. 

 We willen niet te veel verklappen maar ik hoor iets met 
midgets en lekker eten en ook eki een feestje ofzo, ma 
nu moeten we echt wel zwijgen.  

We hebben zelfs al samen gezeten voor junder tito-
weekend ma daar hoor je later wel nog meer over. ;)) 

Hopelijk zien jullie et ook zo hard zitten als wij, want ‘t 
ga een beestig jaar worden.  

Allée tot zondag gasten, od junder mager en taai en 
geirn ip draai!!! 

 

 

 



 

Ps1: Papa Goemaere en Mama Imke 

Ps2: We mogen Billy ze haar knippen woohoooo!! 

Ps3: Haal junder verkleedkleren maar al boven hehe 

Ps4: ciaoooo 

	

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trimesterplanning	
 19/09: Wekkertocht met een smaakje 

26/09: Extra harde pleinspelen 

03/10: Vlaggenroof extreem + vriendjesdag 

10/10: Hunt of the dwarfs 

17/10: Brugspelen  

24/10: Chefkok (iedereen neemt een keukenattribuut mee) 

31/10: Halloween 

7/11: Heilige spelen (verkleden in paster of nunne) 

14/11: Misvormde spelen (random voorwerp meenemen) 

21/11: Iemand is vermoord spelen 

28/11: Verrassingsfeestje vo mithe aar verjaardag. Ssst nie 
zeggen 

5/12: Sinterklaas komt stoute kindjes halen 

12/12: They see me rolling  

19/12: Gesplitste spelen 

26/12: Kerstboomspelen (verkleden in kerstboom) 

  



 

Keti’s	(3de	en	4de	middelbaar)	
 

● Leiding 
● Woordje  van de leiding 
● Trimesterplanning  

	
Ben bever  
  



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:		Maxim	Kuypers	 	 	 	
Bijnaam:	Kupers	
Leeftijd:	18	 	 	 	 	 	
Geboortejaar:	2003	 	 	 	 	 	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	8	
Aantal	jaar	leider:	2	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	
Keti	 	
	 	
Favoriete	kleur:	blauw	
Studierichting:	
Vrachtwagenchauffeur	 	
Favoriete	spelletje:		
Lievelingsdier:	muzze	
Lievelingsmaaltijd:	frieten 	
Favoriet	liedje:		vergeet	
Barbara	
	
Ik	heb	een	oogje	op:	Fermaut	
Hobby’s:	chiro	 	 	 	 	
Favoriete	jaar	als	lid:	keti	 	 	
Beste	mop	die	je	kent:	hoe	zie	je	dat	een	oen	achter	de	
computer	heeft	gezeten?	Dan	zit	er	typex	op	het	
beeldscherm	
Lievelingsfilm:	rocky	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:	Matties	Dubois	

Bijnaam:	ki	da	nie	nwodig	

Leeftijd:	21	(22	in	november)	
Geboortejaar:	1999	
Aantal	jaar	in	de	chiro:13 	
Aantal	jaar	leider:	6	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	KETI	
	
Favoriete	kleur:	blauw	ehja		
Job	:	leerkracht	elektriciteit,	
engineering,	STEM,	energietechnologie		
Favoriete	spelletje:	10-uren	spel		
Lievelingsdier:	locomostrontkanariefantje	
Lievelingsmaaltijd:	frietjes		
Favoriet	liedje:	The	good	left	undone	–	Rise	Against	
	
Ik	heb	een	oogje	op:	Hehe	wie	weet	😉			
Hobby’s:	CHIRO,	fitness	
Favoriete	jaar	als	lid:	KETI	
	
Beste	mop	die	je	kent:		
Twee	politiemannen	zien	een	wagen	van	links	naar	
rechts	over	de	weg	slingeren	en	houden	hem	tegen.	
De	alcoholwalm	komt	hen	direkt	tegemoet,	en	ze	
besluiten	de	man	dan	maar	op	de	rooster	te	leggen.	



 

"Meneer	heeft	u	gedronken?"	"Ah	ja,	het	zal	wel	zijn.	
Ik	ben	na	mijn	werk	op	cafe	met	mijn	maten	een	paar	
Duvels	gaan	drinken.	Toen	kwamen	ze	daar	af	met	
een	happy-hour	ding	of	zoiets	met	van	die	supergoeie	
margerita's	voor	een	spotprijsken,	maar	tegen	de	
vijfde,	of	was	het	nu	de	zesde?	Enfin,	ik	had	dan	
beloofd	van	mijne	maat	thuis	af	te	zetten	en	ik	moest	
natuurlijk	nog	ies	mee	naar	binnen	voor	wa	pinten	te	
pakken.	En	daarna	ben	ik	onderweg	nog	gestopt	in	de	
nachtwinkel	voor	een	fles..."	De	man	haalt	een	fles	
whisky	uit	zijn	binnenzak	waar	met	moeite	nog	de	
helft	inzit.	"Meneer,	ik	denk	dat	u	toch	eens	zal	
moeten	blazen!"	"Wadde?	Geloofde	mij	nie	ofwa?"
	 	 	
	
Lievelingsfilm:	olles	van:	star	wars,	lord	of	the	rings,	
fast	and	the	furious 

	
 

 

 

 

 



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:	Wout	Denorme						 									 																								
Bijnaam:		Big	Ounce	
Leeftijd:22j	 																																																											
Geboortejaar:	1999																																																																																					
Aantal	jaar	in	de	chiro:15j																																						
Aantal	jaar	leider:6j	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	Keti																										
Favoriete	kleur:	goudgeel	
Studierichting:	doctoraat/prof	in	de	
Algebra							
Favoriete	spelletje:		wie	is	boellie	
Lievelingsdier:	zwijn																				 												
Lievelingsmaaltijd:	zwijne	oor	
Favoriet	liedje:	Bijt	eens	diep	in	mijn	oren																																																										
Ik	heb	een	oogje	op:	Marianne	
Hobby’s:	fitwithyorick,	bulcking	is	life			 												
Favoriete	jaar	als	lid:	Keti																																																																																																		
Beste	mop	die	je	kent:	Patty	the	clown	foto	in	bijlage																	
Lievelingsfilm:	Beerfest	



 

Tekstje	
Yeepsee ier de sjikste leidinge van 
de chiro aan het woord.  

Me goan vande joare nog ne kji et 
zwin deur de bjitten jagen eh 
gasten. En tga goe lukken wok 
want ge eit de meest ervaren 
leiders van ol, aja en kuypers zit 
der wok bie. Ninin kluchtje eh we 
love kuypers!! Ej gastn en de covid 
es bikan gepasseerd dus me kunn 
oes echt hjil laatn gaan!  

Nuja me goan nog nie tevele verklapn ajt wil weetn 
wuk dame gan doen gaje moetn komn. Me goan 
junder ton laatn eh ali od junder goed, de wind 
vanachter en tot zundag eh! Vele lieve groetjes kusjes 
en knuffels Matties Wout en Maxim 

 

Ps1: winder winnen de zangcrochet 

Ps2: of niet me gaant wel zien 

Ps3: 12 jaar ervaring in junder leidinge 

Ps4: me zient zitn! 

Ps5: salutjes eeh 



 

Trimesterplanning	
 

	
 

 

 



 

Aspi’s	(	5de	en	6de	middelbaar)	
 

● Leiding 
● Woordje van de leiding 
● Trimesterplanning 

 
 

 

 

 

 

 

 

Freek	de	egel		
 



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:	Kobe	Defrancq	
Bijnaam:		Yves	
Leeftijd:	20	
Geboortejaar:	2001	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	11j	jaar	
Aantal	jaar	leider:	3	jaar	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	Aspi	
	
Favoriete	kleur:	Paars	
Studierichting:	3de	Bachelor	
Bestuurskunde	en	Publiek	
Management	 	
Favoriete	spelletje:	Dode	vis	
Lievelingsdier:	Hond	
Lievelingsmaaltijd:	Frieten	met	preparé	
Favoriet	liedje:	Beroepsslaapkamerdeur	–	Johny	
Turbo	 	 	 	 	 	
Ik	heb	een	oogje	op:	Patty		
Hobby’s:	Voetbal,	lopen,	fietsen,	manillen,	studeren	
Favoriete	jaar	als	lid:	Keti	met	Verbeke	
Beste	mop	die	je	kent:	Patty	zn	bjitte	
Lievelingsfilm:	Inglorious	Bastards	
	
	



 

DAG	ALLEMAAL!!	
Naam:		Pattyn	Lars																																													
Bijnaam:	Patty	Chickmeister	
Leeftijd:	19		
Geboortejaar:	24	maart	2002	
Aantal	jaar	in	de	chiro:	20		 	
Aantal	jaar	leider:	4	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	Aspi’s	
😉	
Favoriete	kleur:		Blauw	en	zwart		
Studierichting:	3DE	jaar	
geneeskunde		
Favoriete	spelletje:	Wout	is	felix		
Lievelingsdier:	Blauwe	vinvis		
Lievelingsmaaltijd:	Scampi’s	in	
ricardsaus		
Favoriet	liedje:	Blauw	en	zwart	
forever		
	
Ik	heb	een	oogje	op:	Marianne		
Hobby’s:	voetbal	,	chiro	,	padel	,	kaarten	,	
pietjesbakken	,	vogelpieken	,	biljartn	,	boris	
Favoriete	jaar	als	lid:	keti	en	aspi	sws		
Beste	mop	die	je	kent:	Kobe	zin	kop		 	
Lievelingsfilm:		Fc	de	kampioenen	film	4	:	Viva	boma		
	
	



 

DAG	ALLEMAAL!	
Naam:	Jelle	Verbeeck																				 																																															

Bijnaam:	Koave	
Leeftijd:	22	 																																																											
Geboortejaar:	28/07/1999																																																																																				
Aantal	jaar	in	de	chiro:14	 																																			
Aantal	jaar	leider:	4	
Welke	groep	geef	je	leiding?:	aspi’s								 																								
Favoriete	kleur:	rood	
Studierichting:	van	alles						
Favoriete	spelletje:	
bierpong	
Lievelingsdier:	hond									 																																			
Lievelingsmaaltijd:	frieten	
Favoriet	liedje:	Mooie	dagen	
Ik	heb	een	oogje	op:	lars	
Hobby’s:	chiro																															 																																			
Favoriete	jaar	als	lid:	Keti’s																																																																				
	 																								
Beste	mop	die	je	kent:	Gin	
Lievelingsfilm:	fc	de	kampioenen	
	
	
	
 



 

Tekstje	
Yeet allemaal,  

Tis ier de Aspi-leiding nog ne kji. We zijn er dit jaar 
volledig klaar voor om er weer volop voor te gaan. En 
dit jaar voor echt! We hopen daj gider et wok even 
hard zien zitn want gastjes echt zonder zjivvern tga et 
litste jaar ooit zn. En at nie zo is meugje je geld were 
vragen an breedn. Alegow tot zundag e!  

Groetjes junder leiding! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Trimesterplanning	
 

 

19-sep Kennismaking 
26-sep Oma en opa - spelen 

3-okt Vriendjesdag 
10-okt Highlandgames 
17-okt Open Chirodag 
24-okt Gesplitste spelen 
31-okt Snapchattocht  
7-nov Masterchef  

14-nov De Mol 
21-nov Laddercompetitie 
28-nov Spel Der Narcotische middelen  

5-dec Sint Nikloai 
12-dec Kerst-spelen 
19-dec Dust  
26-dec Kerstdag 

 
 

	
 

 



 

Chirotrui	kopen?	
 
Onze nieuwe chiro-truien zijn nog 
steed beschikbaar!! 
Diverse maten: 
 
KINDEREN 

● 5/6 jaar 
● 7/8 jaar 
● 9/11 jaar 
● 12/14 jaar 

 
Prijs 30 Euro. 
 
JEUGD EN VOLWASSENEN 

● S 
● M 
● L 
● XL 
● Aanvragen voor hogere maat 

 
Prijs 35 Euro. 
 
Trui kopen? 
Iedere zondag, voor of na de Chiro, of bij een andere 
activiteit, kan u iemand van de leiding of een VB hiervoor 
aanspreken. 
Gelieve ook gepast geld mee te hebben 
 

   



 

De	Banier	
 
De Banier is de chirowinkel bij uitstek. Je kunt er terecht 
voor onze uniformen, voor knutsel gerief enzovoort. 

Omdat de uniformen (d.w.z. korte short of rok, hemd, T-
shirt) verplicht zijn vanaf de Rakwi’s, staat op 
deze pagina de dichtstbijzijnde winkel (Roeselare). 

Er zijn ook nog ander attributen van de Chiro te koop, 
maar dat moet je zelf uitmaken. Lange Chiro-broeken 
zijn bij ons niet toegelaten! 

De Banier 
Delaerestraat 16 
8800 Roeselare 

www.debanier.be 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


