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Woordje van de leiding 
 

 
Hallo (nieuwe) leden en ouders, 
 
Na weer een fantastisch leuk kamp te hebben gehad is het weer 
zover: HET NIEUWE CHIROJAAR IS OFFICIEEL BEGONNEN! Aan alle 
mooie dingen komt een einde en dat is ook zo in de Chiro. Dit jaar 
moeten we afscheid nemen van … NIEMAND! Het belooft zo een leuk 
jaar te worden dat niemand de Chiro kon achterlaten. Er staat met 
andere woorden weer een bangelijk jaar voor de deur. 
 
De leidingsploeg wordt bovendien ook nog eens versterkt door drie 
nieuwe toffe gasten. We verwelkomen Lars, Lucas en Cas als nieuwe 
leiders in de Chiro en wensen hun een superjaar als leider. Wie deze 
aangename mannen wil leren kennen moet zeker verder lezen! Wij 
zijn ervan overtuigd dat we met deze nieuwe mannen 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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Gegevens van de leiding 
 

 
 

Sloebers  

Joris Van Hauwe 
Frans Van Looverenlaan 1 

2980 Zoersel 
0474/43.60.84 

vanhauwe.joris@gmail.com 
 

Camilo Donoso Villar 
Bremlaan 10 

2390 Westmalle 
0488/33.40.94 

camiloddc@hotmail.be 

Robbe Bollansée 
Withoevelaan 17 

2980 Zoersel 
0474/41.47.74 

bollansee.r@gmail.com 
 

Bernard Kint 
Bethaniëlei 35 
2980 Zoersel 

0483/17.84.20 
bernard.kint1@gmail.com 

Robin Verbeeck 
Gagelaars 33 
2980 Zoersel 

0493/58.57.37 
robin.verbeeck61@gmail.com 

 

  
Speelclub 

 

 

Bram Theuns 
Rode kruislaan 38 
2390 Westmalle 
0476/74.01.70 

theuns.bram@gmail.com 

Robbe Van Looveren 
Goudveld 15 
2980 Zoersel 

0477/73.24.79 
robbevanlooveren@gmail.com 

 
 

Levi Peeters 
Kerkhoflei 113 
2980 Zoersel 

0491/95.18.04 
levi290703@outlook.com 

 
Pieter Van Waas 
Lijsterbeslaan 9 

2980 Zoersel 
0491/19.04.15 

pieter.vanwaas@hotmail.com 
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Rakkers 
 

 

David Van Havenbergh 
Bethaniënlei 167 

2980 Zoersel 
0491/91.97.11 

david@vanhavenbergh.be 
 

Joachim Deryckere 
Lindedreef 1 

2390 Westmalle 
0491/30.95.91 

joachim@gevex.be 

Maxim Auwers 
Distellaan 14 
2980 Zoersel 

0468/20.24.82 
maxim.auwers@telenet.be 

 
Lars Laurijssen 

Melkweg 7 
2980 Zoersel 

0472/17.53.72 
larslaurijssen@gmail.com 

  
 

 
Toppers 

 
Jitse Van der Auwera 

Jukschot 55 
2980 Zoersel 

0477/03.18.70 
Drieschr1711@gmail.com 

 

Matias Boey 
Kasteeldreef 24 

2980 Zoersel 
0468/25.00.38 

matias.boey@telenet.be 
 
 
 

Cas Baeten 
Alfons-butsstraat 47 

2980 Zoersel 
0473/12.47.15 

cas.baeten@gmail.com 
 

Lucas van Havenbergh 
Bethaniëlei 167 

2980 Zoersel 
0491/93.08.62 

lucas@vanhavenbergh.be 
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Kerels 

 

Baptist Elst 
Mathias Joostenslaan 16 

2980 Zoersel 
0478/74.70.23 

baptist_elst@hotmail.com 

Lars Dewitte 
Medelaar 166 
2980 Zoersel 

0471/79.91.65 
Dewitte.lars@gmail.com 

 
 

 
Marnix Frans 
Spartalaan 15 
2980 Zoersel 

0493/19.92.47 
marnix.frans@ugent.be 

 

Kobe Govers 
Nieuwstraat 12 

2980 Zoersel 
0489/11.66.65 

kobe@goversjans.be 

 
Aspiranten 

 
Nick Wouters 

Heimeulenweg 108 
2980 Zoersel 

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

 

Thomas Van Rooy 
Bethaniëlei 55 
2980 Zoersel 

0471/35.51.10 
thomas.vanrooy@hotmail.be 

 
 
 

Dries Christiaensen 
Jukschot 55 

2980 Zoersel 
0477/03.18.70 

drieschr1711@gmail.com 

Siebe Dekoninck 
Jukschot 30 

2980 Zoersel 
0492/39.33.00 

siebe.de-koninck@skynet.be 
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Groepsleiding 

 
Pieter Van Waas - Speelclub 

David Van Havenbergh – Rakkers 
Nick Wouters - 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 onderverdeeld in zes afdelingen op basis van hun 
leeftijd.  
 
Sloebers: 6 - 7 jaar   (1e & 2e leerjaar) 
Speelclub: 8 - 9 jaar   (3e & 4e leerjaar) 
Rakkers: 10 - 11 jaar  (5e & 6e leerjaar) 
Toppers: 12 - 13 jaar   (1e & 2e middelbaar)  
Kerels: 14 - 15 jaar   (3e & 4e middelbaar) 
Aspiranten: 16 - 18 jaar   (5e & 6e middelbaar) 
 

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

 
Trui met kap Trui zonder kap 

  

€ 20 
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Verloop van een Chirozondag 
 
 
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: Bernard Kint 
Geboortedatum: 19/08/2003 
Bijnaam: Berniebets 
Aantal jaren leiding: 2e jaar 
Studies/Beroep: leerkracht lager onderwijs 
Hobby’s: Voetbal en Chiro 
Lievelingseten: Ribbetjes 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlands kamp 
Lijflied: Vuurwerk van Camille Dhont 
Wat staat er op mijn bucketlist: Elk continent op aarde bezoeken 
Favoriete Chirospel: Casino games 
Dit wens ik jullie toe: Een jaar waar iedereen zijn grootste droom 
kan waarmaken 
 
Naam: Joris Van Hauwe 
Geboortedatum: 09/08/2001 
Bijnaam: Jeu 
Aantal jaren leiding: 4e jaar 
Studies/Beroep: Bachelor klimatisering 
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten: Sushiiii 
Leukste Chirogebeurtenis: vlaggenroof kamp ‘18 
Lijflied: Anne marie! 
Wat staat er op mijn bucketlist: Skydiven en een reis naar Nieuw-
Zeeland 
Favoriete Chirospel: Vakdag 
Dit wens ik jullie toe: Een goede gezondheid 
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Naam: Robbe Bollansee 
Geboortedatum: 14/02/2001 
Bijnaam: Bobbe 
Aantal jaren leiding: 4e jaar 
Studies/Beroep: Arbeids & organisatie psychologie 
Hobby’s: CHIRO 
Lievelingseten: te veel voor neer te pennen… 
Leukste Chirogebeurtenis: KT’s 
Lijflied: Wishing Well - Sananda Maitreya 
Wat staat er op mijn bucketlist: een bucketlist maken 
Favoriete Chirospel: Moddervoetbal 
Dit wens ik jullie toe: Een leven zoals een rockster! 
 
Naam: Robin Verbeeck 
Geboortedatum: 26/02/2001 
Bijnaam: Verbeeck, Robain, Miksel, Mikkie,... 
Aantal jaren leiding: 4e jaar 
Studies/Beroep: WE <3 EVENTS, Hoger Redder,  
Barman in kassa 4 
Hobby’s: Chiro, rugby, snowboarden 
Lievelingseten: kleintje verse tartaar, stoofvleessaus en 
satékruiden 
Leukste Chirogebeurtenis: Bivak in Gemmenich! 
Lijflied: Rampage - Bollmann 
Wat staat er op mijn bucketlist: Een chirojaar van jewelste geven! 
Favoriete Chirospel: Hunger games 
Dit wens ik jullie toe: De beste wensen en dat we nog lang meuge 
meuge 
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Naam: Camilo Donoso 
Geboortedatum: 01/06/2001 
Bijnaam: Massi(mo), Millie, de allercoolste leider 
Aantal jaren leiding: 4e jaar 
Studies/Beroep: student Journalistiek  
Hobby’s: muziek maken/luisteren/spelen en sjotten 
Lievelingseten: ne glazen boterham 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlands kamp 2023 
Lijfliedjes: Nergens Goed Voor van De Dijk 
Wat staat er op mijn bucketlist: optreden in de AB 
Favoriete Chirospel: Vakdag 
Dit wens ik jullie toe: drie wensen en de Lotto 
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SPEELCLUB 

Naam: Bram Theuns 
Geboortedatum: 02/06/2000 
Bijnaam: Brommie 
Aantal jaren leiding: 5e jaar 
Studies/Beroep: Industrieel ingenieur biochemie 
Hobby’s: Cafévoetbal 
Lievelingseten: Tiramisu 
Leukste Chirogebeurtenis: Het toedienen van het chirovaccin 
Lijflied: Daisy - T80 
Wat staat er op mijn bucketlist: Dodentocht uitwandelen 
Favoriete Chirospel: Ezelen 
Dit wens ik jullie toe: Een zomer zonder herexamens 
 
 
Naam: Levi Peeters 
Geboortedatum: 29/07/2003 
Bijnaam: pee 
Aantal jaren leiding: 2e jaar 
Studies/Beroep: kinesitherapie en  
revalidatiewetenschappen 
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten: Macaroni 
Leukste Chirogebeurtenis: Het kamp 
Lijflied: The age of love - Charlotte de Witte 
Wat staat er op mijn bucketlist: Langer leiden geven dan Joppe 
Favoriete Chirospel: Hunger Games 
Dit wens ik jullie toe: Een goede gezondheid 
 
 
 
 
 



        

   

- 18 - 

 
Naam: Robbe Van Looveren 
Geboortedatum: 24/12/2000 
Bijnaam: bakkie 
Aantal jaren leiding: 5e jaar 
Studies/Beroep: selectieprocedure voor politie 
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten: ribbetjes met frietjes 
Leukste Chirogebeurtenis: Weekendjes weg  
met de leiding 
Lijflied: zegk ni 
Wat staat er op mijn bucketlist: veel 
Favoriete Chirospel: balleke stamp 
Dit wens ik jullie toe: veel plezier en veel plezier op de chiro 
 
Naam: Pieter Van Waas 
Geboortedatum: 24/04/2003 
Bijnaam: Pjekke 
Aantal jaren leiding: 2e jaar  
Studies/Beroep: Industrieel Ingenieur 
Hobby’s: Chiro, wielrennen 
Lievelingseten: een Julientje 
Leukste Chirogebeurtenis: Doucheparty 
Lijflied: Life is a highway - Rascal Flatts 
Wat staat er op mijn bucketlist: De tour de France winnen 
Favoriete Chirospel: Klakkebuizen 
Dit wens ik jullie toe: Vrienden voor het leven! 
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RAKKERS 

Naam: David Van Havenbergh 
Geboortedatum: 31/08/2003 
Bijnaam: Drave 
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: Accountancy & Fiscaliteit 
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten: Pizza of hamburger 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlands kamp 
Lijflied: We zitten op mars - zangstond 
Wat staat er op mijn bucketlist: met sneeuwscooters rond crossen 
Favoriete Chirospel: knutselen 
Dit wens ik jullie toe: Een heel aangenaam, tof en coronavrij 
chirojaar! 
 
 
Naam: Maxim Auwers 
Geboortedatum: 27/09/2003 
Bijnaam: De maxy-maxy 
Aantal jaren leiding: 2e jaar 
Studies/Beroep:  
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 
Favoriete chirospel: basket 
Dit wens ik jullie toe: een stralend, prachtig en crazy chirojaar xxx 
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Naam: Joachim Deryckere  
Geboortedatum: 05/02/2003 
Bijnaam: Joa 
Aantal jaren leiding: 2e jaar 
Studies/Beroep: Rechtspraktijk 
Hobby’s: Voetbal en supporteren voor Lierse 
Lievelingseten: Lasagne 
Leukste Chirogebeurtenis: financiën 2021-2022 
Lijflied: ik word daar zo moe van – kabouter plop 
Wat staat er op mijn bucketlist: Een goede leider worden 
Favoriete Chirospel: prakdag 
Dit wens ik jullie toe: Een jaar vol geluk, plezier en lekker eten! 
 
 
 
Naam: Lars Laurijssen 
Geboortedatum: 22/07/04 
Bijnaam: / 
Aantal jaren leiding: 1e jaar  
Studies/Beroep: Schrijnwerker 
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten: frieten 
Leukste Chirogebeurtenis: leefweek 
Lijflied: het is feest 
Wat staat er op mijn bucketlist: naar disneyland gaan 
Favoriete Chirospel: dikke berta 
Dit wens ik jullie toe: een goed chirojaar 
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TOPPERS 
 
Naam: Jitse Van der Auwera 
Geboortedatum: 25/09/2003 
Bijnaam: Jikke  
Aantal jaren leiding: 2e jaar 
Studies/Beroep: ergotherapie 
Hobby’s: CHIRO!! 
Lievelingseten: vol au vent  
Leukste Chirogebeurtenis: Aspitrant, Buitenlands kamp 
Lijflied: Jong (Spring) 
Wat staat er op mijn bucketlist: Een oud volkswagen busje kopen 
en renoveren 
Favoriete Chirospel: balleke stamp 
Dit wens ik jullie toe: Een fantastisch CHIRO-jaar en een goede 
gezondheid 
 
 
Naam: Lucas van Havenbergh 
Geboortedatum: 18/09/2004 
Bijnaam: gutter 
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: 6 office 
Hobby’s: karate en Chiro 
Lievelingseten: macaroni 
Leukste Chirogebeurtenis: 1e jaar, topperweekend 
Lijflied: alles is shtamp 
Wat staat er op mijn bucketlist: airsoften 
Favoriete Chirospel: klakkebuizen 
Dit wens ik jullie toe: een spetterend chiro/jaar 
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Naam: Matias Boey 
Geboortedatum: 21/12/2002 
Bijnaam: Boey/God 
Aantal jaren leiding: 2e jaar  
Studies/Beroep: Toegepaste psychologie   
Hobby’s: Skaten, op avontuur gaan met  
Chiro vrienden 
Lievelingseten: Nog steeds ravioli uit blik 
Leukste Chirogebeurtenis: Toen dat de Kobe (Kuub) snel in de 
opening wou zijn en toen bijna doodging of toen dat leider p zijn 
weddenschap verloor 
Lijflied: Annie uit de bochten 
Wat staat er op mijn bucketlist: GL worden/ Gruwel en Bakkie in 
een epische battle zien 
Favoriete Chirospel: klakkebuizen in een supercool verlaten terrein 
Dit wens ik jullie toe: Dat jullie allemaal even hard van het leven 
mogen genieten zoals ik van de Chiro geniet xx 
 
Naam: Cas Baeten 
Geboortedatum: 05/02/2004 
Bijnaam: / 
Aantal jaren leiding: 1e jaar 
Studies/Beroep: marketing/burgerbakker 
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten: frieten 
Leukste Chirogebeurtenis: leefweek 
Lijflied: Doe de donna 
Wat staat er op mijn bucketlist: Een mooie reis maken met 
vrienden 
Favoriete Chirospel: Hunger games 
Dit wens ik jullie toe: Een enorm tof en fantastisch chiro jaar 
 

 



        

   

- 23 - 

 
KERELS 

Naam: Lars Dewitte 
Geboortedatum: 04/07/2003  
Bijnaam: Lakke 
Aantal jaren leiding: 2e jaar 
Studies/Beroep: Bio-ingenieur 
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten: veganistische schotel 
Leukste Chirogebeurtenis: beide leefweken als aspiranten 
Lijflied: laat ons een bloem - Louis Neefs 
Wat staat er op mijn bucketlist: Alleen een hele grote reis maken 
Favoriete Chirospel: 24h-spel 
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 
 
Naam: Marnix Frans 
Geboortedatum: 20/05/2003 
Bijnaam: Marnikkel 
Aantal jaren leiding: 2e jaar  
Studies/Beroep: Dierengeneeskunde 
Hobby’s: Chiro, voetbal, saxofoon, skaten 
Lievelingseten: croque monsieur 
Leukste Chirogebeurtenis: Groepsfeest 
Lijflied: Confetti in men sokken 
Wat staat er op mijn bucketlist: Reis naar Amerika 
Favoriete chirospel: pisquiz 
Dit wens ik jullie toe: Een fijn chiro jaar vol plezier en vriendschap 
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Naam:  Kobe Govers 
Geboortedatum: 18/11/2003 
Bijnaam: Kuub, kwabe, quabe, vierkant 
Aantal jaren leiding: 2e jaar 
Studies/Beroep: leerkracht secundair onderwijs 
Hobby’s: chiro & circus 
Lievelingseten: ribbetjes van de wandeling 
Leukste Chirogebeurtenis: het is weer voorbij  
dit mooie bivak 2022 
Lijfliedjes: Plastic-Bertrand - ça plane pour moi 
Wat staat er op mijn bucketlist: Een skireis maken met een groep 
vrienden 
Favoriete Chirospel: Buitenlands kamp 2019, het koningschap spel 
Dit wens ik jullie toe: een schooljaar om van te genieten en een 
chiro jaar zonder buizen 
 
 
Naam: Baptist Elst 
Geboortedatum: 20/12/2002 
Bijnaam: Baps 
Aantal jaren leiding: 3e jaar 
Studies/Beroep: Industriële ingenieurswetenschappen 
Hobby’s: chiro natuurlijk! 
Lievelingseten: rijst met ne grote augurk 
Leukste Chirogebeurtenis: Mijn eerste chiroweekend als aspirant 
Lijfliedjes: “High hopes” en af en toe eens ne “livin’ on a high wire” 
Wat staat er op mijn bucketlist: De beste papierenvliegtuigbouwer 
en gooier ter wereld worden 
Favoriete Chirospel: De gezelschapspelchaos 
Dit wens ik jullie toe: Een betere blaas dan die van leider R.B. op 
aspidag 
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ASPIRANTEN 
Naam: Nick Wouters 
Geboortedatum: 02/02/1999 
Bijnaam: Big Boy 
Aantal jaren leiding: 6e jaar  
Studies/Beroep: Master Industrieel Ingenieur  
bouwkunde, brandweer in opleiding,  
Educatieve master  
Hobby’s: CHIRO!!! 
Lievelingseten: Videe all the way 
Leukste Chirogebeurtenis: Krinkel 
Lijflied: We zitten op Mars - Chiroband Sint-Antonius 
Wat staat er op mijn bucketlist: niet stoppen met de Chiro 
Favoriete chirospel: Mario kart in het echt 
Dit wens ik jullie toe: Een leuk en gezellig Chirojaar vol vriendschap 
waar al jullie wensen en dromen mogen uitkomen!  
 
Naam: Dries Christiaensen 
Geboortedatum: 17 november 2001 
Bijnaam: Krisse, Krijs, Krikke, DJ Mar-Kries-Nez 
Aantal jaren leiding: 4e jaar 
Studies/Beroep: Toegepaste Informatica 
Hobby’s: Chiro, Zaalvoetbal, Wintersport,  
Muziek, Feesten 
Lievelingseten: Het eten op kamp 
Leukste Chirogebeurtenis: Leefweek als Aspirant 
Lijflied: High Hopes – Panic! At The Disco 
Wat staat er op mijn bucketlist: Nog enkele jaartjes in de Chiro? 
Favoriete Chirospel: Ne goeien ouwen balleke stamp 
Dit wens ik jullie toe: Wederom een fantastisch Chirojaar met de 
zotste activiteiten!  
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Naam: Thomas van Rooy 
Geboortedatum: 15/03/1999 
Bijnaam: teu, el tomate,  
de onkruidvermedigvulderaar, de visueel etc. 
Aantal jaren leiding:  6e jaar 
Studies/Beroep: Grafische en digitale media /  
Creative Freelancer 
Hobby’s: Foto/videograafie, soms fiets of  
jog toereke en tegeworrig 
ook Dj sets voor teubaaft klankinfrastructuur (boek ons asap!) 
Lievelingseten: mom's spaghetti 
Leukste Chirogebeurtenis: Vosje me nesjes 
Lijflied: Break my stride 
Wat staat er op mijn bucketlist: De volkspelen te STA 
Favoriete Chirospel: Een leuke partij voetbal 
Dit wens ik jullie toe: Het beste he 
 
Naam: Siebe De Koninck 
Geboortedatum: 29/03/2001 
Bijnaam: Koning sibje 
Aantal jaren leiding:  4e jaar 
Studies/Beroep:  
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 
Favoriete Chirospel: Kleuren 
Dit wens ik jullie toe: Een super leuk kamp! 
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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. 

 
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. 
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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 

 
4 september  Eerste Chirozondag, JOEPIE! 
2 oktober  Geen Chiro ☹  
4 november Aspibal 
20 november  Christus Koning 
4 december Sinterklaas 
18 december Laatste zondag van 2022 
8 januari Eerste zondag van 2023 
19 maart  Geen Chiro ☹ 
22 April Oud-Leidingsfeestje 
13 mei Kerelcarwash 
1-11 juli  Klein bivak 
21-31 juli Buitenlands kamp 
Onbekend Spaghettidagen, lekker smullen! 
 
 
 
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 de fantastische editie van vorig jaar 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 2O 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 20 november 
- Waar? Om 9u30 wordt iedereen verwacht op de jongenschiro 
- Wat?  

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

 
Zorg zeker dat je een fiets bij hebt en dat je warm aangekleed bent, 
want we zitten bijna heel de dag buiten!  
 
Groetjes en tot dan!  
De meisjes- en jongensleiding 
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Aspibal 
 
Vrijdag 4 november gaat het grootste feest van de omstreken Sint 
Teunis weer stevig laten beven. Aspibal is door de jaren heen van 
een klein feestje gegroeid tot een festijn waar duizenden jongeren, 
oud-leiding, ouders plezier maken. 
 
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  
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Ontspanning 
 
Kan jij deze feestelijke woordzoeker oplossen? 
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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: Nick Wouters – 0494/94.06.94 
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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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Beste ouders, 
 

De Chirojongens organiseren 4 november hun jaarlijks evenement 
Aspibal. Het is overigens onze 31e 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 (4 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 heeft gegeven 
zal u begeleid worden 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 stop 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 geweldige 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 horen we het graag van u. Mochten 
jullie nog verdere vragen hebben dan kan u altijd terugmailen of 
bellen op mijn onderstaande gegevens 
 
Bram Theuns 
0476/74.01.70 - theuns.bram@gmail.com 
 


