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Woordje van de leiding 
 

 
Hallo (nieuwe) leden en ouders 
 
Na een fantastisch bivak is het eindelijk zo ver: HET NIEUWE 
CHIROJAAR IS OFFICIEEL BEGONNEN. Een nieuw jaar betekent 
eveneens een nieuwe leidingsploeg. Jammer genoeg moeten we 
afscheid nemen van speelclubleider Biko en rakkerleider Yente. Wij 
zijn heel dankbaar dat jullie je steeds vol enthousiasme hebben 
ingezet voor de chiro! We zullen jullie missen! 
 
Maar… niet getreurd, dit jaar verwelkomen wij ook heel wat nieuwe 
leiders in onze ploeg: Robin, Jeroen, Royd, Mathis, Dries, Thomas, 
Bart, Lander, Nick, Thibaut, Axel, Thibau. Wie deze twaalf nieuwe 
leiders zijn, komen jullie verder in deze starteditie te weten. Samen 
zullen we er een fantastisch jaar van maken! 
 
In deze editie willen wij alle bekende gezichten terug welkom heten. 
Maar ook heel wat nieuwe jonge en iets minder jonge leden willen 
wij van harte verwelkomen! 
 
In dit boekje stellen de leiders zich voor, worden enkele praktische 
zaken beschreven en worden de belangrijkste datums van het 
komende chirojaar aan jullie voorgesteld. 
 

Verder wensen wij jullie nog veel leesplezier! 

De leidingsploeg 
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Humor 
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Gegevens van de leiding 
 

 
 

Sloebers  

Jonathan Van Alphen 
Amazonelaan 33 

2980 Zoersel 
0468/33.19.96 

jonathan.vanalphen@hotmail.com 
 

Robin Claessens 
Klaprooslaan 11 

2980 Zoersel 
0498/80.75.42 

Robinclaessens00@gmail.com 

Royd Goolaerts 
Zoerselhoek 2 
2980 Zoersel 

0472/49.27.01 
Royd.goolaerts@gmail.com 

 

Jeroen Brinkers 
Schriekbos 82 
2980 Zoersel 

0493/73.13.90 
Brinkersjeroen24@gmail.com 

  
Speelclub 

 

 

Pieter Theuns 
Rode Kruislaan 38 
2390 Westmalle 
0475/76.90.13 

 Pieter.theuns1997@gmail.com 
 

Mathis Leys 
Emiel Vermeulenstraat 62 

2980 Zoersel 
0470/56.55.40 

mathisleys@gmail.com 

Dries Verlinden 
Nieuwstraat 11 

2980 Zoersel 
0479/18.41.23 

Driesverlinden123@gmail.com 
 
 
 
 
 

Thomas Van Rooy 
Bethaniëlei 55 
2980 Zoersel 

0471/35.51.10 
Thomas.vanrooy@hotmail.be 
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Rakkers 

 

 

Maarten Vissers 
Distellaan 15 
2980 Zoersel 

0494/17.17.49 
maarten.rafc@hotmail.com 

 

Nick Wouters 
Heimeulenweg 108 

2980 Zoersel 
0494/94.06.94 

Nick.wouters.nick@gmail.com 

Lander Claeys 
Rode Kruislaan 10 
2390 Westmalle 
0484/70.66.61 

Lander_claeys@hotmail.be 

Bart Vanleene 
Zonnebloemlaan 46 

2980 Zoersel 
0493/76.19.06 

Bartvanleene1@gmail.com 

 
Toppers 

 
Girben Storms 

Emiel Vermeulenstraat 27 
2980 Zoersel 

0470/51.93.11 
girbenstroms15@hotmail.com 

Thibau Lemaire 
Sint-Lenaarstebaan 83 

2390 Oostmalle 
0474/21.04.13 

Lemaire.thibau@hotmail.com 
 

Thibaut Beyltiens 
Azalealaan 13 
2980 Zoersel 

0499/55.82.83 
Thibautbeyltiens1999@gmail.com 

Axel Belmans 
Beukenlaan 42 
2980 Zoersel 

0483/36.50.25 
Axel.belmans@gmail.com 

  
Kerels 

 

Joppe Nicolaï 
De Knod 10 

2980 Zoersel 
0476/79.79.16 

Joppe.nicolai@hotmail.com 

Niels Vandeweyer 
Bethaniëlei 3B 
2970 Schilde 

0473/91.83.31 
witte.vandeweyer@gmail.com 
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Thomas Van Der Mast 

Raymond Delbekestraat 27 
2980 Zoersel 

0470/60.72.91 
thomasvdm1998@gmail.com 

 

 
Aspiranten 

 
Anthony Beyltiens 

Azalealaan 13 
2980 Zoersel 

0491/64.12.56 
anthonybeyltiens1997@gmail.com 

 

Sam De Peuter 
Oase 26 

2980 Zoersel 
0468/14.57.17 

sam-de-peuter@hotmail.com 

Benjamin Garitte 
Ruiterslaan 24 
2980 Zoersel 

0470/50.93.53 
Garitte_ben@outlook.com 

 

 
Groepsleiding 

 
Joppe Nicolaï (Kerels) 

Benjamin Garitte (Aspiranten) 
Pieter Theuns (Speelclub) 

 

 
Volwassen Begeleider 

 
Stijn Leirs 

Houtstraat 138 
2390 St-Lenaarts 
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 onderverdeeld in zes afdelingen op basis van 
leeftijd. Hieronder vindt u de zes afdelingen o.b.v. geboortedatum. 
 
Sloebers: 6 - 7 jaar (2010 – 2011) 
Speelclub: 8 - 9 jaar  (2008 – 2009) 
Rakkers: 10 - 11 jaar (2006 – 2007) 
Toppers: 12 - 13 jaar (2004 – 2005)  
Kerels: 14 - 15 jaar (2002 – 2003) 
Aspiranten: 16 - 18 jaar (2000 – 2001) 
 

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 vragen wij 1 euro. De jongste leden geven dit best bij 
aanvang van de chirozondag af aan hun leiders om te voorkomen 
dat ze dit kwijtspelen tijdens het ravotten.  
 
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 
groepsleider 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 wat aanvullen. 
 
 

!!! NIEUW !!! 
Vanaf dit jaar verkopen we onze eigen CHIRO SINT-ANTONIUS 
truien. Meer info is te vinden op de volgende pagina.
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Nieuwe Chirotrui 
 
Onze Chiro gaat vanaf september een beetje anders kleuren. De 
leiding van de meisjes- en de jongenschiro hebben hun hoofden bij 
elkaar gestoken en wat is daaruit gekomen? 
 
… EEN NIEUWE 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 vanaf eind september te koop op de Chiro. Kom gerust 
voor of na de Chiro passen en neem voor de schappelijke prijs van 
15 euro een trui mee naar huis. 

 
Trui met kap Trui zonder kap 

  

€ 15 
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Verloop van een Chirozondag 
 
De Chirozondag duurt van 14u tot 17u (17u30 vanaf de Rakkers). 
 
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 de 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: Jonathan van Alphen 
Geboortedatum 21-05-1996 
Bijnaam: John 
Aantal jaren leiding: ik begin aan mijn 4e jaar 
Studies/Beroep: Handelswetenschappen 
Hobby’s: Chiro, weggaan met vrienden 
Lievelingseten: Frieten me nen bickyburger 
en bitterballen 
Favoriete Chirospel: Hooliganspel, The 
hunger games 
Leukste Chirogebeurtenis: Kamp als 1ste jaars aspirant 
Lijflied: Let it go - Frozen 

Wat als ik een superkacht had? Mensen hun gedachten lezen 
Mooiste leidster: Mirthe Storms 
Dit wens ik jullie toe: Allemaal superleuke zondagen en weekends 
en voor de ouders is eindelijk een rustig namiddagske thuis! 
 
Naam: Robin Claessens 
Bijnaam: Robke 
Geboortedatum: 03/10/1999 
Aantal jaren leiding: eerste jaars 
Studies/Beroep: Restaurant & keuken 
Hobby’s: Chiro, koken 
Lievelingseten: Steak met pepersaus 
Favoriete Chirospel Ballekestamp 
Leukste Chirogebeurtenis Buitenlands kamp 
Lijflied: Ran-D – living fort he moment 
Wat als ik een superkacht had? Goed kunnen zingen en super slim 
zijn 
Mooiste leidster: Marjan 
Dit wens ik jullie toe: super veel mooie chiromomenten 
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Naam: Royd Goolaerts 
Geboortedatum: 4-11-1999 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Hobby's: chiro 
Lievelingseten: frietjes met stoofvlees 
Favoriete chirospel: koningsbal 
Leukste chirogebeurtenis: buitenlands kamp 
Lijflied: joey badass - paper trails 
Wat als ik superkracht had: teleporteren of 
vliegen 
Mooiste leidster: alle zussen van de joppe 
Wens ik jullie toe: lieve liefjes 
 
 
Naam: Jeroen Brinkers 
Geboortedatum: 24/07/1999 
Bijnaam: Jerre 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep:  
Hobby’s: Rugby, Piano 
Lievelingseten: Spaghetti 
Favoriete Chirospel: etterbal 
Leukste Chirogebeurtenis: Mijn laatste 
kamp als lid. 
Lijflied: Beat it – Michael Jackson 
Wat als ik een superkacht had?  
Dan zou ik de tijd kunnen stilzetten. 
Mooiste leidster: Laura Mertens 
Dit wens ik jullie toe: Een super leuk chirojaar. 
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SPEELCLUB 
 
Naam: Pieter Theuns 
Bijnaam: Pjekke 
Geboortedatum: 10/06/1997 
Aantal jaren leiding: 3e jaars 
Studies/Beroep: elektromechanica campus 
Geel 
Hobby’s: wielrennen, lopen, discoschaatsen 
Lievelingseten: ribbekes met frietjes 
Lijflied: Sjajbidajbidoebidaj… (voor de volledige versie ben ik te 
booken op pjekke-entertainment@booking.com 
Favoriete Chirospel: balleke-stamp 
Leukste Chirogebeurtenis: buitenlands kamp Hongarije 
Wat als ik een superkacht had? Altijd op tijd komen 
Mooiste leidster: Jessy Lenders natuurlijk 
 
 
Naam: Mathis Leys 
Geboortedatum:  12/06/1999 
Bijnaam: Tissue 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep: Werkloos 
Hobby’s: Surfen 
Lievelingseten: Spaghetti van de 
spaghettidagen 
Favoriete Chirospel: Balleke stamp 
Leukste Chirogebeurtenis: Eerste kamp 
Lijflied: K3 – De 3 biggetjes 
Mooiste leidster: Zussen van de Joppe 
Dit wens ik jullie toe: Heel veel kinderen die in de chiro komen 
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Naam: Dries Verlinden 
Geboortedatum 03/01/1999 
Bijnaam: Driss 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep: TEW: handelsingenieur 
Hobby’s: lopen en chiro 
Lievelingseten: fishsticks met puree 
Favoriete Chirospel: ezelen 
Leukste Chirogebeurtenis: chirokamp 
Lijflied: wij zijn van de chiro 
Wat als ik een superkacht had? Onzichtbaar zijn 
Mooiste leidster: Valerie Van Houwe 
Dit wens ik jullie toe: het beste 
 
Naam: Thomas Van Rooy  
Bijnaam: Teu’ke 
Geboortedatum: 15/3/1999 
Aantal jaren leiding: 1ste jaars 
Studies/Beroep: elektriciteit 
Hobby’s: chiro, fotografie, lopen 
Lievelingseten: kebab van Del Vero  
Lijflied: Despacito  
Favoriete Chirospel: Ballekestamp 
Leukste Chirogebeurtenis: buitenlands 
kamp 
Wat als ik een superkacht had? Teleporteren (Jumper) 
Mooiste leidster: de zussen van joppe 
Dit wens ik jullie toe: een top chirojaar en dat we allemaal nog 
veul meuge meuge! 
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RAKKERS 
 
Naam:  Maarten Vissers 
Geboortedatum: 24/05/1998 
Bijnaam: Meirte, Martijntje  
Mirtemoertemartemartijntje  
Aantal jaren leiding: 2e jaars 
Studies/Beroep: Toegepaste Informatica 
(KdG) 
Hobby’s: Thaibox, fitness, gitaar, Chiro 
Lievelingseten: Spaghetti 
Favoriete Chirospel: Hooliganspel/The Hungergames 
Leukste Chirogebeurtenis: The Hungergames (Bivak 2016) 
Lijflied: Xink - De Vriendschapsband 
Wat als ik een superkacht had? Ik zou graag eens weten wat er in 
mijn kat haar hoofd omgaat 
Mooiste leidster: Valerie Van Hauwe hihi 
Dit wens ik jullie toe: Prettige feestdagen 
 
Naam: Nick Wouters 
Geboortedatum: 2 februari 1999 
Bijnaam: Nock 
Aantal jaren leiding: Eerstejaar 
Studies/Beroep: Industrieel Ingenieur 
bouwkunde 
Hobby’s: Voetbal & Chiro 
Lievelingseten: Kapsalon cocktail 
Favoriete Chirospel: 24-uur spel 
Leukste Chirogebeurtenis: Krinkel 
Lijflied: Wij zijn van de chiro 
Wat als ik een superkacht had? Vliegen 
Mooiste leidster: Laura Mertens 
Dit wens ik jullie toe: Een supergeweldig chirojaar!!!  
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Naam: Lander Claeys 
Geboortedatum 27/03/1999 
Bijnaam: kloetz 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep: Industriële Wetenschappen 
Hobby’s: Chiro, Squash 
Lievelingseten: Paella 
Favoriete Chirospel: boeffertjesdag 
Leukste Chirogebeurtenis: nachtspel 
Lijflied: zestien man op een kist van een dooie 
Wat als ik een superkacht had?: tijdreizen 
Mooiste leidster: Laura Mertens 
Dit wens ik jullie toe: een spetterend en vrolijk chirojaar 

 
Naam: Bart Vanleene  
Geboortedatum 22/09/1999 
Bijnaam: Bort 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep: Ondernemen en 
Marketing 
Hobby’s:  Chiro, lezen 
Lievelingseten: Kebab 
Favoriete Chirospel: klakkebuizen 
Leukste Chirogebeurtenis:  Krinkel 2017 
Lijflied: Don’t stop me now van Queen 
Wat als ik een superkacht had?  Tijdreizen 
Mooiste leidster: Marie 
Dit wens ik jullie toe: Een fijn chiro jaar  
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TOPPERS 
 
Naam: Girben Storms 
Bijnaam: Gorbon 
Geboortedatum: 15/10/1998 
Aantal jaren leiding: 1ste jaar 
Studies/Beroep: 6de jaar Houttechnieken 
Hobby’s: Voetbal, Chiro 
Lievelingseten: Lasagne 
Favoriete Chirospel: balleke stamp 
Leukste Chirogebeurtenis: leefweek 
Fanta/cola/…:  cola 
Wat als ik een superkracht had? Dan zou 
ik de macht overnemen in de wereld 
Mooiste leidster: Marie Nicolaï 

 
Naam: Thibau Lemaire 
Geboortedatum: 04/05/1999 
Bijnaam: Lemaire 
Aantal jaren leiding: 1 
Studies/Beroep: Bachelor grafische en 
digitale media 
Hobby’s: Chiroooow 
Lievelingseten: Canneloni van de mark 
Favoriete Chirospel: Casinogames 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlands 
kamp 
Lijflied: September – Earth, wind & fire (liefst van al luister ik naar 
Leider Bart zijn muziek!!!) 
Wat als ik een superkacht had? Dan zou ik leider Axel enkele cm’s  
laten groeien! 
Mooiste leidster: Valerie ;))) 
Dit wens ik jullie toe: Een heel fijn chirojaar vol rattenstreken en 
plezier! 
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Naam: Thibaut Beyltiens 
Geboortedatum: 14 juni 1999 
Bijnaam: Thibaaft Broodpudding 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep: TEW: bedrijfskunde 
Hobby’s: chiro en ping pong 
Lievelingseten: ne goeie paella 
Favoriete Chirospel: dooie vis 
Leukste Chirogebeurtenis: Barts slechtste 
bortmop 
Lijflied: Suavemente!! 
Wat als ik een superkacht had? Dan zou ik de 
wereld redden wanneer die mij het meest nodig had, zonder te 
verdwijnen,  door het besturen van de 4 elementen… 
Mooiste leidster: VVH 
Dit wens ik jullie toe: Geluk… voorspoed… en uiteraard dat de 
gezondheid mag meezitten! 
 
Naam: Axel Belmans 
Geboortedatum: 14/04/1999  
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep: Handelsingenieur 
Hobby’s: vissen, handelen en CHIRO!! 
Lievelingseten: Spaghetti Carbonara 
Favoriete Chirospel: hungergames 
Leukste Chirogebeurtenis Het kamp 
Lijflied: ik moet kaka doen 
Wat als ik een superkacht had? Dan zou ik die verkopen 
Mooiste leidster: Valerie 
Dit wens ik jullie toe: Een fijn jaar met veel zonneschijn, 
vriendschop en een goede gezondheid, want dat is uiteindelijk het 
belangrijkste he! 
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KERELS 
Naam: Joppe Nicolaï 
Geboortedatum 16/04/1995 
Bijnaam: Joppo 
Aantal jaren leiding: 5e jaars 
Studies/Beroep: leerkracht Economie-
aardrijkskunde, SEW 
Hobby’s: Chiro, tafelen en reizen 
Lievelingseten: ’t moet ni goe zijn, als’t 
maar veel is 
Favoriete Chirospel: Smokkelspel 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlandse kampen naar Oostenrijk 
en Hongarije 
Lijflied: Bivaklied 
Wat als ik een superkacht had?: Teleporteren 
Mooiste leidster: Mirthe 
Dit wens ik jullie toe: dat jullie na elke chirozondag met een brede 
lach en vele verhalen mogen thuiskomen 
 
Naam: Niels Vandeweyer 
Bijnaam: Gletsjer, weijer 
Geboortedatum:26/07/1998 
Aantal jaren leiding: eerste jaars 
Studies/Beroep: Lichamelijke opvoeding 
sport 
Hobby’s: Voetbal, Chiro 
Lievelingseten: Spaghetti van de chiro 
Favoriete Chirospel Ballekestamp 
Leukste Chirogebeurtenis 2-daagse naar 
de zee toen ik eerste jaar kerel was 
Wat als ik een superkacht had? Dan zou ik 
de wereld veroveren 
Mooiste leidster: Nele Hermans 
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Naam: Thomas Van der Mast 
Geboortedatum: 12/10/1998 
Bijnaam: Teu 
Aantal jaren leiding: 2 jaar 
Studies/Beroep: sociaal technische 
wetenschappen 
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten: Kip&Co 
Favoriete Chirospel: massaspelen 
Leukste Chirogebeurtenis: leiding worden hihi 
Lijflied: tirolermix 
Wat als ik een superkacht had? Teleporteren  
Mooiste leidster: Anthony Beyltiens 
Dit wens ik jullie toe: Veel liefde en cara 
 

ASPIRANTEN 
 

Naam: Anthony Beyltiens  
Bijnaam:  Tony 
Geboortedatum: 31-08-1997 
Aantal jaren leiding: 3e jaars 
Beroep:  lasser bij ask romein 
Hobby’s: thaibox en chiro  
Lievelingseten: frietjes met mayonaise  
Lijflied: Eminem  
Favoriete Chirospel klakken buizen 
Leukste Chirogebeurtenis leider worden 
Wat als ik een superkacht had: dan wou ik 
vliegen  
Mooiste leidster: hanne mamatthyssen 
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Naam: Sam De Peuter 
Geboortedatum 06/02/1997 
Adres: Oase 26 
Telefoonnr: 0468145717 
Mail: Sam-de-peuter@hotmail.com 
Bijnaam: Sakke 
Aantal jaren leiding: 2 jaar 
Studies/Beroep: Sportmanagement 
Hobby’s: Voetbal, chiro, vriendschop 
Lievelingseten: Spaghetti van Nancy 
Favoriete Chirospel: autotune spel 
Leukste Chirogebeurtenis: buitenlandskamp 
Lijflied: Unwritten Natasha bedingfield  
Wat als ik een superkacht had? onzichtbaar 
Mooiste leidster: Marie Nicolaï 
Dit wens ik jullie toe: een gelukkig leven vol geluk  
 
Naam:  Benjamin Garitte  
Geboortedatum: 30 april 1997  
Adres: Ruiterslaan 24 
Telefoonnr: 0470.50.93.53 
Mail: Garitte_ben@outlook.com  
Bijnaam: Benja 
Aantal jaren leiding: 3 jaar 
Studies: Sportmanagement   
Hobby’s: Chirow en Voetbal 
Lievelingseten: Spaghetti  
Favoriete Chirospel: Alle wilde spelen 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlandskamp 
Lijflied: Alles wat stijgt 
Welke superkracht zou ik willen? Kunnen vliegen 
Mooiste leidster: Marie Nicolaï <3  
Dit wens ik jullie toe: Veel kindjes zodat die in de Chiro kunnen!!  
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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 

 
3 september  eerste Chirozondag: overgang 
11-12 november Spaghettidagen + jenevertent 
13 november  GEEN Chiro 
26 november  Christus Koning 
3 december  Sinterklaas 
22 december  Aspibal 
24 december  GEEN Chiro: kerstavond 
31 december  GEEN Chiro: oudjaar 
7 januari  GEEN Chiro 
1 april   GEEN chiro: Pasen 
13-14 april  Fuif, kinderfuif en bal  
24 juni   Laatste chirozondag: speeltuinreis  
11-21 juli  Bivak in Durbuy 
 
Veranderingen en bijkomende belangrijke datums zullen door de 
leiders worden meegedeeld en verschijnen op de website. 
 
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 11 en zondag 12 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. 
 
Vooraf inschrijven is niet nodig. 
 
Waar?  Op de lokalen van de Chirojongens  van Sint-Antonius 
Adres?  Kapellei 35A 
            2980 Sint-Antonius 
 
Wanneer ? zaterdag 11/11 : 16u – 20u 
  zondag 12/11 : 11u – 20u 
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Christus Koning 

 
Zondag 26 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 26 november 
- Waar? Om 9u30 wordt iedereen verwacht op de jongenschiro 
- Wat?  
9u30  Massaspelen 
11u Misviering 
12u Boterhammetjes eten op de jongenschiro.  

(Neem ook 1 euro mee als je iets wil kopen om te drinken) 
13u Namiddagspel  
17u Einde Chirstus Koning (ophalen op 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 
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Aspibal 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij op vrijdag 22 december de 
27ste 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 
2017 bezig met de voorbereidingen (dj’s, licht en geluid, sponsors…).  
 
Ook op de avond zelf proberen we nog steeds de meeste taken zelf 
uit te voeren, maar op een fuif met zoveel feestgangers is het 
onmogelijk geworden om alles zelf te doen. 
 
Hierdoor willen wij aan alle ouders, sympathisanten en oud-leiding 
vragen of ze ons die avond een handje willen komen toesteken. Vele 
handen maken het werk lichter. U kan genieten van een 
uitzonderlijke sfeer met mede-sympathisanten terwijl ongeveer 
3500 jongeren de avond van hun jaar beleven. 
 
Indien u zich geroepen voelt om als medewerker mee te helpen aan 
dé fuif van het jaar, aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar de 
verantwoordelijke leider (zie hieronder) of geef onderstaand briefje 
ingevuld af op een chirozondag. Gelieve zoveel mogelijk informatie 
in te vullen zodat wij u zeker kunnen contacteren. Als er vragen of 
opmerkingen zijn, laat deze dan gerust weten. 
 
Alvast bedankt en hopelijk tot 22 december! 
 
Aspiranten en leiding van de Chirojongens van Sint-Antonius 
 
Contactinformatie: 
Joppe Nicolaï         joppe.nicolai@hotmail.com            0476/79.79.16 

 

mailto:joppe.nicolai@hotmail.com
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De taken waarvoor u zich kan opgeven zijn de volgende (u mag 
meerdere opties aanduiden) en lopen van 20u00 tot 03u00: 
 

 tussentoog  
 tappen  
 vestiaire   
 bonnetjes    
 Busverantwoordelijke  
 security rond het terrein 

 
Naam:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
GSM-nummer: ……………………………………………………………………………… 

 
Geboortedatum*:       ……………/……………./……………… 
 
Rijksregisternummer*:      ................................................. 
(*: enkel in te vullen als u zich opgeeft voor security) 

 
Opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….......................... 

……………………………………………………………………………….......................... 
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Info over de taken: 

 

Tussentoog: Je bent verantwoordelijk voor het ontvangen van de 

bonnetjes en het geven van de drankjes. 

 

Tappen: Logischerwijze ben je verantwoordelijk voor het tappen van 

bier en kriek en inschenken van frisdranken. 

 

Vestiaire: Je bent de verantwoordelijke van de vestiairetent. In ruil 

voor 1 euro kunnen de jongeren hun jas bij u komen weghangen. 

 

Bonnetjes: Je staat in voor de verkoop van bonnetjes.  

 

Busverantwoordelijke: Dit jaar zouden we graag fuifbussen van De 

Lijn inleggen om ons evenement eenvoudiger bereikbaar te maken. 

In elke bus moet minstens één toezichter zijn die tijdens de rit naast 

de chauffeur staat. 

 

Security rond het terrein: In duo patrouilleer je rond de 

festivaltent/Heras-hekken om ervoor te zorgen dat niemand 

onbetaald binnen geraakt en de rust bewaard blijft. Je staat in 

contact met de professionele security, die indien nodig kunnen 

inspringen. 
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Fuif en bal 
 
Ons derde grote evenement is ons Chiroweekend bestaande uit de 
Chirofuif op vrijdag, de kinderfuif en het Chirobal met voorafgaande 
breugeltafel op zaterdag.  
 
Vrijdag: CHIROFUIF: meer info volgt later 
Zaterdag: KINDERFUIF: meer info volgt later 
Zaterdag: BREUGELTAFEL: leuk samenzijn met ouders van leden, 
leiding, oud-leiding: info over inschrijvingen volgt later 
Zaterdag: CHIROBAL: volgend op de breugeltafel vindt het chirobal 
plaats met muziek van vroeger en nu.  
 
Dit is de planning van vorig jaar. Eventuele aanpassingen worden 
later meegedeeld. 
 
 
  



   1 

- 33 - 

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 datums 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 
 
Vind jij alle leiders terug in deze woordzoeker? 
 

 
Los de rebus op: 
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Zoekertjes: 
 
Wij zijn op 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 contacten 
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… 

 Messen (om te eten) 

 … 

 Momenteel hebben wij geen nieuwe zetels nodig. Ook hout 
hebben we zeker voldoende. 

 


