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Woordje van de leiding 
 

We zijn al de volle 2 maand bezig met dit superleuke Chirojaar. 2 maanden vol 

plezante verhalen en nog leukere activiteiten! De leidingsploeg doet natuurlijk 

uitermate z’n best voor om de leden een topzondag te bezorgen. De beste 

manier om terug te blikken op deze zondagen is natuurlijk met een kersvers 

verklikkertje. Hier vind je de sappigste roddels, de spannendste artikeltjes, de 

leukste mopjes en nog veel meer! Dit weekend is het natuurlijk weer genieten, 

jaja het is weer zover… de tijd van die heerlijke spaghetti ’s en die delicieuse 

koude schotels is terug aangebroken. Kom zeker eens langs want het is smullen 

geblazen! Na die lekkere maaltijd kan je altijd eens komen piepen in de 

jenevertent waar er een enorm uitgebreid assortiment is van heerlijke 

jenevers!  

Dan is het nu tijd voor de sappige roddels en de leuke artikels! Veel leesplezier 

en alvast smakelijk eten! 

 

Chirojongens Sint-Antonius! 

 



   2 
 

~ 4 ~ 

Humor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2 
 

~ 5 ~ 

Inhoudstafel 
HUMOR .................................................................................................. 4 

ADRESSEN LEIDING ................................................................................. 6 

SLOEBERS: “KNIKKEREN” .......................................................................10 

SPEELCLUB: “HIJS DE ZEILEN!” ...............................................................11 

VOORSTELLING LEIDING ........................................................................12 

RAKKERS: “WELK GESLACHT IS HET BESTE?” ..........................................24 

TOPPERS ................................................................................................25 

RODDELS ...............................................................................................27 

KERELS: “DAG MET DE DAMES” .............................................................29 

ASPIRANTEN: “BODYBUILDING OP DVDL” .............................................31 

ONTSPANNING ......................................................................................33 

ZOEKERTJES ...........................................................................................34 

ASPIBAL .................................................................................................35 

PRAKTISCHE INFORMATIE ASPIBAL .......................................................35 

TROOPER ...............................................................................................37 

 

  



   2 

~ 6 ~ 

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 

 



   2 

~ 7 ~ 

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: “Knikkeren” 
 

Op een mooie Chirozondag kwamen de sloebertjes vol 

enthousiasme aan op de Chiro. Ze hadden weeral hoge 

verwachtingen over wat voor coole activiteit er hen te wachten 

stond. Ze sprongen hun fiets op en reden naar een nog onbekende 

plek waar ze grote zandbergen zagen. Met zijn allen spurtten ze de 

steile hellingen op, om het onbekende terrein te verkennen. Toen 

ze de berg verkend hadden en ze al bijna uitgeput waren van het 

klimmen, moest de echte activiteit nog beginnen: Knikkerbanen 

maken! Met een hoop goede moed begonnen ze aan hun banen en 

gebruikten ze alle voorwerpen die ze konden krijgen om de coolste 

knikkerbaan van allemaal te kunnen maken. Na een uurtje 

geknikkerd te hebben werden alle banen getest en werd er een 

coolste baan verkozen! Terug op de Chiro rond 16 uur kregen ze 

allemaal een beloning voor zo goed hun best te doen. Na nog even 

te ravotten was het weer tijd om terug naar huis te gaan. Een 

beetje droevig omdat het weeral gedaan was, maar moe en 

voldaan door de spetterende dag vertrokken ze allemaal op de 

Chiro, al uitkijkend naar wat de activiteit de volgende week zou 

zijn. 

 

Veel liefs van jullie allertofste leiders, 

Axel, Mathis, Robbe en Dries 
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Speelclub: “Hijs de zeilen!” 
 

Ahoi schip in zicht, Na dagen op zee rond te dobberen werd het 

dringend tijd voor wat actie. Dus moesten onze kleine piraten 

opzoek gaan naar de schat vol lekkers... De matrozen werden per 2 

ingedeeld en gingen op zoek naar sporen. De bedoeling was om de 

schatkaart te maken waarmee de schat zo gevonden is. In het schip 

zelf (lokaal) zat Nick de kok en Maarten de Kapitein te wachten tot 

de kleine piraten binnen kwamen gevallen en de zeer moeilijk 

vraag konden beantwoorden. De oplossing van de vragen lagen 

verspreid op de Chiro en deze moesten ze aan de hand van een 

plattegrond gaan zoeken. Bij een juist antwoord werden ze 

beloond met een stukje van de schatkaart. Maar pas op!?! De zee 

zit vol gevaren dus werden leider Siebe & Robbe omgetoverd tot 

echte zeemonsters. Als deze monsters je te pakken kregen moest 

je naar de gevangenis en verloor je dus veel tijd. Na bloed, zweet 

en tranen werd de schatkaart gemaakt en kon de echte zoektocht 

beginnen. Al snel werd de schatkist opgegraven. En vierden al de 

piraten feest met een heerlijke lolly in de mond. 

 

Kusjes van de leiding hihi 
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Voorstelling leiding 
SLOEBERS 

Naam: Dries Christiaensen 
Geboortedatum: 17 november 2001 
Bijnaam: Dros/Drok/Drekke/Crisse/Dirre/… 
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: Burgerlijk Ingenieur 
Hobby’s: Chiro/Muziek/Feesten 
Lievelingseten: Chinees 
Favoriete Chirospel: Rodedraadspel 
Leukste Chirogebeurtenis: Leefweek 
Lijflied: Bivaklied 
Wat staat er op mijn bucketlist: Buitenlandse trektocht met 
vrienden 
Mooiste leidster: Valerie Van Hauwe 
Dit wens ik jullie toe: Veel zorgeloze momenten 
 
 
Naam: Robbe Van Looveren 
Geboortedatum: 24/12/2000 
Bijnaam: Van Looveren 
Aantal jaren leiding: 2e jaar 
Studies/Beroep: LOS 
Hobby’s: voetbal en Chiro 
Lievelingseten: lasagne 
Favoriete Chirospel: 24u spel  
Leukste Chirogebeurtenis: leefweek 
Lijflied: summer air (italo brothers) 
Wat staat er op mijn bucketlist: / 
Mooiste leidster: VVH 
Dit wens ik jullie toe: Een zeer leuk chirojaar 
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Naam: Mathis Leys 
Geboortedatum: 12 juni 1999 
Bijnaam: Tissue 
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: We <3 Events   
Hobby’s: Chiro, professioneel snowboarder, 

surfer & skater       
Lievelingseten: Allerhande soorten dier 
Favoriete Chirospel: Tennis-ballen 
Leukste Chirogebeurtenis: Overgang naar leider 
Lijflied: Boswandeling 
Wat staat er op mijn bucketlist: Surfinstructeur worden!! 
Mooiste leidster: Ze zijn allemaal even … 
Dit wens ik jullie toe: Gelukkig nieuwjaar, gelukkige verjaardag en 
een zalig Pasen! 
 
Naam: Axel Belmans 
Geboortedatum: 14/04/1999 
Bijnaam: Oksol 
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: Handelsingenieur 
Hobby’s: Bonsai, Chiro, Lopen, Op yamadori-
zoektocht gaan!!! 
Lievelingseten: Spaghetti van ons Naaanc me 
veul keis  
Favoriete Chirospel: Jachtseizoen 
Leukste Chirogebeurtenis: 2-daagse buitenlands kamp 2015 
Lijflied: Bonzai Records 
Wat staat er op mijn bucketlist: Een witte den bonsai mogen 
trainen 
Mooiste leidster: Emma!! 
Dit wens ik jullie toe: Een superfantastisch Chirojaar! 
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SPEELCLUB 
Naam: Robbe Bollansée  
Geboortedatum:14 /02/2001 
Bijnaam: Bolla 
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: Toréador  
Hobby’s: Voetbal, Skiën 
Lievelingseten: Pizza  
Favoriete Chirospel: Klakkebuizen  
Leukste Chirogebeurtenis: Nesje met vosjes.  
Lijflied: Proud Mary 
Wat staat er op mijn bucketlist: Knuffelen met 
panda's!  
Mooiste leidster: Valerie Van Hauwe 
Dit wens ik jullie toe: Een vrolijk kerstfeest! 
 
Naam: Nick Wouters 
Geboortedatum: 02/02/1999 
Bijnaam: Belfius  
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: Industrieel Ingenieur 
Bouwkunde 
Hobby’s: CHIRO 
Lievelingseten: Kapsalon cocktailsaus van 
de Loni 
Favoriete Chirospel: Gurken 
Leukste Chirogebeurtenis: Kampen 2019!!!  
Lijflied: Billy Ocean - Love really hurts without you 
Wat staat er op mijn bucketlist: De snoekdraak vangen 
Mooiste leidster: Loeka 
Dit wens ik jullie toe: Een WAANZINNIG leuk chirojaar!! 
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Naam: Siebe De Koninck 
Geboortedatum: 29/03/2001 
Bijnaam: Koning Sibje 
Aantal jaren leiding: 0 
Studies/Beroep: Geschiedenis 
Hobby’s: Turnkring  
Lievelingseten: Rijst met een augurk 
Favoriete Chirospel: Dode vis 
Leukste Chirogebeurtenis: Palma 70 op buitenlands 
kamp  
Lijflied: Fix You van Coldplay 
Wat staat er op mijn bucketlist: Wereldleider 
worden 
Mooiste leidster: VVH 
Dit wens ik jullie toe: Een betere wereld 
 
 
Naam: Maarten Vissers 
Bijnaam: Martijntje, Mar-T-Nez, 
Aantal jaren leiding: 4de jaar 
Studies/Beroep: IT Consultant 
Hobby’s: 0477, muziek 
Lievelingseten: Een boterham van de 
boterhammenstand op Tomorrowland 
Favoriete Chirospel: Nen High Hopes 
Leukste Chirogebeurtenis: Een opening om 
2u ’s nachts in de schuur 
Lijflied: Pitbull ft. Ke$ha – Timber &amp; High Hopes 
Wat staat op nummer 1 van mijn bucketlist: de beste vriend 
worden van robbexius 
Mooiste leidster: VVH 
Dit wens ik jullie toe: Veel geluk in de liefde 
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RAKKERS 
Naam: Thomas Van der Mast 
Geboortedatum: 12/10/1998 
Bijnaam: Teu 
Aantal jaren leiding: 4de jaar 
Studies/Beroep: Psychologie maar dan 
toegepast 
Hobby’s: skiën, fitness… 
Lievelingseten: kip&co @Maarten Vissers 
Favoriete Chirospel: Massaspelen 
Leukste Chirogebeurtenis: Leefweek  
Lijflied: ABBB AB AB ABBBBB 
Wat staat er op mijn bucketlist:  
Mooiste leidster: Dinotaurus 
Dit wens ik jullie toe: DDD voor iedereen 
 
Naam: Robin Verbeeck 
Geboortedatum: 26 februari 2001 
Bijnaam: Robain, Miksel, Mikkie,…  
Aantal jaren leiding: eerstejaartje 
Studies/Beroep: We <3 Events, Redder, 
Friturist 
Hobby’s: chiro, rugby, wakeboarden, 
snowboarden, van alles 
Lievelingseten: alles wat we op 
buitenlandskamp te eten kregen 
Favoriete Chirospel: kraanglijden  
Leukste Chirogebeurtenis: afbraak van Aspibal samen met de Mo 
Lijflied: Lekker Met De Meiden - MEROL 
Wat staat er op mijn bucketlist: zwemmen in den Boris samen met 
Dirk en Francis 
Mooiste leidster: Laura Mertens (Thomas Van Rooy en Dries 
Verlinden een beetje) 
Dit wens ik jullie toe: de vriendelijke groeten van Dirk en Francis 
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Naam: Daan Vandeweyer 
Geboortedatum: 17/08/2001 
Bijnaam: cellia 
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: Schrijnwerkerij   
Hobby’s: rugby, snowboarden, … 
Lievelingseten: lonicera 
 
Favoriete Chirospel: dorpsspel  
Leukste Chirogebeurtenis: leefweek aspirant 
1ste jaar 
Lijflied: misère van wally 
Wat staat er op mijn bucketlist: uit en vliegtuig springen 
Mooiste leidster: Charlotte thuinen 
Dit wens ik jullie toe: een leuk chirojaar 
 
Naam: Dries Verlinden 
Geboortedatum: 03/01/1999 
Bijnaam: DDD 
Aantal jaren leiding: 3 
Studies/Beroep: HANDELSINGENIEUR  
Hobby’s: lopen en chiro uiteraard 
Lievelingseten: pletfish deluxe met 
zelfgemaakte tartaar 
Favoriete Chirospel: jachtseizoen 
Leukste Chirogebeurtenis: de mis op de 
brengdag van het kamp en die 
Van kristus koning vind ik ook wel heel leuk 
Lijflied: rlf  
Wat staat er op mijn bucketlist: een theekransje met Fons, Dirk en 
Francis 
Mooiste leidster: VVH 
Dit wens ik jullie toe: het beste  
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TOPPERS 
Naam: Joris Van Hauwe 
Geboortedatum: 09/08/01 
Bijnaam: Jeu 
Aantal jaren leiding: 1ste jaar 
Studies/Beroep: 1ste jaar Elektromechanica 
Hobby’s: Kassen 
Lievelingseten: Sushi 
Favoriete Chirospel: Balleke stamp 
Leukste Chirogebeurtenis: Afbraak Aspibal 
Lijflied: Reuye Lange Fraque 
Wat staat er op mijn bucketlist: Skydiven 
Mooiste leidster: Valerie 
Dit wens ik jullie toe: Een goede gezondheid 
 
Naam: Jeroen Brinkers 
Geboortedatum: 24/07/1999 
Bijnaam: Jerre 
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: Industriële 
ingenieurswetenschappen 
Hobby’s: Bonsai, Chiro, Piano 
Lievelingseten: Spaghetti van ons Nance 
Favoriete Chirospel: The hunger games 
Leukste Chirogebeurtenis: Laatste kamp als 
lid 
Lijflied: Beat it ~ Michael Jackson 
Wat staat er op mijn bucketlist: De mooiste bonsai maken! 
Mooiste leidster: Laura Mertens 
Dit wens ik jullie toe: Het beste chirojaar van je leven! 
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Naam: Seppe Van der Mast 
Geboortedatum: 13-11-2000 
Bijnaam: sep 
Aantal jaren leiding: 2  
Studies/Beroep: Handelswetenschappen 
Hobby’s: postzegels verzamelen 
Lievelingseten: spaghetti van Nancy 
Favoriete Chirospel: Jeubal 
Leukste Chirogebeurtenis: buitenlands kamp 2019 
Lijflied: brand in mokum 
Wat staat er op mijn bucketlist: trip naar Ierland 
Mooiste leidster: VVH 
Dit wens ik jullie toe: Een heel fijn chirojaar!  
 
Naam:  Robin Claessens 
Geboortedatum: 03/10/1999 
Bijnaam: Rob, Robke, Robexius, 
Robeques, Robin 
Aantal jaren leiding: 3  
Studies/Beroep: Kelner 
Hobby’s: Chiro, uit eten gaan 
Lievelingseten: Mosselen uit Bulgarije 
Favoriete Chirospel: Jeroen zijn legerspel 
Leukste Chirogebeurtenis: Alles was even 
leuk!!!! 
Lijflied: Maren kessel tunnelrave, Free 
Fallin 
Wat staat er op mijn bucketlist: bucket 
van de kfc 
Mooiste leidster: Allemaal even mooi 
Dit wens ik jullie toe: Superveel 
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KERELS 
Naam: Girben Storms 
Geboortedatum: 15/10/1998 
Bijnaam: GIRB 
Aantal jaren leiding: Reeds een 4e jaar… 
Studies/Beroep: Bachlor Houttechnologie  
Hobby’s: Buikje soigneren 
Lievelingseten: Menu Big bacon 
Favoriete Chirospel:  
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlands 
Kamp Hongarije 
Lijflied: Zoutelande van BLOF 
Wat staat er op mijn bucketlist: Nog eens MC zijn op Nacht Van De 
Jeugdbeweging 
Mooiste leidster: Laura 
Dit wens ik jullie toe: “Nee echt ni” 
 
Naam:  Camilo Donoso Villar 
Geboortedatum: 01/06/2001 
Bijnaam: Massimo 
Aantal jaren leiding: 0 
Studies/Beroep: hopelijk journalistiek  
Hobby’s: Chiro, voetbal, skaten, in mijn hangmat 
liggen 
Lievelingseten: frieten van de Grote Goesting  
Favoriete Chirospel: 24-uren spel 
Leukste Chirogebeurtenis: toen den Belie volle tip in den Haico zijn 
balzak sjotte tijdens mijn tweede chirodag  
Lijflied: Reuye Lange Fraque van Boris Jeltsin  
Wat staat er op mijn bucketlist: maanden in de bergen wandelen 
Mooiste leidster: Joris zijn zus 
Dit wens ik jullie toe: oprecht heel veel leuke chirojaren als lid en 
hopelijk ook als leider (en de RLF) 
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Naam: Bram Theuns  
Geboortedatum: 02/06/2000 
Bijnaam: Brom 
Aantal jaren leiding: 2de jaar leiding 
Studies/Beroep: Industrieel ingenieur  
Hobby’s: Lopen & badminton 
Lievelingseten: Lasagne 
Favoriete Chirospel: The Hunger Games 
Leukste Chirogebeurtenis: Leiding worden  
Lijflied: Tina turner- Proud Mary 
Wat staat er op mijn bucketlist: 
Dodentocht uitstappen 
Mooiste leidster: Laura Mertens 
Dit wens ik jullie toe: Een jaar vol plezier!  
 
Naam: Lander Claeys 
Geboortedatum: 27/03/1999 
Bijnaam: Kloetz 
Aantal jaren leiding: 3 
Studie: Industriële ingenieurswetenschappen 
Hobby’s: Squash 
Lievelingseten: Zelfgemaakte paella 
Favoriete Chirospel: Hunger Games 
Leukste Chirogebeurtenis: Krinkel 
Lijflied: Twintig man op de kist van een dooie 
Wat staat er op mijn bucketlist: cursus skydiving volgen 
Mooiste leidster: Laura Mertens 
Dit wens ik jullie toe: Een spetterend chirojaar! 
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ASPIRANTEN 
Naam: Thibaut Beyltiens 
Geboortedatum: 14/06/1999 
Bijnaam: Thibaaft Broodput 
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: TEW 
Hobby’s: Chiro en Ping Pong 
Lievelingseten: Ne goeie paella 
Favoriete Chirospel: Dooie vis 
Leukste Chirogebeurtenis: De jaarlijkse 
Bartmop 
Lijflied: Dominique 
Wat staat er op mijn bucketlist: Billie 
Eillish ontmoeten!! 
Mooiste leidster: VVH 
Dit wens ik jullie toe: Da we ze nog lang meuge meuge 
 
Naam: Thomas 
Geboortedatum: 15/03/1999 
Bijnaam: Teu, visuals, visueel,… 
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: Electrotechnieken/ 
Grafische en digitale media 
Hobby’s: Fotografie, joggen 
Lievelingseten: Heksensoep 
Favoriete Chirospel: Predator hunt 
(Nog een geheim voor de aspi’s) 
Leukste Chirogebeurtenis: he pssst, kheb een vosje me nesjes 
gevonden… 
Lijflied: tommeke wereldkampioen song van boonen 
Wat staat er op mijn bucketlist: Wil je ni wete  
Mooiste leidster: Oei, durf ik niet te verklappen hoor. 
Dit wens ik jullie toe: Aangename zondagen zonder zonen! 
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Naam: Bart Vanleene 
Geboortedatum: 22/09/1999 
Bijnaam: bort 
Aantal jaren leiding: 3 
Studies/Beroep:  2de bachelor geschiedenis 
Hobby’s:  chiro 
Lievelingseten: spaghetti van ons Nance 
Favoriete Chirospel: bunkers met fakkels 
Leukste Chirogebeurtenis:  krinkel 
Lijflied: de internationale  
Wat staat er op mijn bucketlist:  trektocht 
door de VS 
Mooiste leidster: VVH 
Dit wens ik jullie toe: Een fantastisch chirojaar 
vol met fijne herinneringen 
 
Naam: Royd Goolaerts  
Geboortedatum: 4/11/1999 
Bijnaam: Pantoffel  
Aantal jaren leiding: 3 
Studies/Beroep: Architectuur  
Hobby’s: Poetsen 
Lievelingseten: Frietjes met stoofvleessaus 
Favoriete Chirospel: Boefferkesdag 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlands kamp 
Lijflied: Oh yeah yeah - MaximilianMus 
Wat staat er op mijn bucketlist: Rijbewijs 
halen xd 
Mooiste leidster: Lana Roosen, ahnee sike dat is nog maar een 
aspirantje hihi 
Dit wens ik jullie toe: Een geweldig chirojaar 
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Rakkers: “Welk geslacht is het beste?” 
 

Op een heerlijke zondagmiddag stond de leiding na de leefweek 

weer fris en fruitig paraat om de kwiks met open armen te 

ontvangen. “De kwiks?” horen we u denken. Jazeker, want deze 

zondag hadden we gemengd op de planning staan, en we gingen 

kijken wie nu echt het sterkste geslacht is. Voor wat een super 

drukke zondag ging worden, sprongen we meteen op onze fiets om 

ons naar de bunkers te begeven. Onderweg troffen we onze eigen 

rakkertjes aan onder begeleiding van medeleiding Valerie en 

Maxime. Eens aangekomen vlogen we er meteen in met enkele 

ruige spelletjes in de modder. Zelfs leider Thomas en leidster 

Valerie waande zich even rakwi. De meisjes hadden al snel een 

stevige voorsprong uitgebouwd. Maar dat lieten de jongens niet 

aan zich voorbijgaan. Ze wisten de achterstand uit en toonden zo 

dat de jongens het sterkste geslacht zijn. Vol modder begaven we 

ons terug huiswaarts om bij de meisjes nog na te genieten van een 

heerlijk drankje en dit en ‘t geen. Voor we het wisten sloeg de klok 

van de kerk van Sint-Tunis weeral half zes en zat deze heerlijke 

chirozondag er weer op. 

 

Hoogachtend jullie allerleukste leider Dries en die andere drie 
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Toppers: “Fakkeltocht” 
 

Op een doodnormale zondag kwamen er 7 dappere toppers op de 

chiro aan. Terwijl ze in de zetel wat aan het bijpraten waren was de 

leiding al druk in de weer met het maken van fakkels, wat zouden 

ze gaan doen?? Om 2U was het tijd om in de opnening te gaan 

staan, daar kregen ze nog een mooi toneeltje te zien van Bart en 

Camillo. Daarna was het natuurlijk tijd voor het wekelijkse wist-je-

datjes ronde. Hierbij kwamen er weer prachtige verhalen te boven 

van wat ze verleden week hadden gedaan. Na een tijdje het 

spelletje “gurken” te spelen, was het tijd om te vertrekken richting 

schilde. Met een bal en vijf prachtige fakkels zette ze hun tocht 

verder. Na een fietstochtje van 20 minuten kwamen we aan op one 

locatie. Op het eerste zicht leek het gewoon een berg waar we wat 

spelletjes gingen spelen, maar niets was minder waar. In het 

midden van de berg was er een put. De eerste leiding sprong in de 

put om te kijken of de doorgang vrij was. Na goedkeuring konden 

eindelijk da fakkels aan, 1 voor 1 sprongen de dappere toppers in 

de put, het leek wel of ze minder schrik hadden dan de leiding! Na 

even te wandelen en te kruipen door de donkere gangen van de 

bunkers, waar ze vooral moesten oppassen dat ze niet in putten 

vielen of natte schoenen kregen kwamen we aan bij de iets grotere 

gangen. Hier waren we iets geruster, alhoewel het ook 

verschrikkelijk donker was hier. Na een tijdje verder te dwalen 

konden we plots niet meer verder gaan omdat het te nat was en 

ook te eng “knipoog”. We moesten terug, want onze fakkels waren 

ook bijna opgebrand. We waren nog even van plan om een kleine 

zijweg in te slagen, maar de leden waren hier te bang voor, ookal 

wou stoere leider Robke dit enge padje wel ontdekken. Na nog een 

spelletje “ever have i never” ofzoiets was het toch volgens 

sommige leden keerde we terug naar de uitgang. Na nog een 
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vriendelijke ontmoeting met twee vleermuizen kwam iedereen 

ongedeerd uit de put. We wouden nog even een spelletje spelen, 

maar dit leek ons niet zo een goed idee omdat er nogal veel 

mensen rond de bunker woonde. Toen we aangekomen waren op 

de chiro was het tijd voor een drankje en een versnapering. De dag 

hebben we afgesloten zoals we hem begonnen waren, met een 

spelletje “gurken”. Geupgraded welliswaar want als je eraan was 

moest je in het midden gaan liggen met je hoofd naar boven 

gericht. Voor sommige toch enger als de bunker blijkbaar.  

Al bij al was dit weer een superzondag net zoals alle vorige, en alle 

komende zondagen. Wij willen alvast zeggen dat er jullie nog een 

waanzinnig jaar tegemoet komt!  

Groetjes de top topperleiding, Jeroen, Joris, Seppe en Robin 
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Roddels 
Wist je dat… 
 

• Wist je dat het moeilijk wordt voor leider G.S. nu leidster 

A.B. van Chiro waks van zijn radar is. 

• Wist je dat leider T.V.R. het niet grappig vindt als je een 

emmer water in zijn bed kapt? 

• Wist je dat leider D.C. heel goed kan fietsen maar leider 

L.C. net een tikkeltje sneller is? 

• Wist je dat leider R.C. graag afwisselt van GSM? 

• Wist je dat leider C.D.V. een uitstekende tuinman is? (Je 

kan hem altijd contacteren want hij heeft veel tijd nu) 

• Wist je dat de Chiro dit jaar 75 jaar bestaat en we een 

knalfeest gaan organiseren? 

• Wist je dat leider M.L. niet meer goed weet op wat of wie 

hij moet vallen? 

• Wist je dat leider R.C. soms pist in zijn bed gaat liggen? 

• Wist je dat leider D.D.D. kleiner is dan iedereen dacht? 

• Wist je dat leider R.B. bang is van spinnen? 

• Wist je dat leider T.B. niet weet hoe je wortelpuree maakt? 

Met of zonder aardappelen? 

• Wist je dat leider C.D.V na lang brainstormen zijn droomjob 

heeft gevonden? 

• Wist je dat leider R.B. een echte visser is? 

• Wist je dat een mier nooit met het verkeerde been uit bed 

kan stappen? 

• Wist je dat enkele leiders lid zijn van een club? 

• Wist je dat fijn keukenzout leuk is? 

• Wist je dat leider R.B. soms naar de scouts gaat en zelfs al 

een hemd bezit vol emblemen? 
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• Wist je dat leider D.V. niet zo van stenen tussen de deur 

houdt? 

• Wist je dat leider A.B. een nieuwe liefde heeft in een 

andere provincie? 

• Wist je dat er zelf tippers komen helpen op de mosselslag? 

• Wist je dat leider L.C. de wc goed kan verstoppen? 

• Wist je dat er weer heel wat mijnen zijn ontploft op de 

leefweek van de leiding? 

• Wist je dat leider A.B. het toilet dat leider L.C. verstopt had 

met zijn stoelgang, eigenhandig ontstopt heeft? Letterlijk? 

• Wist je dat leider T.V.R. standaard zijn GSM uitzet?  
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Kerels: “Dag met de dames” 
 

Samen? Klaar! Het startschot van onze teerbeminde chirozondag 

weergalmt al voor de zesde keer over onze hoofdstad, Sint-

Antonius. De kerels zullen verbaasd zijn geweest deze keer want in 

geen velden of wegen was er enig spoor van hun leiders te 

bekennen. Wij waren even op openingsbijles bij de 'ei-de-meisjes'. 

Niet dat we daar veel uit geleerd hebben. 

 

Terwijl onze vrouwelijke tegenhangers zich ontfermden over onze 

geliefkoosde kerels, waren wij in aantocht met de kerelwijfjes. 

Eenmaal aangekomen kreeg elke kerel een kerelwijfje alsook een 

fysieke handicap met behulp van Duck tape. Max moest voor de 

rest van de zondag met een koffer aan zijn rechterhand rondlopen, 

Arne had zijn vrouwelijke tegenhanger gevonden en moest 

oppassen voor Rune met zijn tennisbalhand en dit en 't geen. Nu 

elk lid beperkt was in zijn of haar fysiek, konden de spelletjes 

beginnen. Neerhalertje leerde ons dat niet elke fysieke handicap 

gelijk is, teams borstels-aan-de-benen en been-tegen-been hadden 

het moeilijker met de sprint. Zo dat spel met twee stoelen, twee 

teams en dan diagonaal lopen - u weet wel wat ik bedoel, he - ging 

gelijker op, mits enige letterlijke duwtjes in de goede richting van 

het leidingsteam. 

 

Vervolgens was dikke pik/vagina aan de beurt, de ultieme 

eindstrijd der fysieke handicaps. Ruig en onbevreesd wurmden 

onze kerels en hun vrouwtjes zich een weg naar de overwinning. 

Het winnende team ontglipt mij even maar ik ben er zeker van dat 

die kerel het nu op trotse toon wijsmaakt aan zijn moeti. Na een 
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omgekeerd verstoppertje was het tijd voor een afscheidskusje met 

behulp van het chocorad. Elk team mocht draaien aan het rad en 

afhankelijk van het lot, moesten ze een veeg choco aflikken van zijn 

of haar partner hun oor, navel, nek en dit en 't geen. De een al 

geiler dan de andere. 

 

Plots waren de mevrouwtjes weg en kwam er ook aan onze 

chirozondag stilaan een eind. Een select groepje bleef eten op de 

Chiro, de rest deed dat thuis. Het was een intense en uiterst 

amusante zondagnamiddag en manmanman wat heb ik gelachen!  

 

Hopelijk zijn jullie de komende weken ook zo talrijk aanwezig, veel 

knuffels en kusjes van jullie leiding. Welkom! 
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Aspiranten: “Bodybuilding op DVDL” 
 

Het was weer een zonnige zondagnamiddag, en jullie weten 

natuurlijk allemaal wat dat betekent. Een knotsgekke chirozondag 

natuurlijk. De speelgulzige aspiranten hadden zich weer verhoopt 

op een geweldige zondag en luisterde met gespitst oor wat hun 

geweldige leiding weer voor hen in petto had. De stoere knapen 

moesten op de dag van de landbouw en de feesten aan de 

psychiatrie allerlei opdrachten vervullen om hun leiding tevreden 

te stellen, ze moesten zich immers bewijzen als echte aspiranten 

uiteraard! Op het cowboy en indianen themafeest van de 

psychiatrie wou eerst elke aspirant zich bewijzen als een echt 

cowboy en namen ze allemaal hun toer om zo lang mogelijk op een 

mechanische stier te blijven zitten. Nadat ze allemaal hun best 

hadden gedaan probeerde de leiding (met succes) het ook eens.  

Nadien moesten ze verschillende opdrachten vervullen, zoals een 

cowboy kostuum bij elkaar sprokkelen en creatieve foto’s maken. 

Maar het absolute toppunt was wanneer ze een toneelstuk 

moesten voorbrengen en daar publiek voor vinden. Na een nog 

wat onorthodoxe aankondiging van gespierder dan de gemiddelde 

man Lars verzamelde zich enkele tientallen mensen om het 

schouwspel te aanschouwen. Dit liep niet volledig zoals gepland en 

ze konden maar rekenen op een mager applaus, volgende keer 

beter jongens! Vervolgens gingen we naar de plek waar het echt 

om draaide, de dag van de landbouw. Nadat ze voor hun leiding 

wat voedsel hadden bij elkaar gesprokkeld en enkele boerinnen 

hadden gecharmeerd kwam het moment waar elke jonge schone 

en oude spinster op wacht, een ware bodybuildingwedstrijd op een 

berg van hooi. Na wederom een leuke aankondiging van de 

Aspiranten kwam er een redelijk publiek kijken. Eerst zag het 

ernaar uit dat de gespierde Lars en de minder gespierde Marnix 
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niet uitgedaagd gingen worden, toen plotseling er een uitdager 

kwam !!! van een andere jeugdbeweging kwam er een snode jonge 

knaap die zich wou bewijzen tegen onze spierbundels. Maar zoals u 

wel kan verwachten was deze jongeman niet opgewassen tegen de 

staalharde discipline van Lars.  Nadat het duidelijk was dat hij geen 

kans maakte droop de jongeman bedroevend af. Lars werd als 

winnaar uitgeroepen en met rozen overspoelt. Hij kreeg zelf een 

aanbieding van een oudere dame maar die heeft hij met veel 

moeite afgeslagen, wel kreeg ze een foto waar ze aan zijn spieren 

mocht voelen, rauwch.  Achteraf keerden de aspiranten voldaan 

naar hun lokaal terug, al nostalgisch na te denken over de 

geweldige zondag die ze achter de rug hadden. 

 

Veel liefs, de beste leukste en knapste leidingsploeg xxxx 
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Ontspanning 

In elke lege cel moet een nul of een één ingevuld worden. Er 
mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast of direct 
onder elkaar staan. Elke rij en elke kolom is uniek en bevat 
evenveel nullen als enen. 
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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 
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Aspibal 
 
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 
 Bus verantwoordelijke 
 Security rond het terrein 

 
Naam:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Gsm-nummer: ……………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum*:       ……………/……………./……………… 
 
Rijksregisternummer*:      ................................................. 
(*: enkel in te vullen als u zich opgeeft voor security) 
 
Opmerkingen: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………….......................... 
 

Praktische informatie Aspibal 
 

• Contact gegevens van Aspibal voor helpende ouders: 
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- girbenstorms@gmail.com  

-  0470519311 

• Wist je dat je ook spotgoedkoop VIP kan gaan op Aspibal, 

een perfecte gelegenheid om als ouder je nog rot te 

kunnen amuseren zonder tussen de jongeren te staan! 
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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! 
En niet te vergeten, SMAKELIJK eten! 
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