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Woordje van de leiding 
 

Nu alle examens en andere afleidingen eindelijk achter ons liggen kunnen de 

leiders zich weer volop focussen op belangrijkere zaken zoals het amuseren 

van de kinderen! Zo zal elke groep dit jaar zeker nog op weekend gaan om de 

chirospirit binnenin naar boven te laten komen! 

Verder zijn we bezig met de voorbereidingen van het welbefaamde foodfest en 

het o-zo-begeerde oud-leidingsfeestje! We hopen al jullie lachende gezichten 

dan ook daar aanwezig te zien! 

 

De chirojongens van Sint-Antonius wensen u veel leesplezier! 
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Humor 
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Adressen leiding 
 

Sloebers 
 

Mathis Leys 
Emiel Vermeulenstraat 62 

2980 Zoersel  
0470/56.55.40 

mathisleys@gmail.com 

Dries Christiaensen 
Jukschot 55 

2980 Zoersel 
0477/03.18.70 

Drieschr1711@gmail.com 
 

Robbe Van Looveren 
Goudveld 15 
2980 Zoersel 

0477/73.24.79 
robbevanlooveren@gmail.com 

Axel Belmans 
Beukenlaan 42 
2980 Zoersel 

0483/36.50.25 
Axel.belmans@gmail.com 

 
 

Speelclub 
 

Robbe Bollansée 
Withoevelaan 17 

2980 Zoersel 
0474/41.47.74 

Bollansee.r@gmail.com 

Nick Wouters 
Heimeulenweg 108 

2980 Zoersel 
0494/94.06.94 

Nick.wouters.nick@gmail.com 
 
 

Maarten Vissers 
Distellaan 15 
2980 Zoersel 

0494/17.17.49 
Maartenvissers.chiro@outlook.com 

DJ MAR-T-NEZ 

Siebe De Koninck  
Jukschot 30 

2980 Zoersel 
0492/39.33.00 

siebe@outlook.be 
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Rakkers 
 

Thomas Van der Mast 
Korenbloemlaan 41 

2980 Zoersel 
0456/10.94.61 

Thomasvdm1998@gmail.com 

Robin Verbeeck 
Gagelaars 33 
2980 Zoersel 

0493/58.57.37 
robin.verbeeck61@gmail.com 

 
 

Daan Vandeweyer 
Bethaniëlei 3b 
2970 Schilde 

0468/20.28.83 
Daan.vandeweyerr@gmail.com 

Dries Verlinden 
Nieuwstraat 11 

2980 Zoersel 
0472/56.64.30 

Driesverlinden123@gmail.com 
 

 
 

 

Toppers 
 

Jeroen Brinkers 
Schriekbos 82 
2980 Zoersel 

0493/73.13.90 
brinkersjeroen24@gmail.com 

Joris Van Hauwe 
Frans Van Looverenlaan 1 

2980 Zoersel 
0474/34.60.84 

Vanhauwe.joris@gmail.com 
 
 

Robin Claessens 
Klaprooslaan 11 

2980 Zoersel 
0498/80.75.42 

Robinclaessens00@gmail.com 

Seppe Van der Mast 
Korenbloemlaan 41 

2980 Zoersel 
0798/46.87.13 

Seppe.vandermast@outlook.com 
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Kerels 
 

Bram Teuns 
Rode Kruislaan 38 

2390 Malle 
0476/74.01.70 

Theuns.bram@gmail.com 

Camilo Donoso Vilar 
Bremlaan 10 
2390 Malle 

0488/33.40.94 
camiloddc@hotmail.be 

 
 

Lander Claeys 
Rode kruislaan 10 

2390 Malle 
0484/70.66.61 

Lander_claeys@hotmail.be 

Girben Storms 
Emiel Vermeulenstraat 27 

2980 Zoersel 
0470/51.93.11 

girbenstorms@gmail.com 
 
 
 

Aspiranten 
 

Thomas Van Rooy 
Bethaniënlei 55 

2980 Zoersel 
0471/35.51.10 

Thomas.vanrooy@hotmail.be 

Thibaut Beyltiens 
Azalealaan 13 
2980 Zoersel 

0499/55.82.83 
Thibautbeyltiens1999@gmail.com 

 
 

Royd 
Zoerselhoek 2 
2980 Zoersel 

0472/49.27.01 
Royd.goolaerts@gmail.com 

 
 
 

Bart Vanleene 
Zonnebloemlaan 46 

2980 Zoersel 
0493/76.19.06 

Bartvanleene1@gmail.com 
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Groepsleiding 
 

Mathis Leys (Sloebers) 
Lander Claeys (Kerels) 

Nick Wouters (Speelclub) 
 
 
 
 

Financieel verantwoordelijke 
 

Dries Christiaensen (Sloebers) 
 
 
 
 

Volwassen Begeleiders 
 

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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Sloebers: “Drie boompjes” 
 

Op een koude maar mooie Chirozondag kwamen de sloebertjes 

enthousiast aan op de Chiro, vol verwachting wat deze zondag 

weer zou brengen. We begonnen de opening al goed door een 

leiding terug te verwelkomen van zijn ver reisje naar Chili. Hierna 

konden we beginnen aan ons fantastische programma: het 

hamburgerspel. Eerst deden we een paar spelen op de Chiro zoals 

pang pang om de teams te verdelen. Nu de teams verdeeld waren 

konden we op onze fietsen springen richting 3 boompjes berg. Het 

was een verre fietstocht maar een heel leuke, want zodra we het 

bos inzicht kregen stond iedereen te springen om in de plassen te 

rijden. De ene na de andere plas volgde. Geen plas was veilig voor 

de sloebers. Dat we later aankwamen, deerde niet, elke plas moest 

gedaan worden. Eenmaal aan het speelterrein aangekomen (de 

één al wat natter dan de ander) konden we beginnen met het spel. 

Ieder team ging zijn kant op en begon aan hun kamp te bouwen. 

Iedereen wilde winnen dus we bouwden om ter grootste en om ter 

stevigste kamp. Nu we klaar zijn kon het spel beginnen en kon 

iedereen ingrediënten voor de hamburgers gaan stelen bij mekaar. 

Na een lange en hevige strijd was team geel gewonnen en trokken 

we terug richting Chiro. En wederom was geen plas veilig voor onze 

sloebers, hoewel we er deze keer tol voor moesten betalen, want 

er vlogen wat kettingen af en deze moesten we er terug opleggen 

(natuurlijk geen probleem voor echte Chiro mannen zoals wij). 

Eenmaal aangekomen op de Chiro was er een aangename 

verassing voor ons, namelijk pannenkoeken, dat kon ons wel 

smaken. Na een leuke en voldane zondag trokken de sloebers terug 

naar huis, al aan het uitkijken naar de volgende. 

Axel, Mathis, Robbe en Dries  
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Speelclub: “Oh oh ooh casino” 
 

Op een frisse dag trokken de speelclubber's hun korte chiro broek 

aan. Om te beginnen aan de grote casino dag. Tijdens deze dag 

draaide het vooral rond het verdienen van poker chips. We 

verdeelde de groep per 2 en dit werd hun "partner in crime." Bij de 

casino beheerders (leider Maarten en Nick) konden de jongens hun 

poker chips inzetten en kans maken op de buit... Maar dat liep niet 

altijd even vlot want als ze blut waren konden ze dus niet meer 

inzetten. Zodus moesten de duo's opzoek gaan naar het kamp 

(leider Siebe) waar ze aan de hand van opdrachten weer in het spel 

konden komen. Wanneer het te druk was bij de casino eigenaren 

konden ze zich ook verplaatsen naar het duel kamp (leider Robbe) 

hier daagden duo's elkaar uit en moesten ze spannende 

opdrachten doen om pokerchips te verdienen. Nadat de grote 

telling van de dag voorbij was en de winnaar bekendgemaakt werd. 

Genoten we allen te samen van Chiro cocktails en poker chips 

(deze keer om te eten). Na al het denken besloten we om al de 

stoom nog even af te blazen met een potje ruwe rugby. 

 

Liefs de speelclubleiding, Maarten, Nick, Siebe en Robbe Xoxo 
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Rakkers: “EDS-OEHOEHOEH” 
 

Olala hier zijn we weer, Met wat precies? Raad is een keer... Onze 

boys hun 'bikes and rides' aan het pimpen en opsmukken en de 

leiders evaluatief en kritisch zaten te kijken op hun barkrukken. 

Het eerste oordeelmoment kwam er reeds aan maar jongens wat 

bleven ze heftig doorgaan! Iedereen zijn ride werd beoordeeld aan 

een aantal vooropgestelde en echt wel strikte punten, wie van de 

leden kan zich hier in uitmunten? De leiders gingen alle rides en 

bikes rangschikken van hoog naar laag, maar how seg wat ging dat 

traag. Door het zien van alle stoere fietsen, moesten we nog iets 

extra fixen. 

Ze kregen hierdoor nog voldoende tijd om de tips en tricks die ze 

hebben verkregen te gebruiken om het geheel te finetunen en de 

finale touch te geven aan hun oh zo stoere creatie gelegen op een 

toplocatie (Stteunis). 

'Waarom nu al dat werk gestopt, da's toch vermoeiend??' kan je je 

wel afvragen, wel.... Hun megacoole leiding had hier uiteraard al 

lang rekening mee gehouden en hadden al een parcours in 

gedachten, wat ze al wel verwachtten. Deze moesten de leden om 

ter snelst afleggen om zo de prijsuitreiking finaal te maken en nu 

wou zeker niemand meer afhaken 

We gaven 3 gouden medailles weg: 1 wie de coolste en stoerste 

gepimpte bike had, de andere voor wie het snelste het parcours 

heeft afgelegd maar last but not least als troostprijs degene die als 

laatste aangekomen is. 

Groetjes, jullie allerleukste leider Thomas en die drie anderen. 
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Toppers: “Bunkers” 
 

Op een ietwat miezerige zondag waren de Toppers weer talrijk 

aanwezig op de chiro. Omdat leiders Jeroen, Seppe en Joris super 

hard aan het studeren waren voor hun examens stond Robin er 

alleen voor. Omdat hij wist dat hij de Toppers niet alleen in 

bedwang kon houden waren zijn twee vrienden die leider geweest 

zijn bij de KLJ (eeiii) langs gekomen om hem te helpen. 

Allereerst zijn we natuurlijk begonnen met onze wekelijkse Wist-Je-

Datjes ronde. Hier vertellen de Toppers 1 voor 1 hoe hun week is 

gelopen, of bij sommige hoe hard ze verloren waren met de 

voetbal. Nadien hebben we nog een kleine afscheidsceremonie 

gehouden voor Mister Nugget. De kip die we gewonnen hadden op 

Dag van de landbouw, maar die spijtig genoeg van ons heen is 

gegaan.  

Toen was het tijd voor het grote werk, gewapend met de 

“glijschelpjes” en een paar emmers vertrokken we naar DE bunkers 

van schilde. Omdat het niet zo warm was besloten we om eerst 

een paar kleine opwarmertjes te doen. Balleke stamp vonden ze 

blijkbaar heel tof, want dat hebben we wel 3 keer gespeeld!!! Oh 

my gucci. Nadien hebben we nog dikke pik gespeeld en wat 

“rondgehangen”. 

Na een dansje op de remix van Ochtendgymnastiek, waren we 

klaar om ons vuil te maken. Ookal was er maar 1 emmer met 

handvat, werden de gevulde emmers naar boven gedragen. Bijna 

iedereen gleed dan ook moeiteloos naar beneden op zijn schelp, er 

waren zelfs een paar stoere binken (waaronder leider Robin 

natuurlijk) die zonder schelp naar beneden gleden. Dit ging dubbel 

zo snel, maar deed jammer genoeg ook dubbel zoveel pijn, XD  
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Toen we terug op de chiro aankwamen had iedereen dorst, dus 

keutte we er van langs, met de nodige chips erbij. We hadden 

natuurlijk nog niet ge-gurkt (lees in het Engels) dus deden we dit 

nog als afsluiter van deze wederom prachtige chirozondag.  

Met zeer veel groene groetjes van jullie leiding xxxxxx 



   2 

~ 15 ~ 

Roddels 
Wist je dat… 
 

• Wist je dat Tommy Visuals reeds ook een heel grote 

concurrent heeft? 

• Wist je dat kendrick lamar niet enkel een rapper is? 

• Wist je dat het bij leider T.B. moet zijn zoals bij grote ster 

N.W.? 

• Wist je dat leider A.B. niet zo’n fan is van mini diva’s terwijl 

hij zelf klein is? 

• Wist je dat leider J.V.H. staalhard is? 

• Wist je dat leiders T.B. en T.v.f.R. binnenkort overburen 

zijn? 

• Wist je dat leider S.V.D.M. het ook belangrijk vindt dat de 

leden weten waarom den buvee gesloten is? 

• Wist je dat DDD voor Dries De Dromer staat? 

• Wist je dat leiders J.B., J.V.H. en S.V.D.M. graag al eens een 

dagje recup oppakken? 

• Wist je dat de trekvogels weer in het land zijn? 

• Wist je dat leider M.V. zijn benen staalhard zijn? 

• Wist je dat leider R.V. zijn gras dit jaar met kunstmest weer 

groen hoopt te krijgen? Daarboven sproeit hij al wekelijks 

sinds begin februari! 

• Wist je dat de pournous al meer dan een jaar bestaat? 

• Wist je dat onze chiro dit jaar 75 kaarsjes mag uitblazen? 

• Wist je dat de leiding er binnenkort nog een industrieel 

ingenieur rijker is? 

• Wist je dat Leider T.V.R. beter de gordijnen van zijn huis 

dicht doet in de ochtend? 

• Wist je dat leider G.S. versterking krijgt bij het overzetten? 

• Wist je dat leider J.V.H. bijna gebuisd was?  
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Kerels: “Homo Universalis” 
 

Vandaag was het de beurt aan Dennis om ons omver te blazen op 

deze mooie zondagnamiddag. Klaarblijkelijk kwam hij veel minder 

bedreigend over want onze Kerels stonden met een mooie groep 

van acht ons geliefkoosd gebedje te mompelen in de opening. Wat 

zij op dat moment nog niet wisten is dat één van hen zich later op 

de dag de enige echte Homo Universalis zal mogen noemen. Wie 

Homo wou worden moest bewijzen dat hij van alle markten thuis 

is! Bij elke ronde viel de zwakste schakel af maar dat hadden er bij 

de eerste ronde – de quiz op lagere schoolniveau – gerust een pak 

meer mogen zijn. Het begint met een G en eindigt op utter en hij 

denkt dat een Olympisch zwembad anderhalve(!) meter lang is. Het 

rijmt op Rune en hij denkt dat België 33 provincies heeft. Hij is 

flexibel en hij denkt dat Mein Kampf een roman is van Roald Dahl. 

Uiteindelijk viel enkel de Gutter af. Leuk weetje: de kerels met de 

hoogste score was Cas(!) met een 13. Proficiat Cas! Na een lijn van 

3,5m te krijten op de grond, een wedstrijdje om ter traagst fietsen 

en een muziekquiz was het tijd voor de halve finale. In deze halve 

finale stond zowaar Rune tegenover de bloedbroeders Arne en 

Lars. Al snel bleek dat water met gestrekte arm in zijn mond gieten 

en daarna uittuffen in een beter absoluut geen kwaliteit is van de 

meest rosse in deze halve finale. Kletsnat van de vorige opdracht 

was het nu tijd voor Lars en Rune om om ter snelst naar de Sollie 

en terug te geraken zonder gebruik te maken van hunne vélo. Nog 

plassen achterlatend vertrok het duo al spurtend naar de andere 

kant van de Hoofdstad, de andere Kerels als fanclub op fietsen en 

wij uiteraard in de volgauto. Het was Rune die ter compensatie van 

zijn snelheid als eerste een lift kon versieren tot aan de Sollie. Met 

een minuut voorsprong op de immer spurtende Lars, begon hij aan  
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de terugtocht. Maar er viel niks te doen tegen Lars Bolt die er als 

een stoomtrein vandoor ging in zijn lift tot aan de Chirolokalen.  

Proficiat aan Lars, onze Homo Universalis!  
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Aspiranten: “Wereldwinkel” 
 

De leiding van de aspiranten had zich voorgenomen om de leden 
een keer wat lokale cultuur bij te brengen. We hadden besloten 
om naar de kleine maar gezellige kerstmarkt te gaan van St-Teunes 
bij het gemeentehuis. Zo gezegd, zo gedaan. Helaas was den 
opruim al bezig maar wij mannen van St-Teunes zijn weirkpeirden 
en waren zo vriendelijk om de mensen van de WERELDWINKEL 
daar een beetje te helpen. 

Toen kwam Bart, met al zijn vage connecties, een oude bekende 
tegen die ons een gratis cola had gegeven en een lekker toertje. Na 
het liedje 'oh dennenboom' gezongen te hebben rond onze Kwabe 
leken we het beste gehad te hebben op de kerstmarkt. 

Bart kwam toen met het impulsieve maar leuke idee om 
kerstliedjes bij de mensen te gaan zingen thuis in de buurt. Het 
eerste huis waar de aanbelden bleek van een oudleider te zijn. Hij 
was heel bljj om de mannen van de chiro is te zien. Hij wist ni goe 
wat hij ons kon geven dus nodigde hij ons uit om bij hem op het 
terrasje iets te drinken. Hij was ook zo vriendelijk om zijne bestelde 
pitta af te bellen voor ons. Na een lekker jat kaffe en wat cola's 
hebben we een groepsfoto genomen om onze mooie avondchiro af 
te sluiten. 
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Ontspanning 

Om het doolhof op te lossen moet je links beginnen en een weg 
zoeken naar de uitgang van het doolhof. 
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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. 

• Bosmaaier, haagschaar 

• Gezelschapsspellen 

• Ballen en ander sportmateriaal 

• Spots 

• Verfoverschotten (afh. van kleur) 

• Werkmateriaal 

• Werkmachines: boor-, vijs-, zaagmachines… 
o Ook kunnen we vijzen goed gebruiken! 

• Momenteel hebben wij geen nieuwe zetels nodig 

• Verkleedkleren  

• Lampjes, kerstversiering, ledstrips 

• DRINGEND  op zoek naar koelkasten 
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Ketering 
 

Organiseert u een feestje? Wilt u graag alle dorstige aanwezigen 

van drank voorzien maar hebt u te weinig handen om dit te doen? 

Huur dan de chirojongens in! 

Wij helpen u graag verder met dit probleem 

Indien u een feestje organiseert waarvoor u graag wat hulp zou 

willen (tappen, hapjes rondbrengen), kan je altijd de chirojongens 

inhuren! Wij helpen u graag verder! 
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Foodfest 
Beste ouders en sympathisanten Omdat de eerste editie zo in de 

smaak viel vorig jaar, organiseert Chiro St. Antonius ook dit jaar 

hun Foodfest! 

Ook deze editie zal er voor u een smakelijke variëteit aan 

zelfgemaakte gerechten klaarliggen. We hebben ons aanbod 

ververst en verruimd met chili con carne en wok maar we blijven 

ook trouw aan tijdloze klassiekers als de rode en de groene soep, 

een goede pasta, kip met appelmoes en een koud buffet. Eindigen 

doen we naar goede gewoonte met een rijk aanbod aan desserts. 

Maar in de Kapel wordt niet enkel gegeten. Voor zij die willen, 

maken de tafels vanaf 22u plaats voor swingende benen. Dan zal 

de 70s, 80s en 90s party op dreef komen. Tijdloze klassiekers voor 

zij die zich nog jong wanen en willen laten zien wie vroeger de baas 

was van de dansvloer! 

Wat moet u weten? New year, nieuwe locatie. We verhuizen ons 

diner naar de Kapel bij het gemeentehuis van Sint-Antonius. Daar 

wordt gegeten en gedanst op zaterdag 4 april vanaf 18u. 

Prijskaartje voor dit smakelijk buffet bedraagt €20. 

Inschrijven voor deze prachtavond doet u zo: 1. Stuur een mailtje 

met het aantal personen naar: stteunisfoodfest@gmail.com 2. 

Graag het bedrag (20 euro voor niet leden / 15 euro voor leden) op 

voorhand storten op volgend rekeningnummer: BE29 0689 0006 

6764 - Chirojongens Sint-Antonius 

Vergeet zeker ook niet te vermelden indien u een dieet volgt of 

een voedselallergie heeft. 

Hopelijk zien we u daar! 

Groeten van de chiroleiding St. Antonius  
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Trooper 
 

Wij, de jongens van Chiro Sint-Antonius maken ook gebruik van 

Trooper! 

Wat is Trooper nu eigenlijk voor de onwetenden?  

Trooper is een site waar je onze vereniging kunt steunen zonder 

ook maar een extra cent extra uit te geven! 

Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat? 

Wel dat kan via de Trooperpagina van jouw vereniging. Voor je 

jouw bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe 

Trooper precies in elkaar zit. 

1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals de 

onze, Chirojongens St-Antonius 

2. Op deze pagina staan links naar webshops. 

3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw 

vereniging naar de webshop surft, weet de shop welke 

vereniging jij wil steunen. 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je 

normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven. 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar 

jouw vereniging. Iedereen blij! 
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Veel groetjes, de leidingsploeg! 
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