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Woordje van de leiding 
 

 
Hallo (nieuwe) leden en ouders 
 
Na een fantastisch kamp is het eindelijk zo ver: HET NIEUWE 
CHIROJAAR IS OFFICIEEL BEGONNEN. Jammer genoeg hebben we 
afscheid moeten nemen van Axel, Bart, Seppe, Dries en Thomas VDM. 
We zijn jullie namens de hele leidingsploeg enorm dankbaar voor alles 
wat jullie voor Chiro Sint-Teunis betekend hebben! Al de dingen die 
we van jullie hebben geleerd nemen we mee voor de rest van ons 
leven.  
Het ga jullie goed en we zullen jullie missen! X  
 
Maaaar niet al te veel getreurd, dit jaar verwelkomen wij ook heel 
wat nieuwe leiders in onze ploeg: David, Yunah en Baptist, weliswaar. 
Wie deze knapen wil leren kennen moet zeker verder lezen! Wij zijn 
ervan overtuigd dat we met deze nieuwe (hopelijk frisse) wind een 
fantastisch jaar gaan beleven!   
 
In dit boekje stellen de leiders zich voor en worden de belangrijkste 
data meegegeven.  
 
Eerst en vooral heten we alle nieuwe, maar ook alle onbekende 
gezichten van harte welkom!  
 
Veel leesplezier! 
 
Natte zoenen 

De leidingsploeg x
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Humor 
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Gegevens van de leiding 
 

 
 

Sloebers  

Thibaut Beyltiens 
Azalealaan 13 
2980 Zoersel 

0499/55.82.83 
Thibautbeyltiens1999@gmail.com 

 

Maarten Vissers 
Distellaan 15 
2980 Zoersel 

0494/17.17.49 
Maartenvissers.chiro@outlook.com 

Girben Storms 
Emiel Vermeulenstraat 27 

2980 Zoersel 
0470/51.93.11 

girbenstorms@gmail.com 

Lander Claeys 
Rode kruislaan 10 

2390 Malle 
0484/70.66.61 

Lander_claeys@hotmail.be 
 

Baptist Elst 
Mathias Joostenslaan 16 
2980 Zoersel 
0478/74.70.23 
Baptist_elst@hotmail.com 

  
Speelclub 

 

 

Bram Theuns 
Rode Kruislaan 38 
2390 Westmalle 
0476/74.01.70 

Theuns.bram@gmail.com 

Robin Verbeeck 
Gagelaars 33 
2980 Zoersel 

0493/58.57.37 
Robin.verbeeck61@gmail.com 

 
 

Joris Van Hauwe 
Frans Van Looverenlaan 1 

2980 Zoersel 
0474/34.60.84 

Vanhauwe.joris@gmail.com 

 
Yunah Verheyen 
Jan Jozeflaan 8 
2980 Zoersel 

0468/33.88.26 
yunahverheyen@outlook.be 
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 Rakkers 
 

 

Dries Christiaensen 
Jukschot 55 

2980 Zoersel 
0477/03.18.70 

Drieschr1711@gmail.com 
 

Siebe Dekoninck  
Jukschot 30 

2980 Zoersel 
0492/39.33.00 

siebe@outlook.be 

Camilo Donoso Villar 
Bremlaan 10 

2390 Westmalle 
0488/33.40.94 

camiloddc@hotmail.be 
 

David Van Havenbergh 
Bethaniënlei 167 

 2980 Zoersel 
0491/91.97.11 

david@vanhavenbergh.be 
  

 
 

Toppers 
 

Thomas Van Rooy 
Bethaniënlei 55 

2980 Zoersel 
0471/35.51.10 

Thomas.vanrooy@hotmail.be 
 

Daan Vandeweyer 
Bethaniëlei 3b 
2970 Schilde 

0468/20.28.83 
Daan.vandeweyerr@gmail.com 

Robbe Bollansée 
Withoevelaan 17 

2980 Zoersel 
0474/41.47.74 

Bollansee.r@gmail.com 
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Kerels 
Robin Claessens 
Klaprooslaan 11 

2980 Zoersel 
0498/80.75.42 

Robinclaessens00@gmail.com 

Jeroen Brinkers 
Schriekbos 82 
2980 Zoersel 

0493/73.13.90 
Jeroenbrinkers24@gmail.com 

 
 

 
Robbe Van Looveren 

Goudveld 15 
2980 Zoersel 

0477/73.24.79 
robbevanlooveren@gmail.com 

 

 

 
Aspiranten 

 
Nick Wouters 

Heimeulenweg 108 
2980 Zoersel 

0494/94.06.94 
Nick.wouters.nick@gmail.com 

 

 
Mathis Leys 

Emiel Vermeulenstraat 62 
2980 Zoersel  

0470/56.55.40 
mathisleys@gmail.com 

 
Royd Goolaerts 
Zoerselhoek 2 
2980 Zoersel 

0472/49.27.01 
Royd.goolaerts@gmail.com 

 

 
 
 

mailto:Nick.wouters.nick@gmail.com
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Groepsleiding 
 

Mathis Leys – Aspiranten 
Nick Wouters – Aspiranten 
Robin Verbeeck - Speelclub 

 
 

 
Volwassen Begeleiders 

 
Stijn Leirs 

Emiel Vermeulenstraat 24 
2980 Zoersel 

0479/25.63.55 
stijn.leirs@hotmail.com 

 Pieter Kips 
Frans Hensbergenstraat 74/1 

2980 Zoersel 
0499/60.60.09 

Pieter.kips@gmail.com 
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Afdelingen 
 
De leden worden onderverdeelt in zes afdelingen op basis van hun 
leeftijd.  
 
Sloebers: 6 - 7 jaar   (1e & 2e leerjaar) 
Speelclub: 8 - 9 jaar   (3e & 4e leerjaar) 
Rakkers: 10 - 11 jaar  (5e & 6e leerjaar) 
Toppers: 12 - 13 jaar   (1e & 2e middelbaar)  
Kerels: 14 - 15 jaar   (3e & 4e middelbaar) 
Aspiranten: 16 - 18 jaar   (5e & 6e middelbaar) 
 

Lidgeld 
 
Het lidgeld bedraagt 30 euro voor het oudste kind en 25 euro voor 
elk jonger kind. In het lidgeld zit de prijs van het spelmateriaal en de 
verzekering. Het lidgeld geef je af aan de leiding van de afdeling van 
uw zoon/zonen (tijdens het huisbezoek).  
 
De nieuwe leden mogen drie à vier zondagen gratis proberen of de 
Chiro iets voor hen is. Nadien betalen zij het lidgeld aan de leiders, 
wanneer deze op huisbezoek komen. 
Rond 16u krijgen de leden een drankje en een koekje/snoepje. 
Hiervoor kan je best €1 meenemen of een drankkaart kopen. 
(verschilt soms per groep) 
 
Via de ziekenfondsen kan je een groot deel van het lidgeld 
recupereren. De ziekenfondsen hebben hiervoor specifieke 
documenten. Deze formulieren kan je op zondag door een leider 
laten invullen en ondertekenen. Heb je toch moeite met het betalen 
van het lidgeld, is dit zeker bespreekbaar. Contacteer hiervoor de 
groepsleiding.  
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Uniform 
 
Om het groepsgevoel te versterken dragen alle leden hetzelfde 
uniform. Dit bestaat uit een chirobroek, -T-shirt of -hemd en - trui. 
De nieuwe leden moeten natuurlijk niet vanaf de eerste zondag een 
uniform aanschaffen. Ze krijgen enkele weken extra de tijd.  
 
Uniformen zijn te koop in De Banier. De dichtstbijzijnde winkels zijn 
te vinden in Antwerpen en Turnhout. Hier kan je ook enkele andere 
leuke chirogadgets kopen: een blitse zonnebril, chirosokken, 
chiropetje… Deze accessoires zijn optioneel, dus zeker niet verplicht. 
 
Kipdorp 30, 2000 Antwerpen 
Sint Antoniusstraat 37, 2300 Turnhout 
 
Heeft uw zoon nog een uniform nodig en heeft u geen zin om 
meteen een spiksplinternieuw uniform uit De Banier te kopen? Dan 
hebben wij de oplossing! In het leidingslokaal hebben wij nog een 
assortiment tweedehands uniformen. Hiervoor vragen we 5 euro 
voor een T-shirt, 7,5 euro voor een trui en 10 euro voor een broek.  
 
Te kleine uniformen die nog in degelijke staat zijn mogen altijd naar 
de Chiro gebracht worden. Zo kunnen wij ons tweedehands 
assortiment aanvullen. 
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 Chirotrui 
 
De leiding van de meisjes- en de jongenschiro hebben hun hoofden 
bij elkaar gestoken en wat is daaruit gekomen? 
 
… EEN GEZAMELIJKE CHIROTRUI  
 
Er zijn twee soorten waaruit je kan kiezen, een trui met een kap en 
een trui zonder kap. Beide truien zijn zowel voor de leden van de 
meisjes als voor de leden van de jongenschiro. Er is dus geen 
verschil.  
 
De truien zijn te koop op de Chiro. Kom gerust voor of na de Chiro 
passen en neem voor de schappelijke prijs van 20 euro een trui mee 
naar huis. 

 
Trui met kap Trui zonder kap 

  

€ 20 
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Verloop van een Chirozondag 
 
De Chirozondag duurt van 13:30 tot 16:30 voor de Sloebers en 
Speelclub, van 14:00 tot 17:30 voor de Rakkers en Toppers en van 
14:30 tot 18:00 voor de Kerels en Aspiranten. 
 
De uren hierboven zijn aangepaste uren, conform de Corona-
maatregelen. Als de maatregelen versoepelen laten wij u dat 
weten en ziet een Chiro-zondag er terug als volgt uit: 
 
13u00 De leiders komen aan op de Chiro en treffen de laatste 

voorbereidingen aan hun activiteit 
 
13u45 De leden zijn vanaf nu welkom op de Chiro. Ze spelen een 

match voetbal, basket… tegen de leiding of hun medeleden. 
 
14u00 OPENING!! Op tijd zijn is de boodschap! 
 
14u05 Start activiteit 
 
16u00 Terug op krachten komen met een drankje en koekje 
 
17u00  Twee jongste afdelingen hun zondag zit er spijtig genoeg op. 

Het aftellen naar volgende week kan beginnen! 
 
17u30 Ook de zondag van de Rakkers en Toppers zit er spijtig 

genoeg op. 
 
17u35 Een deel van de Kerels en Aspiranten blijft frietjes eten op 

de Chiro. GEZELLIG! 
 
19u30 De laatste leden en leiding gaan moe en voldaan naar huis. 
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Voorstelling leiding 
SLOEBERS 

Naam: Thibaut Beyltiens 
Geboortedatum: 14/06/1999  
Bijnaam: Thibaaft Broodput 
Aantal jaren leiding: pff 4 al, sjonges toch 
Studies/Beroep: TEW 
Hobby’s: Chiro duuuhhh xd, en Ping Pong 
Waarvoor ik me schaam: Ik schaam mij eigenlijk voor niks 
Leukste Chirogebeurtenis: Dries zijn kano die was 
omgestoten en aan het spartelen was in het water. Dan zijn 
schoenen probeerde te redden door die op de kano van een 
random meneer te zetten. Vervolgens nam deze man Dries’ 
schoenen en gooide ze in het water. 
Lijflied: All along a watchtower ~Jimi Hendrix 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: Surfen in Hawaï xd 
Mooiste leidster: Sowieso Caro van Rooy 
Dit wens ik jullie toe: Da we ze nog lang meugn meugn 
 
Naam: Lander Claeys 
Geboortedatum: 27/03/1999 
Bijnaam: Kloetz 
Aantal jaren leiding: 4  
Studies/Beroep: Master Industriële 
Ingenieurswetenschappen 
Hobby’s: Squashen 
Waarvoor ik me schaam: Als snack, eet ik 
liever wortels als koeken 
Leukste Chirogebeurtenis: Hungergames 
Lijflied: With Or Without You – U2 
Mooiste leidster: Caro van Rooy 
Dit wens ik jullie toe: Een jaar waar alle kinderen op de chiro even 
veel plezier beleven als mezelf in mijn kindertijd! 
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Naam: Baptist Elst 
Geboortedatum: 20/12/2002 
Bijnaam: baps 
Aantal jaren leiding: 1ste  
Studies/Beroep: industriële ingenieurs 
wetenschappen  
Hobby’s: atletiek en Chiro natuurlijk!  
Waarvoor ik me schaam: mijn ochtend humeur 
Leukste Chirogebeurtenis: weekend  
Lijflied: Jason Derulo: Savage Love 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: in de VIP op 
aspibal 
Mooiste leidster: Hanne Louwagie 
Dit wens ik jullie toe: Een heel fijn coronavrij Chiro jaar!!!  
 
Naam: Maarten Vissers 
Geboortedatum: 24-05-1998 
Bijnaam: Mar-T-Nez, Martijntje, 
Mirtemoertemartemartijntje 
Aantal jaren leiding: 5 
Studies/Beroep: Leesniveau AVI-M7 
Hobby’s: Chiro 
Waarvoor ik me schaam: De meisjeschiro 
Leukste Chirogebeurtenis: Het einde van 
de tirannie van Joppe Nicolai 
Lijflied: High Hopes (vooral het eerste en 
het laatste refrein) 
Hotel? Trivago 
Mooiste leidster: VVH 
Dit wens ik jullie toe: Veel geluk in de liefde 
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Naam: Girben Storms 
Geboortedatum: 15/10/1998 
Bijnaam: Girb 
Aantal jaren leiding: 5 
Studies/Beroep: Houttechnologie 
Hobby’s: kassen met de boyzz 
Waarvoor ik me schaam: Disconnecting Jh 
De Non 
Leukste Chirogebeurtenis: De barvrouw 
aanraken in de Palma70  
Lijflied: Houthakker Willem 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: Aspibal VIP 
Mooiste leidster: Caro Van Rooy  
Dit wens ik jullie toe: Een fijn jaar, Zowel 
binnen de Chiro als ver daarbuiten! 
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SPEELCLUB 
Naam: Joris Van Hauwe 
Geboortedatum: 09/08/2001 
Bijnaam: Jeu 
Aantal jaren leiding: 2de jaar  
Studies/Beroep: Bachelor Elektromechanica 
Hobby’s: Chiro… en kassen 
Waarvoor ik me schaam: Mijn kaal hoofd 
Leukste Chirogebeurtenis: Eerste vlaggenroof als 
aspirant op kamp 
Lijflied: De RLF 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: (gelukkig) getrouwd 
met kinderen  
Mooiste leidster: Die een van de Nick Wouters 
Dit wens ik jullie toe: Gerooide patatjes! 
 
Naam: Bram Theuns 
Geboortedatum: 02/06/2000 
Bijnaam: Snorlex 
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: Industrieel Ingenieur 
Chemie/ werknemer bij THEIA 
Hobby’s: Chiro en fristi 
Waarvoor ik me schaam: Het liedje van “de 
rooi en de blauw” maar deels kennen 
Leukste Chirogebeurtenis: patte met de 
Championettes!!  
Lijflied: Proud Mary - Tina Turner 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: uitbater van 
de Schuur  
Mooiste leidster: Laura Mertens 
Dit wens ik jullie toe: De laatste keer link! 
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Naam: Yunah Verheyen 
Geboortedatum: 15 februari 2002 
Bijnaam: Yunahdur Dieterson 
Aantal jaren leiding: Eerstejaars 
Studies/Beroep: 
gemeeskunde/revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie 
Hobby’s: chiro en voetbal 
Waarvoor ik me schaam: dat ik zo goed ben 
in voetbal 
Leukste Chirogebeurtenis: elke chirozondag 
Lijflied: Forever Young - Alphaville 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: In Scandinavië 
Mooiste leidster: zus van TVFR 
Dit wens ik jullie toe: Een goede gezondheid  
 
Naam: Robin Verbeeck  
Geboortedatum: 26/02/2001 
Bijnaam: Robain, Miksel, Mikkie, Verbeeckse,  
Aantal jaren leiding: vierkantswortel van 4 
Studies/Beroep: WE <3 EVENTS, redder, friturist 
en aardappelboer  
Hobby’s: Chiro, rugby, surf-skate-wake-
snowBOARD, velden bemesten en aardappelen 
rooien (vooral in Limburg) 
Waarvoor ik me schaam: bivakweekend Herselt  
Leukste Chirogebeurtenis: het grote dagspel van 
de 24 bokken  
Lijflied: Sint-Teunes is de hoofdstad – Leiding  
Waar zie je jezelf over 30 jaar: 49 jaar oud met een imperium aan 
landbouwgrond 
Mooiste leidster: Nancy van de koks 
Dit wens ik jullie toe: een goed bemest patattenveld (maar op tijd 
rooien he!) en da we nog lang meugen meugen. 
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RAKKERS 
Naam: David Van Havenbergh 
Geboortedatum: 2002-08-31 
Bijnaam: Drave, Dave, Dreft  
Aantal jaren leiding: 1 
Studies/Beroep: Accountancy & Fiscaliteit 
Hobby’s: Chiro 
Waarvoor ik me schaam: gespierd lichaam … 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlandskamp 
2019 
Lijflied: Relax, Take It Easy - MIKA 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: werkende met 
een leuk gezinnetje 
Mooiste leidster: VVH 
Dit wens ik jullie toe: een gezond leven! 
 
Naam: CamiLo Donoso Villar 
Geboortedatum: 01.06.2001 
Bijnaam: Massimo, Millie  
Aantal jaren leiding: 2 
Studies/Beroep: journalistiek  
Hobby’s: skaten en door St.Teunes 
wandelen  
Waarvoor ik me schaam: /  
Leukste Chirogebeurtenis: toen ex-
leider SVDM in adamskostuum door de 
zangstonde spurtte  
Lijflied: Nergens Goed Voor van De Dijk 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: in een hangmat  
Mooiste leidster: Caro van fRooy 
Dit wens ik jullie toe: veilig thuis 
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Naam: Dries Christiaensen 
Geboortedatum: 17/11/2001 
Bijnaam: Krisse, Kries 
Aantal jaren leiding: 2e jaar 
Studies/Beroep: Student Informatica  
Hobby’s: Chiro 
Waarvoor ik me schaam: Onvolledige Chiro-carrière 
(slechts 1 jaar sloeber geweest) 
Leukste Chirogebeurtenis: De fiets- en tourtochten 
met de gasten 
Lijflied: Het Bivaklied natuurlijk! 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: Nog steeds trotse inwoner van St 
Teunnes 
Mooiste leidster: Caro Van Rooy  
Dit wens ik jullie toe: Genoeg optimisme om er weer een 
prachtjaar van te maken! 
 
Naam: Siebe De Koninck 
Geboortedatum: 29/03/2001 
Bijnaam: Koning Sibje 
Aantal jaren leiding: 2 
Studies/Beroep: Sociaal Werk 
Hobby’s: Chiro, films zien 
Waarvoor ik me schaam: Altijd te laat komen 
Leukste Chirogebeurtenis: Karaokebar “Palma 
70” tijdens buitenlands kamp 
Lijflied: It’s all so incredibly loud – Glass 
Animals 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: Werken bij de Lidl als 
karretjesafkuiser 
Mooiste leidster:  
Dit wens ik jullie toe: Betere tijden zonder corona! 
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TOPPERS 
 
Naam: Robbe Bollansée  
Geboortedatum: 14/02/2001 
Bijnaam: Bobbe, Bolla 
Aantal jaren leiding: 2de jaar  
Studies/Beroep: Arbeids en 
organisatie psychologie 
Hobby’s: Chiro 
Waarvoor ik me schaam: Buikje 
Leukste Chirogebeurtenis: Eyes in 
the sky, eagles in the back 
Lijflied: Nergens goed voor ~ de Dijk 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: Professioneel pikkedief 
Mooiste leidster: Kato Kemland 
Dit wens ik jullie toe:  Genoeg slaap en een heerlijk chiro jaar! 
 
Naam:  Daan Vandeweyer 
Geboortedatum: augustus 2001 
Bijnaam: Tommy  
Aantal jaren leiding: 2 jaar 
Studies/Beroep: dakwerker, eiken 
bijgebouwen 
Hobby’s: rugby, skiën, snowboard en 
uiteraard Chiro 
Waarvoor ik me schaam: Op een 
podium gaan 
Leukste Chirogebeurtenis: Bolognesejongen 
Lijflied: Misère van DE WALLY 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: Zelfstandigen met een koelkast vol.. 
Mooiste leidster: Claudia 
Dit wens ik jullie toe: Veel Chiro pret 
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Naam: Thomas  
Geboortedatum: 15/03/1999 
Bijnaam: Teu, visuals, de visueel, 
negateu, gruw, Captain Mavic, thimoes, 
De onkruidvermedigvulderaar, de vizie, 
TVFR, Bolognesejongen 
Aantal jaren leiding: Zet bij deze zijn 
vierde jaar in. 
Studies/Beroep: Electrotechnieken/ 
Grafische en digitale media 
Hobby’s: Fotoke’s flashen, af en toe eens 
joggen, naar de mis gaan 
Waarvoor ik me schaam: Mijn studie vooruitgang 
Leukste Chirogebeurtenis: he pssst, kheb een vosje me nesjes 
gevonden… 
Lijflied: Tommeke Tommeke 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: Nog altijd in hartje Sint-Teunis, of 
Hollywood. 
Mooiste leidster: Caro Van Rooy 
Dit wens ik jullie toe: Een veilig en levendig jaar! Moest de wereld 
in 2020 toch vergaan zou ik graag iets met zombies hebben. 
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KERELS 

Naam: Jeroen Brinkers 
Geboortedatum: 24/07/1999 
Bijnaam: Jerre 
Aantal jaren leiding: 4e jaar 
Studies/Beroep: Industriële 
ingenieurswetenschappen 
Hobby’s: Chiro en piano 
Waarvoor ik me schaam: Mijn 7 
herexamens vorig jaar! 
Leukste Chirogebeurtenis: De geboorte 
van de sausman!  
Lijflied: Big Shaq – Man’s not hot 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: Bij pastoor Bart op bezoek! 
Mooiste leidster: Caro Van Rooy 
Dit wens ik jullie toe: Het leukste chirojaar van jullie leven! 
 
Naam: Robbe Van Looveren  
Geboortedatum: 24/12/2000 
Bijnaam: Van Looveren  
Aantal jaren leiding: 3 
Studies/Beroep: nog geen keuze 
gemaakt  
Hobby’s: voetbal en chiro  
Waarvoor ik me schaam: weinig  
Leukste Chirogebeurtenis: laatste 
kamp als aspirant 
Lijflied: Belle en het Beest – Kom Erbij 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: in STA 
Mooiste leidster: Caro Van Rooy  
Dit wens ik jullie toe: een Leuk chiro jaar  
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Naam: Robin Claessens 
Geboortedatum: 03/10/1999 
Bijnamen: Robex, Robexius, Robeques, Robin, 
Het h……. 
Aantal jaren leiding: 4 
Studies/Beroep: Hoofdkelner bij de 
Castelijnshoeve 
Hobby’s: Chiro, In de focus rijden, Poetsen 
Waarvoor ik me schaam: Werkelijk niets, #YOLO 
Leukste Chirogebeurtenis: Die ene keer toen de MKTstoel in brand 
stond. 
Lijflied: Maren Kessel Tunnelrave GPF remix 
Waar zie je jezelf over 30 jaar:  In een vliegende Ford Focus terwijl 
ik naar de colruyt rijdttddt? 
Mooiste leidster: Ze zijn allemaal even mooi!!!!! 
Dit wens ik jullie toe: Een gezond en veilig jaar, en een toastje met 
zalm! 
Groetjes 
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ASPIRANTEN 
Naam: Nick Wouters 
Geboortedatum: 02/02/1999 
Bijnaam: Herder 
Aantal jaren leiding: 4e jaar 
Studies/Beroep: Industrieel Ingenieur  
Hobby’s: Chiro, landbouwer 
Waarvoor ik me schaam: Geen sloebers 
gedaan  
Leukste Chirogebeurtenis: Toen Bart te laat was in de opening als 
leider, en die was heel hard gevallen op een helling HAHA 
Lijflied: Billy Ocean – Love Really Hurts Without You 
Waar zie je jezelf over 30 jaar: Hopelijk nog altijd in de chiro 
Mooiste leidster: Martjeuhh 
Dit wens ik jullie toe: Een leuk en gezond jaar! En de feestdagen 
mogen er zeker ook zijn! 
 
Naam: Royd Goolaerts 
Geboortedatum: 04/11/1999 
Bijnaam: ze noemen mij soms wel is 
“sloefke” 
Aantal jaren leiding: 4 
Studies/Beroep: 1e Master Architectuur  
Hobby’s: Chiro  
Waarvoor ik me schaam: nog steeds geen 
autorijbewijs  
Leukste Chirogebeurtenis: de 2 
buitenlandse kampen, alhoewel leider Nick zijn favoriete 
Chirogebeurtenis aardig in de buurt komt. 
Lijflied: A Horse with No Name – America  
Waar zie je jezelf over 30 jaar: In Sint-Antonius natuurlijk ?  
Mooiste leidster: Lana Rhoad… ik bedoel Roosen 
Dit wens ik jullie toe: dat die COVID-19 hier snel gedaan mag zijn 
zene, potvolkoffie  
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Naam: Mathis Leys  
Geboortedatum: 12/06/1999 
Bijnaam: Tissue 
Aantal jaren leiding: 4 
Studies/Beroep: WE <3 EVENTS, Events, 
Feestjes  
Hobby’s: Surfen, skaten, snowboarden, Tinder, 
kerkganger, landbouwer 
Waarvoor ik me schaam: Als ik zit en heel hard 
naar voor leun kan je soms een kleine vetrol 
zien 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlands kamp Oostenrijk 
Lijflied: The Distillers – City of Angels  
Waar zie je jezelf over 30 jaar: Voetjes in het zand, bolleke in de 
zon, fristi in de hand! 
Mooiste leidster: Ik kijk extra lang naar de blondines  
Dit wens ik jullie toe: Een aangename kerst, gelukkig nieuwjaar en 
een zalig Pasen!  
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Verhaal 

Toen ik zes jaar was, wist ik nog niet waar het om draaide, 

onschuldig en naïef speelde ik met mijn makkers. De Chiro was 

zoiets als een tweede thuis, maar dan veel groter en dat bleef zo tot 

bij de rakkers. 

 

We waren jong en we voelden iets van binnen, het was geen 

honger, het was geen dorst, het was iets waardoor ik groter werd, 

maar wat het was, kon ik niet verzinnen. 

 

En plots was ik veertien en begon er iets te branden, het was geen 

vuur en het deed geen pijn, soms was het groot en dan weer klein. 

De leider zei dat het Chiro was, maar ik zei dat hij zijn smoel moest 

houden. Ja, ik was een stoere man, een echte topper, maar besefte 

al te goed wat hij bedoelde. 

Mijn eerste pint, mijn eerste brommer, mijn eerste lief, de smaak 

van het goede leven nestelde zich achter mijn gehemelte, en ook in 

de Chiro veranderde er iets. Ik was nu een grote jongen, en trachtte 

volwassen te zijn, maar zo gemakkelijk was dat niet. 
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Een zoektocht naar mezelf, die ene ik tussen die anderen. 

Sommige vrienden gingen weg, anderen kwamen er bij, maar zij die 

bleven wisten dat ze kerel waren. 

De Chiromicrobe had me nu goed te pakken, maar heel diep zat ze 

nog niet. Er was nog veel dat ik moest leren, maar ik leerde leren 

van anderen. Chiro begon stilaan een betekenis te krijgen. Het was 

meer dan spelen, het was meer dan zondag, het was een manier 

van leven. Ik vroeg mezelf: “Wat is er aan de hand?” en toen, toen 

was ik aspirant. 

En dan, die ene dag waar ik zolang op wachtte, de dag waarop ik 

een stukje Chiro werd, een dag van vallen en opstaan, nog vers in 

mijn gedachten. Men noemde mij leider, de grote held. ‘’t is iets 

waar je voor leeft.’ Had men mij verteld. Ik wist niet of ik het geloven 

moest, maar stilaan groeide er iets in mij, ik wist niet wat het was en 

ik weet het nog steeds niet hoe ik het moet noemen, maar één ding 

weet ik zeker, je raakt het nooit meer kwijt, want alles wat ik hier 

heb geleerd, is voor altijd.  
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Voorlopige kalender 

 
6 september  Eerste Chirozondag, JOEPIE! 

4 oktober  Geen Chiro       
14-15 november  Spaghettidagen, lekker smullen! 
22 november  Christus Koning 
18-19-20 december  Aspi-Concert 2020! 

7 maart  Geen Chiro      
2-3-4 April Fuif en Bal 
24 April Oud-Leidingsfeestje 
11-21 juli  Bivak 
 
 
Veranderingen en bijkomende belangrijke data zullen door de 
leiders worden meegedeeld per mail en verschijnen op de website 
en op het infobord.  
 
De belangrijkste activiteiten worden hieronder uitgelegd. 
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Spaghettidagen 
 
De Chirojongens Sint-Antonius organiseren weer naar jaarlijkse 
gewoonte “de spaghettidagen”! 
 
Wie zin heeft in een overheerlijke spaghetti, een zalige koude 
schotel en een deugddoend jeneverke is welkom op onze lokalen 
op zaterdag 14 en zondag 15 november  
 
Kom zeker langs en kom proeven van de beste spaghetti van Sint-
Antonius en omstreken! Deze wordt met liefde gemaakt door onze 
koks en met stijl opgediend door de leiding.  
 
Nadien kan je genieten van een uitgebreid assortiment aan jenever 
in onze gezellige jenevertent. 
 
COVID-19: We houden jullie op de hoogte! 
 
Waar?  Op de lokalen van de Chirojongens  van Sint-Antonius 
Adres?  Kapellei 35A 
            2980 Sint-Antonius 
 
Wanneer ? zaterdag 14/11 van 16.00u tot … 
  zondag 15/11 van 11.00u tot …  

De keuken sluit steeds om 20.00u !! 
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Christus Koning 

 
Zondag 22 november is het volgens de traditie Christus Koning. 
Zoals elk jaar spelen we dan met alle groepen, meisjes en jongens, 
jong en oud, samen spelletjes! Heel de dag lang! Omdat het altijd 
leuker is met meer volk, zou het fijn zijn als de ouders ook konden 
komen! Iedereen is welkom! 
 
Praktische info: 
 
- Wanneer? Zondag 24 november 
- Waar? Om 9u30 wordt iedereen verwacht op de jongenschiro 
- Wat?  

9u30  Massaspelen 
11u Misviering 
12u Boterhammetjes eten op de jongenschiro.  
13u Namiddagspel op verplaatsing 
17u Einde Chirstus Koning op de jongenschiro 

 
Zorg zeker dat je een fiets bij hebt en dat je warm aangekleed bent, 
want we zitten bijna heel de dag buiten!  
 
Groetjes en tot dan!  
De meisjes- en jongensleiding 
 
COVID-19: We houden jullie op de hoogte! 
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Aspibal 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij op vrijdag 18 December de 
30ste editie van Aspibal. Onze fuif is de laatste jaren uitgegroeid tot 
een van de grootste fuiven uit de regio. Zo’n evenement organiseren 
brengt veel werk en organisatie met zich mee. We zijn al van mei  
bezig met de voorbereidingen (dj’s, licht en geluid, sponsors…).  
 
Dit jaar zal het er helaas wat anders uitzien. We zijn volop bezig met 
een corona-proof alternatief. Houd onze facebookpagina van 
Aspibal goed in de gaten voor updates! 
 

 
 
 



   1 

- 33 - 

FoodFest 
 
Ons derde grote evenement is FoodFest! Na onze eerste edities 
organiseren we dit jaar op 2-3 april terug een waar eetfestijn. Kom 
proeven van verschillende culturen om daarna af te sluiten op de 
80’s & 90’s fuif. Voorlopig gaan alle evenementen na januari gewoon 
door! 
 
COVID-19: We houden jullie op de hoogte! 
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Contact 
 
Voor afdelingszaken kan u best contact opnemen met de 
afdelingsleiding. Hun gegevens vindt u vooraan in het boekje terug. 
De groepsleiding staat ook steeds klaar om op uw vragen/… te 
antwoorden.  
Vragen mogen altijd gestuurd worden naar onderstaand adres. 
chirojongens.sintantonius@gmail.com 
 
 
Ook op het internet zijn wij actief. Op onze website vindt u de 
belangrijkste data terug, informatie over onze evenementen, 
gegevens van de leiding, de verklikkertjes….  
 
Website: http://jongens.chirosint-antonius.be/  
 
Op Facebook worden leuke foto’s, filmpjes… gepost. Die vindt u 
terug in onze openbare groep samen met de meisjeschiro. Wanneer 
u lid wordt, krijgt u meldingen wanneer er zaken gepost worden. 
 
Facebook: Chiro Sint-Antonius Infobord  
 

http://jongens.chirosint-antonius.be/
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Ontspanning 
 
Kan jij op de Chiro geraken? 

 
 
 

Los de rebus op: 
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Sint-Teunis Keuttering 

 
 
Wij zijn met onze ploeg niet alleen kei toffe leiders, maar ook hard 
werkende beren. Vorige jaren zijn we al vaker gevraagd op 
trouwen, lentefeesten, schlagerfest, kermis etc. 
 
 
We hebben daarom besloten om vanaf dit jaar meer klussen aan te 
nemen. Het geld gaat dan vaak volledig of deels naar de Chirokas, 
afhankelijk van het type evenement en het aantal werkkrachten. 
 
 
Verantwoordelijke: Mathis Leys – 0470/56.55.40 
 

 



   1 

- 37 - 

Zoekertjes: 
 
Wij zijn met de Chiro nog op zoek naar onderstaande zaken. Als u 
ons hieraan kan helpen, zouden we heel blij zijn. Wanneer u nog 
andere interessante zaken heeft, kan u gerust een leider 
contacteren met de vraag of we hiermee iets kunnen doen. 
 

• Grasmachine (bosmaaier), haagschaar 

• Verkleedkleren 

• Gezelschapsspellen 

• Ballen en ander sportmateriaal 

• Werkende elektriciteitskabels 

• Tuinslangen 

• Spots 

• Verfoverschotten (afh. van kleur) 

• Werkmateriaal 

• Werkmachines: boor-, vijs-, zaagmachines… 

• Iemand die sloten en platte daken kan maken 
 

KOM NIET ZOMAAR IETS BRENGEN ZONDER TE VRAGEN A.U.B. 


