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Woordje van de leiding 
 

 
Hallo (nieuwe) leden en ouders 
 
Na een kort maar krachtig kamp is het weer zo ver: HET NIEUWE 
CHIROJAAR IS OFFICIEEL BEGONNEN! Aan alle mooie dingen komt 
een einde en dat is niet anders in de Chiro. Girben, Maarten, Lander, 
Thibaut, Yunah, Daan, Robin, Jeroen, Mathis en Royd gaan hun 
carrière bij de Chiro afsluiten. 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. Bedankt voor alle 
leuke jaren en mooie herinneringen! 
Het ga jullie goed en we zullen jullie missen! X  
 
Maaaar niet al te veel getreurd, dit jaar verwelkomen wij ook 
heleboel gemotiveerde nieuwe leiders in onze ploeg: Lars, Maxim, 
Jitse, Kobe, Marnix, Bernard, Pieter, Matias, Levi en Joachim. Wie 
deze aangename mannen 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  

Nick Wouters 
Heimeulenweg 108 

2980 Zoersel 
0494/94.06.94 

Nick.wouters.nick@gmail.com 
 

Jitse Van der Auwera 
Zoerselsteenweg 55 

2980 Zoersel 
0491/18.99.27 

Jitse55@telenet.be 

Maxim Auwers 
Distellaan 14 
2980 Zoersel 

0468/20.24.82 
Maxim.auwers@telenet.be 

Lars Dewitte 
Medelaar 166 
2980 Zoersel 

0471/79.91.65 
Dewitte.lars@gmail.com 

 
  

Speelclub 
 

 

Siebe De Koninck 
Sint-Antonius 
2980 Zoersel 

0492/39.33.00 
Siebe.de-koninck@skynet.be 

David Van Havenbergh 
Bethaniëlei 167 

2980 Zoersel 
0491/91.97.11 

David@vanhavenbergh.be 
 

 
Kobe Govers 

Nieuwstraat 12 
2980 Zoersel 

0489/11.66.65 
Kobe@goversjans.be 

 
Marnix Frans 
Spartalaan 15 
2980 Zoersel 

0493/19.92.47 
Marnix.frans@mariagaarde.be 
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 Rakkers 
 

 

Thomas Van Rooy 
Bethaniënlei 55 

2980 Zoersel 
0471/35.51.10 

Thomas.vanrooy@hotmail.be 
 

Bernard Kint 
Bethaniëlei 35 
2980 Zoersel 

0483/17.84.20 
Bernard.kint1@gmail.com 

Pieter Van Waas 
Lijsterbeslaan 9 
2980 Westmalle 
0491/19.04.15 

Pieter.vanwaas@hotmail.com 
 

Matias Boey 
Kasteeldreef 24 

 2980 Zoersel 
0468/25.00.38 

Matias.boey@telenet.be 
  

 
 

Toppers 
 

Dries Christiaensen 
Jukschot 55 

2980 Zoersel 
0477/03.18.70 

Drieschr1711@gmail.com 
 

Baptist Elst 
Mathias Joostenslaan 16 

2980 Zoersel 
0478/74.70.23 

Baptist_elst@hotmail.com 

Joachim Deryckere 
Lindedreef 1 

2390 Westmalle 
0491/30.95.91 

Joachim@gevex.be 
 

Levi Peeters 
Kerkhoflei 113 
2980 Zoersel 

0491/95.18.04 
Levi290703@outlook.com 
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Kerels 
Joris Van Hauwe 

Frans Van Looverenlaan 1 
2980 Zoersel 

0474/34.60.84 
Vanhauwe.joris@gmail.com 

Camilo Donoso Villar 
Bremlaan 10 
2390 Malle 

0488/33.40.49 
Camiloddc@hotmail.com 

 
 

 
Robbe Bollansée 
Withoevelaan 17 

2980 Zoersel 
0474/41.47.74 

Bollansee.r@gmail.com 
 

 

 
Aspiranten 

 
Robbe Van Looveren 

Goudveld 15 
2980 Zoersel 

0477/73.24.79 
robbevanlooveren@gmail.com 

 

Bram Theuns 
Rode Kruislaan 38 

2390 Malle 
0476/74.01.70 

Theuns.bram@gmail.com 
 

Robin Verbeeck 
Gagelaars 33 
2980 Zoersel 

0493/58.57.37 
Robin.verbeeck61@gmail.com 
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Groepsleiding 
 

Nick Wouters – Sloebers 
David Van Havenbergh – Speelclub 

Robin Verbeeck - Aspiranten 
 
 

 
Volwassen Begeleiders 

 
Stijn Leirs 

Emiel vermeulenstraat 24 
2980 Zoersel 

0479/25.63.55 
stijn.leirs@hotmail.com 

 Pieter Kips 
Gestelsebaan 115 

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 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 
 
 
 

 



   1 

- 13 - 

Verloop van een Chirozondag 
 
 
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: Nick Wouters 
Geboortedatum: 02/02/1999 
Bijnaam: De beste/De leuke 
Aantal jaren leiding: 5e jaar 
Studies/Beroep: Industrieel Ingenieur  
Hobby’s: Chiro, landbouwer 
Lievelingseten: Vol au vent 
Leukste Chirogebeurtenis: Allen voor 
Bart, Bart voor niemand  
Lijflied: We zitten op mars – Chirojongens Sint-Antonius 
Wat staat er op mijn bucketlist: Met zeekoeien zwemmen 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Zeekoe, want dan kan ik er 
ineens mee communiceren als ik er mee ga zwemmen. En die zien 
er ook gewoon leuk uit 
Dit wens ik jullie toe: 
 
Naam: Jitse Van der Auwera 
Geboortedatum: 25/09/2003 
Bijnaam: Jitsel 
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: Kinesitherapie & 
revalidatiewetenschappen 
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten: Sushi 
Leukste Chirogebeurtenis: Aspitrant, Bivak 
Amel 2020 
Lijflied: Jong - Spring 
Wat staat er op mijn bucketlist: Op trektocht door Peru gaan 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Een tjiftjaf, zo kan ik lekker 
overwinteren in het zuiden. 
Dit wens ik jullie toe: Een heel leuk chirojaar! 
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Naam: Maxim Auwers 
Geboortedatum: 27/09/2003 
Bijnaam: De maxy-maxy 
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: 6 communicatie en media 
Hobby’s: skaten en chiro 
Lievelingseten: spaghetti van ons moeke 
Leukste Chirogebeurtenis: hungergames met 
teu en benja 
Lijflied: spring - remix 
Wat staat er op mijn bucketlist: roadtrippen 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: helmkasuaris aka the killer 
bird 
Dit wens ik jullie toe: een stralend, prachtig en crazy chirojaar xxx 
 
Naam: Lars Dewitte 
Geboortedatum: 4 juli 2003 
Bijnaam: Toekan 
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: Bio-ingenieur 
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten: een lekkere vegetarische schotel!!!! 
Leukste Chirogebeurtenis: De beide leefweken als aspirant 
Lijflied: Laat Ons Een Bloem - Louis Neefs 
Wat staat er op mijn bucketlist: Alleen een hele grote reis maken.  
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Weet ik niet, maar 
herbivoren spreken me het meeste aan. 
Dit wens ik jullie toe: Een fantastisch chirojaar zonder corona, 
regen en weet ik veel welke andere absurde redenen ons 
tegenwoordig in de weg kunnen staan. 
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SPEELCLUB 
Naam: David Van Havenbergh 
Geboortedatum: 2002-08-31 
Bijnaam: Dave, Dreef, Drave, Dreft, Zeepje, TAZ 
Aantal jaren leiding: 2e jaar 
Studies/Beroep: 2e jaar Accountany & Fiscaliteit 
Hobby’s: De chiro natuurlijk! 
Lievelingseten: Pizza of Hamburger 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlands kamp 
Lijflied: We zitten op mars – zangstonde kamp 2021 
Wat staat er op mijn bucketlist: Met sneeuwscooters 
rond crossen 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Dolfijn, Ze zijn intelligent, 
snel, en mooi 
Dit wens ik jullie toe: Een heel aangenaam, tof en coronavrij 
chirojaar! 
 
Naam: Siebe De Koninck 
Geboortedatum: 29/03/2001 
Bijnaam: Koning Sibje 
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: Bachelor Sociaal Werk 
Hobby’s: CHIRO 
Lievelingseten: Poké Bowl met zalm 
Leukste Chirogebeurtenis: Door de slijk 
ploeteren in Durbuy  
Lijflied: Stuck in the middle with you – Stealers 
Wheel 
Wat staat er op mijn bucketlist: De wereld rond reizen 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Een grizzlybeer, mooi 
beest en elke dag zalm eten! 
Dit wens ik jullie toe: Een kamp zoals het zou moeten zijn in 2022! 
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Naam: Kobe Govers 
Geboortedatum: 18-11-2003 
Bijnaam: de kuub, kwabe, pyrobe, rookman, 
vierkant 
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: leerkracht middelbaar 
geschiedenis-wiskunde 
Hobby’s: circus, CHIRO 
Lievelingseten: ribbetjes van de wandeling 
Leukste Chirogebeurtenis: met zen alle savonds 
rond het kampvuur op de kamp avonden 
Lijflied: One Piece OP 1: We are 
Wat staat er op mijn bucketlist: Naar japan, 
ijsland en canada op reis gaan. 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: nen bruine beer omdat 
deze een half jaar mag slapen en niet op staan en omdat deze geen 
verantwoordelijkheden heeft. 
Dit wens ik jullie toe: heel veel mooie chiro jaren  
 
Naam: Marnix Frans 
Geboortedatum: 20/05/03 
Bijnaam: / 
Aantal jaren leiding: 1e jaar  
Studies/Beroep: Dierengeneeskunde  
Hobby’s: Skaten, Chiro, Saxofoon  
Lievelingseten: croque monsieur 
Leukste Chirogebeurtenis: Afbraak Aspibal  
Lijflied: Maren Kessel Tunnel Rave  
Wat staat er op mijn bucketlist: Reizen naar Zuid-Amerika 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Een axolotl omdat ik 
mezelf snel kan aanpassen   
Dit wens ik jullie toe: Een leuk chirojaar zonder corona   
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RAKKERS 
Naam: Thomas Van Rooy 
Geboortedatum: 15/03/1999 
Bijnaam: Er bestaan er meerdere 
Aantal jaren leiding: 5e jaar 
Studies/Beroep: Grafische en Digitale media 
Hobby’s: Chiro’en en visuelen 
Lievelingseten: Spaghetti van Nancy 
Leukste Chirogebeurtenis: Wanneer het de 
siebe zen beurt is om de paal neer te leggen. 
Lijflied: Kutjaar van de guy 
Wat staat er op mijn bucketlist: Een oude vriend, Waldek 
weerzien. 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Een Dolfijn want dan kan 
ik paintballen. Of een kikker want ik zou graag kunnen vliegen. 
Dit wens ik jullie toe: Ik hoop dat iedereen in volle teugen van de 
hoofdstad kan genieten.  
 
Naam: Bernard Kint 
Geboortedatum: 19/08/2003 
Bijnaam: Bertrand  
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: Sportjournalistiek  
Hobby’s: Chiro en Topsport in het voetbal op 
krukken        
Lievelingseten: Pizza Hawai of gewoon ne dame blanche  
Leukste Chirogebeurtenis: Daar in Hongarije wast allemaal wel 
leuk uitgezonderd het eten.  
Lijflied: Een brood voor morgenvroeg van Bart Peeters 
Wat staat er op mijn bucketlist: De WK finale voetbal presenteren  
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Een panda die slaapt en 
eet alleen dat leven moet fantastisch zijn.  
Dit wens ik jullie toe: Een fantastisch jaar in de Chiro met veel 
vriendschap en nog meer vreugde 



   1 

- 19 - 

 
 
Naam: Matias Boey 
Geboortedatum: 21/12/2002 
Bijnaam: Fortnite god  
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: Toegepaste Psychologie  
Hobby’s: Chiro, Skate  
Lievelingseten: Ravioli uit blik 
Leukste Chirogebeurtenis: De Lars bij het kampvuur die niet                                                                                      
wou slapen 
Lijflied: Before you go  
Wat staat er op mijn bucketlist: GL (groepsleiding) zijn  
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Een mug want das lekker 
irritant  
Dit wens ik jullie toe: Vele jaren mij als leiding  
 
Naam: Pieter van Waas 
Geboortedatum: 24/04/2003 
Bijnaam: Pjekke, Pubes 
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: Burgerlijk of industrieel ingenieur 
Hobby’s: Wielrennen en Chiro 
Leukste Chirogebeurtenis: De herinnering aan de welbefaamde 
pisquiz 
Lijflied: Life is a highway – Rascal Flatts 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Leeuw: Heel de dag slapen 
en uw vrouw dat alles voor u doet 
Dit wens ik jullie toe: Een jaartje vol plezier, vrienden en 
herinneringen voor het leven 
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TOPPERS 
 
Naam: Dries Christiaensen 
Geboortedatum: 17 november 2001 
Bijnaam: Krisse / Kries / Krien / Krijs /Twijfelaar 
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: Toegepaste Informatica Leuven 
Hobby’s: Chiro, Sporten 
Lievelingseten: Spaghetti van Nancy 
Leukste Chirogebeurtenis: Bivak natuurlijk (liefst 
een volledig) 
Lijflied: Bivaklied 
Wat staat er op mijn bucketlist: Rondtrekken in het buitenland 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Een 
alpenwatersalamander, deze beestjes kunnen ‘volwassen worden’ 
actief uitstellen. 
Dit wens ik jullie toe: Een waanzin Chirojaar met zotte activiteiten 
 
Naam: Baptist Elst 
Geboortedatum: 20/12/2002 
Bijnaam: Baps 
Aantal jaren leiding: 2de jaar 
Studies/Beroep: Industrieel Ingenieur 
Hobby’s: Atletiek en de chiro natuurlijk 
Lievelingseten: De goulash van op buitenlandskamp 
Leukste Chirogebeurtenis: den autodrave natuurlijk 
Lijflied: niet de sledgehammer 
Wat staat er op mijn bucketlist: samen met den Drave een ritje 
maken in de porshe 
Welk dier zou je willen zijn en waarom:  nvt 
Dit wens ik jullie toe: Een prachtig , hopelijk coronaloos chirojaar! 
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Naam: Levi Peeters 
Geboortedatum: 29/07/2003 
Bijnaam: De Peeters 
Aantal jaren leiding: 1e jaar  
Studies/Beroep: Kinesitherapie en 
revalidatiewetenschappen   
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten: Macaroni 
Leukste Chirogebeurtenis: Karten op buitenlandskamp 
Lijflied: Tis ni waar zee de Jacky 
Wat staat er op mijn bucketlist: Het Noorderlicht bekijken. 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Shoebill/ 
SchoenbekooievaarZijn snavel is indrukwekkend. Het heeft de 
vorm van een schoen van 25 cm lang en 10 cm breed, vandaar zijn 
zo suggestieve lokale naam “ abou marqoub ”, de vader van de 
schoen! Dit is een vogel om U tegen te zeggen, daarom zou ik hem 
graag willen zijn. 
Dit wens ik jullie toe: Een heel fijn en leuk Chirojaar! Dat al je 
dromen mogen uitkomen! 
 
Naam: Joachim Deryckere  
Geboortedatum: 05/02/2003 
Bijnaam: Joa 
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: Rechten aan UGent 
Hobby’s: Voetbal en supporteren voor KV 
Mechelen 
Lievelingseten: Lasagne 

Leukste Chirogebeurtenis: Onze aspidagen :)  
Lijflied: Doe de donna 
Wat staat er op mijn bucketlist: Met KVM Europa in 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Een papegaai, omdat ik 

dan kan vliegen Dit wens ik jullie toe: Een jaar vol plezier, geluk en 
lekker eten! 
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Dit wens ik jullie toe: Een jaar vol geluk, plezier en lekker eten! 

KERELS 
Naam: Joris Van Hauwe 
Geboortedatum: 09/08/01  
Bijnaam: JEUUUUUUU 
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: Bachelor klimatisering / bij de Lift 
Construct werken 
Hobby’s: Kassen en fietsen? 
Lievelingseten: Sushiiii 
Favoriete Chirospel: 24h-spel 
Leukste Chirogebeurtenis: Laatste kamp als lid 
Lijflied: Anne-Marie!  
Wat staat er op mijn bucketlist: Toch eens gaan skydiven 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Een fretkat, een echt 
nachtdier 
Dit wens ik jullie toe: Een coronaloos leven 
 
Naam: Robbe Bollansée 
Geboortedatum:14/02/2001 
Bijnaam: Bobbe, Bobbie, Bolla 
Aantal jaren leiding: 3e jaar  
Studies/Beroep: Arbeids & Organisatie 
Psychologie, pikkedief 
Hobby’s: Chiro, vrouwen loeren 
Lievelingseten: Voor mij ne pizza me tonijn, 
ansjovis, kappertjes, beetje ajuin en olijven aub 
Leukste Chirogebeurtenis: Moddervoetbal met de 
nodige doucheparty 
Lijflied: Nergens Goed Voor van De Dijck & Sledgehammer van 
Peter Gabriel 
Wat staat er op mijn bucketlist: Trouwen met Vanessa Hudgens! 
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Welk dier zou je willen zijn en waarom: Een mol, zo kan ik onder 
de grond kijken       
Dit wens ik jullie toe: Een Chiro jaar zonder taboe! 
 
 
Naam:  Camilo Donoso Villar 
Geboortedatum: 1 juni 2001 
Bijnaam: Massi(mo), Millie, die ene megacoole 
leider  
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: student Journalistiek  
Hobby’s: chiro, muurklimmen, muziek, voetbal, 
pikkedieven 
Lievelingseten: de zoete smaak van 
overwinning  
Leukste Chirogebeurtenis: moddervoetbal  
Lijfliedjes: Nergens Goed Voor van De Dijk en Sledgehammer van 
Peter Gabriel  
Wat staat er op mijn bucketlist: op Dour spelen 
Welk dier zou je willen zijn en waarom: een koe in India om voor 
de hand liggende redenen  
Dit wens ik jullie toe: een beter jaar dan afgelopen jaar  
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ASPIRANTEN 
Naam: Robin Verbeeck  
Geboortedatum: 26 februari 2001 
Bijnaam: Robain, de Verbeeck, Verbeeckse, Verbex,… 
Aantal jaren leiding: 3e jaar  
Studies/Beroep: WE <3 EVENTS, friturist en redder  
Hobby’s: Chiro, rugby, skate-, snow-, wakeboarden en 
surfen 
Lievelingseten: te veel mayonaise  
Leukste Chirogebeurtenis: vaccginatie in het 
vaccginatiecentrum PN 
Lijflied: Jim Lahey - Every "RANDY" From Trailer Park 
Boys 
Wat staat er op mijn bucketlist: vliegen met kikkers  
Welk dier zou je willen zijn en waarom: eender 
welk, zolang ik maar deel kan uitmaken van het 
Rijkdom van Jude de Dierengod  
Dit wens ik jullie toe: De beste wensen, da we nog 
lang meuge meuge en goe kunne kunne  
 
Naam: Bram Theuns 
Geboortedatum: 02/06/2000 
Bijnaam: Brom 
Aantal jaren leiding: 4de jaar 
Studies/Beroep: Industrieel ingenieur biochemie 
Hobby’s: 0477 … en Chiro 
Lievelingseten: Het eten van Chateau Pineau 
(PS: voor aanraders contacteer oudleider Maarten) 
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Leukste Chirogebeurtenis: Galabal 2018 
Lijflied: Wings - Armand Van Helden 
Wat staat er op mijn bucketlist: Een zomer zonder herexamens  
Welk dier zou je willen zijn en waarom: Een wolf zodat 
Deceuninck- Quick-Step een nieuw lid heeft om met de Wolfpack 
Parijs-Roubaix te winnen. Go Yves Lampaert! 
Dit wens ik jullie toe: Fijne feestdagen! 
 
Naam: Robbe Van Looveren 
Geboortedatum: 24/12/2000 
Bijnaam: Van Looveren 
Aantal jaren leiding: 4e jaar 
Studies/Beroep: defensie 
Hobby’s: chiro 
Lievelingseten: pizza 
Leukste Chirogebeurtenis: bivak 
Lijflied: Robbery ( juice world) 
Wat staat er op mijn bucketlist: geen 
spijt hebben van het leven 
Welk dier zou je willen zijn en waarom:  
een aap 
Dit wens ik jullie toe: 
Een fijne kerst! 
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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 

 
5 september  Eerste Chirozondag, JOEPIE! 
3 oktober  Geen Chiro       
5 november Aspibal 
21 november  Christus Koning 
7 maart  Geen Chiro      
23 April Oud-Leidingsfeestje 
14 mei Kerelcarwash 
11-21 juli  Bivak 
Onbekend Spaghettidagen, lekker smullen! 
Onbekend Brunch en Bal 
 
 
 
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 
 
Na een jaar onze deuren gesloten te hebben hopen we dit jaar 
jullie weer te mogen ontvangen op de spaghettidagen! 
 
Wie zin heeft in een overheerlijke spaghetti, een zalige koude 
schotel en een deugddoend pintje of jeneverke is welkom op onze 
lokalen op tot nu toe onbekende datum. 
 
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. 
 
 
Waar?  Op de lokalen van de Chirojongens van Sint-Antonius 
Adres?  Kapellei 35A 
            2980 Sint-Antonius 
 
Wanneer ? Datum nog onbekend! 
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Christus Koning 

 
Zondag 21 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 21 november 
- Waar? Om 9u30 wordt iedereen verwacht op de meisjeschiro 
- Wat?  

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

 
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 
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Aspibal 
 
Nu de evenementensector stilaan op gang begint te komen hopen 
wij om terug ons bangelijke Aspibal terug te brengen. Dit jaar zal 
Aspibal plaatsvinden op een andere datum zodat we op 24 
december (onze gewoonlijke datum) gezellig kerstavond kunnen 
vieren. Zet je dansbenen al maar klaar want vrijdag 5 november 
wordt de avond van je leven.  
 
Heb je zin in de beste muziek, een mooie lichtshow, vele drankjes en 
ambiance? Hou dan zeker onze facebookpagina in de gaten om van 
alles op de hoogte te zijn!  
 
Voor de ouders: Naast feestende mensen hebben we ook helpende 
handen nodig. Als u interesse heeft om te komen helpen op Aspibal 
moet je zeker verder bladeren naar de laatste pagina ;-) 
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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.  
 
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 de 10 verschillen vinden? 

 
 

 
 

Los de rebus op: 
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Sint-Teunis Keuttering 

 
 
Wij zijn met onze ploeg niet alleen keitoffe 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: Bram Theuns – 0476/74.01.70 
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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. 
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Geachte ouder, 
 
De Chirojongens organiseren op 5 november hun jaarlijks 
evenement Aspibal. Het is overigens onze 30ste editie. Aangezien 
zo’n groot evenement heel wat voorbereiding en ook de avond zelf 
heel wat werk met zich meebrengt, zijn we voor de avond zelf (5 
november) nog op zoek naar eventuele medewerkers om ons team 
te versterken.  
Concreet: 

- U wordt om 20:00 verwacht op het Sint-Teunisplein achter 
de kerk. 

- Afhangend van uw taak of waar u zich voor op heeft 
gegeven zal ik u begeleiden naar de (tussentoog, vestiaire, 
hamburgerkraam, bonnetjes, vip toog, buitensecurity). 

- U zal gedurende heel de avond op uw shift blijven en jonge 
feestvierders bedienen. 

- Het evenement stopt om 03:00. 
Wat mag u verwachten: 
- U krijgt een bonnetje waarmee u een gratis hamburger kunt gaan 
halen in ons hamburgerkraam. 
- U krijgt het geweldig gevoel en voldoening om 3500 feestvierders 
de avond van hun leven te bezorgen. 
- Een kleine bedanking bij afscheid en een grote glimlach van heel 
de leidingsploeg en alle aspiranten. 
 
Moest u geïnteresseerd zijn, dan hoor ik graag van u. Mochten 
jullie nog verdere vragen hebben dan kan u altijd terugmailen of 
bellen op mijn onderstaande gegevens. 
 
Feestelijke groeten, 
Lander Claeys 
Aspibalteam 
0484/70 66 61 – lander_claeys@hotmail.com 
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