
 

  



 

  

‘t Pakootje 



Woordje van de redactie 
Beste Pakojanen 

De Chiro gaat terug van start, wie krijgt er daar geen lach van 

op zijn gezicht. Je denkt vast nog vaak terug aan het ge-wel-

dige kamp. Speciaal voor jou hebben we in deze editie een 

mooie collage hiervan gemaakt, evenals een kampverslag 

voor diegene die het onvergetelijke kamp toch al weer een 

beetje vergeten zijn ;) . Hoewel vorig jaar zeker en vast een 

beetje anders was dan de andere jaren hopen we dit jaar elke 

zondag naar de Chiro te kunnen komen. We willen ons 

allemaal weer kunnen amuseren en nieuwe herinneringen 

maken! Er staat een fantastische leidingsploeg voor jullie 

paraat die zich enkele pagina’s verder in het boekje één voor 

één voorstelt. Ben je een nieuw lid, dan voegen we je graag 

toe bij onze groep. Alle informatie die je nodig hebt, vind je 

terug onder het gedeelte ‘Chiro wa is da?’. Wat niemand mag 

vergeten zijn alle extra activiteiten die er op de planning 

staan dit jaar. Wil je de data vrijhouden, kijk dan zeker 

achteraan dit Pakootje! Allereerst zien we jullie graag 

allemaal op de barbecue voor een lekkere maaltijd en een 

gezellige kennismaking met andere Pakojanen. We hopen er 

met iedereen een fantastisch jaar van te maken en we vliegen 

er weer met veel zin in! 

 

Groetjes, 

De redactie 

Daan, Heleen, Julie, Kenneth, Max en Nette 

  



Chiro, wa is da?  
Wie? Wat? Hoe? 
Bij Chiro Pako, Zandlaan 44A, ben 

je elke zondag van 14u tot 17u 

welkom om mee te spelen en een 

ongelofelijk leuke namiddag te 

hebben. Ben jij 6 jaar of ouder en 

heb jij zin om onze Chiro te komen 

ontdekken? Kom dan zeker langs! 

Wij starten het jaar op zondag 12 

september. Toch niet helemaal overtuigd? Neem dan een 

kijkje op de facebookpagina ‘Chiro Pako’ voor sfeerbeelden of 

surf naar onze website www.chiropako.be.  

 

Wat kost de Chiro? 
Het inschrijvingsgeld bij Chiro Pako bedraagt 30 euro. Dit mag 

overgeschreven worden naar volgend rekeningnummer:  

BE 75 7885 5338 6251. Hierin zit de aansluiting bij Chiro 

Nationaal en de verzekering voor uw kind. Heeft uw kind een 

accidentje of een ongeval bij een Chiro-activiteit, dan betaalt 

de chiroverzekering het stuk terug dat niet door de 

mutualiteit betaald wordt. Bij gevallen van burgerlijke 

aansprakelijkheid (bijv. uw kind schopt een ruit kapot bij het 

voetballen), betaalt uw familiale verzekering. Heeft u dat 

niet? Dan betaalt de chiroverzekering. Materiële schade aan 

persoonlijke bezittingen (kledij, rugzak, gsm, fiets, bril) is niet 

verzekerd. 

  

http://www.chiropako.be/


Kledij 
Om aan te tonen dat we allemaal tot dezelfde groep behoren 

en om ervoor te zorgen dat iedereen ons herkent, dragen we 

een chiro-uniform. Chiro Pako heeft een eigen t-shirt. Deze 

kan je iedere eerste zondag van de maand kopen bij de VB’s. 

Andere chirokledij is zeker aan te raden. De kleren zijn stevig, 

gaan niet snel stuk en zijn dus ideaal om te ravotten op de 

chiro. Deze kan je kopen in de winkels van de Banier. 

 

En verder… 
• Vieruurtje op zondag: €10. Dit kan nog eens bijgevraagd 

worden als dat nodig is. Het geld kan worden afgegeven 

als de leiding op huisbezoek komt of bij het infomoment 

voor grote groepen. 

• Schaatsen – zwemmen - … : voor alle extra activiteiten 

krijgt uw kind een briefje mee één of twee weken op 

voorhand, daar staat de prijs op vermeld. 

 



Jaarthema: Vonken!  

Waarom Vonken? 
We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel 

bewust samen, en niet alleen. Door samen te werken, delen we onze 

energie met elkaar. Meer zelfs, we wekken nieuwe energie op en 

geven elkaar impulsen. Elk met ons eigen engagement en onze 

motivatie laten we de Chiro iedere keer opnieuw stralen en dat 

mogen we dit jaar extra waarderend in de kijker zetten.  

De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet 

helemaal nieuw. We vinden het gevoel dat bij Vonken hoort 

bijvoorbeeld heel goed terug in het klassieke Chiroliedje ‘Tuimeling’. 

Samen aan Chiro doen, dat geeft vonken! 

Samen aan Chiro doen, dat geeft Vonken! 
Het feit dat Chiro vonken geeft, komt doordat het gezamenlijke en 

het individuele niet van elkaar los te koppelen zijn. Pas als iedereen 

hun eigen vonkje kan vinden, dragen we samen bij tot een groter 

Chirovuur. Dat grotere Chirovuur stimuleert op zijn beurt dan elk 

individu om er telkens opnieuw voor te gaan. Die cirkelbeweging 

zorgt voor een sneeuwbaleffect dat onze liefde voor de Chiro 

aanwakkert. 

"Gooi alles ondersteboven, 

laat het vuur in jou niet doven!" 

 

  



Bivakverslag 2021 meisjes 

Wauw wauw wauw! Wat een kamp was dat weeral!  

Afgelopen zomer vertrokken wij, de meisjes van Chiro Pako, richting 

Woodstock. (Voor de bezorgde ouders: het kampterrein in 

Opglabbeek      ).  

Daar beleefden we dé hippietijd van ons leven. Stap voor stap 

leerden we hoe we als een echte hippie moesten leven. De 

belangrijkste les die we hebben geleerd was:  

‘Peace, love’, 

want dat is helemaal waar een hippie voor staat. We volgden Trix, 

een meisje dat voor de eerste keer naar Woodstock ging en net als 

ons nog alles moest leren. De pinkels leerden macramé-bandjes 

maken, de speelclubmeisjes maakten een overheerlijke cocktail en 

de kwiks voorzagen iedereen van een steen met een spreuk erop. De 

tippers pimpten hun kleren door te tie-dyen. De tiptiens en de 

aspiranten leefden zich helemaal uit met vlechtjes maken, dreadlocks 

en henna. We haalden ook allemaal onze beste hippie-moves boven 

om lekker los te gaan op ‘Fascination’, de kampdans.  

Om de herinnering aan dit fantastische kamp volledig levendig te 

maken, staat hieronder nog het refrein van het 

kamplied. (Zing en dans maar zo hard je kan!) 

 

Hé ga met ons mee 

Mee op kamp met Trix in Opglabbeek 

Doe de hippie shake 

Doe de hippie, happy shake met mij 

… 

 

Op naar het volgende kamp! 

Peace out 



Bivakverslag 2021 jongens  

Op 20 en 21 juli vertrokken de 2 oudste groepen met hun fietsen vol 

rantsoen naar de militaire basis van Pako-wars. Iedereen stond te 

trippelen van ongeduld om een fantastisch kamp te beleven. 22 juli 

was het zover, alle groepen kwamen aan op de kampplaats. Het 

weer zat gelukkig mee en de leiding had weer veel leuke spelletjes 

voorbereid. Het kamp kon beginnen! 

Ook dit jaar was er weer een kampthema, alles draaide rond het 

thema leger. Al vanaf de eerste dag werd duidelijk dat er ook stevig 

gevochten werd in Pako-wars. Soldaat Ian was gewond geraakt en 

had extra mannen nodig om hun leger te versterken. Gelukkig 

hadden we vele Pakojanen die we konden trainen tot echte soldaten. 

Samen met 2 Russische soldaten beleefde ze 1 groot avontuur waar 

ze voor vele moeilijkheden kwamen te staan.  Zo moesten ze onder 

andere Japov bevrijden, documenten stelen en het hoofd van de 

slechteriken overmeesteren.  Samen met de hulp van alle Pakojanen 

slaagde ze hierin. Om de gesneuvelde soldaten van deze missie te 

eren maakten we een groot vuur. Zo konden we dit fantastisch kamp 

mooi afsluiten.

 



Bedanking stoppende leiding  
Een nieuw chirojaar, betekent ook een nieuwe leidingsploeg. 

Jammer genoeg is de VB van de meisjes gestopt, hierbij willen 

we Leen nog eens extra bedanken voor alle geweldige 

chirojaren die zij ons gegeven heeft. Leen, ge zijt ne schat! 

We gaan nooit vergeten wat jij allemaal voor ons gedaan 

hebt! <3  

D-A-N-K-U! DANKU! 

Bij de meisjes mogen we dit jaar 3 nieuwe leidsters 

verwelkomen, Heleen, Nette en Floor. En natuurlijk onze 2 

nieuwe VB’s, Sandra en An. Je kan ze alvast beter leren 

kennen bij de voorstelling van de leiding! 

Bij de jongens stopten dit jaar Arne H., Evert, Robbe en 

Jasper, aan jullie ook nen dikke merci voor jullie oneindige 

inzet, alle leuke activiteiten, jullie passie, bekwaamheid en 

vooral merci om een warm hart toe te dragen aan onze Chiro. 

De nieuwe leiding bij de jongens zijn Robin, Max, Daan, 

Seppe, Ruben en Arne DB. Je kan hen ook beter leren kennen 

bij de voorstelling van de leiding!  

  



Voorstelling nieuwe leiding:  
Pinkels 
Naam: Bruynseels 

Voornaam: Iris 

Bijnaam: Heb ik (nog) niet        

Leeftijd: 21 jaar 

Studie: Leerkracht kleuteronderwijs 

Hobby’s: Chiro en iets gaan drinken met 

de vriendinnetjes 

Hoelang zit je al in de Chiro: Ik start nu 

aan mijn 17e jaar! 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

Droomhuis kopen/bouwen  

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: Een dag 

gevuld met het gebabbel, gelach,… van 

kindjes  

Levensmotto: Teamwork makes the 

dreamwork! 

 
Naam: Guldentops 

Voornaam: Julie 

Bijnaam: Jul / JulGul 

Leeftijd: 19 jaar 

Studie: Educatieve bachelor lager 

onderwijs  

Hobby’s: Chiro en zo veel mogelijk 

andere leuke dingen doen!  



Hoelang zit je al in de Chiro: Sinds het 

eerste leerjaar   

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: Een 

super grote wereldreis maken!  

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: Eerst 

lekker uitslapen, om me daarna super 

hard te amuseren met mijn vriendinnen!  

Levensmotto: You are never fully dressed 

without a smile!        

 

 

Naam: Dedapper 

Voornaam: Floor 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 18 jaar 

Studie: rechtspraktijk 

Hobby’s: volleybal en Chiro 

Hoelang zit je al in de Chiro: vanaf 

1e jaar pinkel 

Wat zou je doen met 1 miljoen 

euro: op vakantie gaan en veel 

leuke dingen doen  

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: uitslapen 

en veel eten       

Levensmotto: frieten, frieten, frieten en 

de rest kan stikken 

 

 

 



Miniclub 
Naam: Daems 

Voornaam: Camiel 

Bijnaam: Mille 

Leeftijd: 20 

Studie: bouwkunde  

Hobby’s: voetbal, Chiro, DJ 

Hoelang zit je al in de Chiro: 14 jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

een wereldreis maken 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: starten 

met een heerlijke koffie, daarna een 

sportieve activiteit met familie of 

vrienden en afsluiten op café met men 

vrienden 

Levensmotto: je moet niet nadenken maar voordenken 

 

 

Naam: Bruynseels 

Voornaam: Ruben 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 18 

Studie: bedrijfsmanagement 

Hobby’s: Chiro, voetbal en fitness 

Hoelang zit je al in de Chiro: sinds de 

miniclub 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

een mooi huis kopen 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: met 

een work-out       

Levensmotto: een dag niet gelachen is 

een dag niet geleefd 



Naam: Poel 

Voornaam: Seppe 

Bijnaam: Poeli 

Leeftijd: 17 

Studie: sociaal werk 

Hobby’s: Chiro en fitness 

Hoelang zit je al in de Chiro: 12 jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

wereldreis maken 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: opstaan 

rond 11u, rustig iets eten en ’s avonds 

feesten met vrienden tot de zon weer 

opkomt 

Levensmotto: Take Me As I Am 

 

  



Speelclub meisjes  
Naam: Engelen 

Voornaam: Anouk 

Bijnaam: Nouki 

Leeftijd: 19 

Studie: leerkracht lager onderwijs 

Hobby’s: dansen, muziek, Chiro 

Hoelang zit je al in de Chiro: al 13 jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

een huis kopen in een warm land, 

vakantie gaan, shoppen,… 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: goed uitslapen, iets leuks 

gaan doen met vrienden en is goed gaan eten       

Levensmotto: life is sweet as honey 

 

Naam: Hofman 

Voornaam: Tess 

Bijnaam: Tofman 

Leeftijd: ik ben 22 jaar 

Studie: erfgoedstudies 

Hobby’s: Chiro, sporadisch is sporten 

Hoelang zit je al in de Chiro: dit is mijn 

16e jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

een kasteel kopen in Zuid-Frankrijk 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: een 

zonnige dag in Zuid-Frankrijk 

Levensmotto: de beste herinneringen komen van slechte 

ideeën   



Naam: Van de Moortel 

Voornaam: Heleen 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 18 

Studie: taal- en letterkunde 

(Engels / Nederlands)  

Hobby’s: ballet, schilderen, 

koken en Chiro 

Hoelang zit je al in de Chiro: 

dit is mijn eerste jaar 

Wat zou je doen met 1 

miljoen euro: naar een 

eilandje in Oceanië verhuizen en daar een gezellig barretje 

openen 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: een uitstapje met vrienden of 

familie en ’s avonds heel lekker eten!  

Levensmotto: geniet van de kleine dingen! 

 

  



Speelclub jongens 
Naam: Animashaun 

Voornaam: Daan 

Bijnaam: Dakke 

Leeftijd: 18 

Studie: kine 

Hobby’s: Chiro en volleybal 

Hoelang zit je al in de Chiro: 12 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

feesje bouwen en geld opdoen 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: alle dagen 

tussen 20 en 30 juli 

Levensmotto: je hebt 2 levens. Het 2de 

begint wanneer je beseft dat je er maar 1 

hebt 

 

Naam: Fransen 

Voornaam: Arnaud 

Bijnaam: Parret 

Leeftijd: 19 

Studie: ik werk 

Hobby’s: Chiro 

Hoelang zit je al in de Chiro: 11 jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

boerderij kopen 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: 

tracteur rijn 

Levensmotto: een pintje per day 

keeps the doctor away 

 



Naam: Vloeberghs  

Voornaam: Robin 

Bijnaam: Robin Hood / Robain 

Leeftijd: 17 

Studie: bachelor farmaceutische 

wetenschappen 

Hobby’s: volleybal en Chiro 

Hoelang zit je al in de Chiro: 1ste 

jaar miniclub 

Wat zou je doen met 1 miljoen 

euro: ne mat zwarte Maserati 

kopen 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: mij keihard amuseren en 

frieten eten 

Levensmotto: si vis pacem, para bellum 

 

  



Kwiks 
Naam: Coomans 

Voornaam: Ella 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 19 

Studie: geneeskunde  

Hobby’s: volleybal en Chiro  

Hoelang zit je al in de Chiro: ik begin 

aan mijn 14e jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

een taartenbakkerij opstarten en ook 

een daal aan goeie doelen geven 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: een zonnige dag tussen de 20 

en 25 graden, ik kan er doen wat ik wil en er is lekker eten  

Levensmotto: een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd 

 

Naam: Van de Peer 

Voornaam: Lieze 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 19 jaar 

Studie: toegepaste economische 

wetenschappen 

Hobby’s: Chiro, joggen  

Hoelang zit je al in de Chiro: 13 jaar 

(eerste jaar pinkel) 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

een villa en een mooie auto kopen 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: met mijn chirovrienden op 

het strand gaan liggen met een cocktail in de hand  

Levensmotto: moeizame wegen leiden vaak naar een mooie 

bestemming! 



Naam: Peeters  

Voornaam: Liene 

Bijnaam: die heb ik eigenlijk niet 

Leeftijd: 19  

Studie: toegepaste psychologie 

Hobby’s: CHIRO!! 

Hoelang zit je al in de Chiro: 15 jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen 

euro: heel veel shoppen haha 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: een 

dag samen met mijn beste vrienden 

op een mooie plek waar we leuke herinneringen maken en 

heel lekker eten        

Levensmotto: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd 

 

 

  



Rakkers  
Naam: Van Tonder 

Voornaam: Jovan 

Bijnaam: Johan 

Leeftijd: 18 

Studie: tekenen 

Hobby’s: Chiro en fitness 

Hoelang zit je al in de Chiro: 4 jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

al mijn Chirovrienden op mijn nieuwe 

boot uitnodigen en een supergroot 

feest geven 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: een dag met al mijn maten 

naar een feest gaan en meisjes fixen 

Levensmotto: een dag niet geboit is een dag niet geleefd 

 

Naam: Verelst 

Voornaam: Kenneth 

Bijnaam: Knart 

Leeftijd: 21 jaar 

Studie: Financie- en verzekeringswezen  

Hobby’s: voetballen, Chiro en voetbal kijken 

Hoelang zit je al in de Chiro: 15 jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

investeren in vastgoed en beleggen in 

aandelen 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: alle dagen 

op kamp       

Levensmotto: pluk de dag 

 



Naam: Nevelsteen 

Voornaam: Max 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 17 

Studie: toegepaste informatica 

Hobby’s: Chiro en bodybuilding 

Hoelang zit je al in de Chiro: 12 jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: delen 

met mijn gezin en mijn tuin transformeren 

in een home-gym 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: 10 uur 

opstaan, goe eten en klaar maken om rond 

12 uur te vertrekken naar een supernice festival met 

superveel vrienden 

Levensmotto: Vision creates faith and faith creates willpower. 

With faith there is no anxiety and no doubt,  just absolute 

confidence in yourself. 

 

 

  



Tippers  
Naam: Gouwy 

Voornaam: Lotte 

Bijnaam: Lot 

Leeftijd: 21 jaar 

Studie: geneeskunde 

Hobby’s: Chiro en breien       

Hoelang zit je al in de Chiro: 13 jaar  

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

een feestje bouwen en m’n geld opdoen 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: dagen 

vol Chiro! Op kamp wakker worden met 

het zonneke op onze snoet en slapen onder een mooie 

sterrenhemel  

Levensmotto: ain’t no mountain high enough 

 

Naam: Dedapper 

Voornaam: Nette 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 18  

Studie: journalistiek 

Hobby’s: fietsen en Chirooooooo 

Hoelang zit je al in de Chiro: vanaf 1e jaar 

pinkel 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: een 

wereldreis maken 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: een dagje 

zee met vrienden (en ijsjes eten uiteraard)  

Levensmotto: een dag zonder chocola is een dag niet geleefd 

 



Naam: Hofman  

Voornaam: Margot 

Bijnaam: Hoffie 

Leeftijd: 22 jaar 

Studie: master 

revalidatiewetenschappen en 

kinesitherapie 

Hobby’s: Chiro (duh), lopen en zingen 

Hoelang zit je al in de Chiro: ik heb al 

15 jaar Chiro achter de rug  

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

de wereld rondreizen 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: een goed gevulde dag met 

allerlei leuke activiteiten   

Levensmotto: valsspelen is ook spelen 

 

 

 

 

  



Toppers 
Naam: Bastiaenssen 

Voornaam: Tije 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 18 

Studie: autotechnologie 

Hobby’s: / 

Hoelang zit je al in de Chiro: 5 jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: huisje 

in buitenland kopen met een dikke auto 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: opstaan 

wanneer ge goesting hebt, doen waar da ge 

goesting in hebt, altijd goe eten, genieten van de 

zonsondergang en pitte 

Levensmotto: de eerste 5 dagen na het weekend zijn het 

beroerdst, daarna gaat het wel weer 

 

Naam: De bruyn  

Voornaam: Arne 

Bijnaam: baffie 

Leeftijd: 18 

Studie: autotechnologie 

Hobby’s: voetbal Chiro 

Hoelang zit je al in de Chiro: 12 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

een dik huis kopen en een Audi Rs6 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: 

brommer rijden 

Levensmotto: wees blij 

  



Tiptiens 

Naam: Laenen 

Voornaam: Anna 

Bijnaam: /  

Leeftijd: 19 jaar 

Studie: geneeskunde 

Hobby’s: dansen en Chiro 

Hoelang zit je al in de Chiro: 13 jaar  

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

een groot feest geven voor iedereen 

die ik graag zie, een grote reis maken 

en alle overschot geven aan mensen die het meer nodig 

hebben dan ik 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: lekker uitslapen, een lekkere 

koffie, ontbijten met mijn ouders, lunchen in het park in 

Leuven met mijn vrienden, de trein nemen naar huis en de 

avond afsluiten met mijn chiromakkers in de Molen  

Levensmotto: chirogriet die van het leven geniet / een dag 

niet gelachen is een dag niet geleefd 

 

Naam: Cautreels 

Voornaam: Flore 

Bijnaam: Flor  

Leeftijd: 19 jaar 

Studie: professionele bachelor 

biochemie  

Hobby’s: tennis en Chiro 

Hoelang zit je al in de Chiro: 13 jaar  

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

heel veel chocolaatjes kopen 



Hoe ziet jouw ideale dag eruit: mijn ideale dag is een dag 

waarop het zonnetje schijnt en ik goed gezelschap om me 

heen heb  

Levensmotto: oost west Chiro Pako best!  

 

Naam: Verbeeck 

Voornaam: Haike 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 21 jaar 

Studie: maatschappelijk werk 

Hobby’s: Chiro, skiën, volleybal en 

tennis  

Hoelang zit je al in de Chiro: 15 jaar  

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

wereldreis en investeren 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: ideale 

dag, bedoel je niet ideale nacht? CHIROFUIF  

Levensmotto: dos cervezas por favor 

 

  



Kerels  
Naam: Hens 

Voornaam: Ward 

Bijnaam: Wardje / Wakke 

Leeftijd: 20 

Studie: industrieel ingenieur aan 

KU Leuven 

Hobby’s: Chiro & voetbal 

Hoelang zit je al in de Chiro: dit 

wordt m’n 15e jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen 

euro: zot feest geven maar ook 

zeker een huis kopen 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: 

een dag samen met m’n makkers van de Chiro! 

Levensmotto: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd 

 

Naam: De bruyn 

Voornaam: Jesse 

Bijnaam: Bal 

Leeftijd: 21 jaar 

Studie: chemie 

Hobby’s: voetbal bij de boeren en Chiro 

Hoelang zit je al in de Chiro: 15 jaar Chiro 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: met 

10 miljoen zou ik een fat huis kopen en 

mooie snelle auto 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: mij amuseren 

Levensmotto: nie japen maar bulken 

 



Aspiranten meisjes 
Naam: De bruyn 

Voornaam: Floor 

Bijnaam: Flox(ie) 

Leeftijd: 20 jaar 

Studie: biochemie & biotechnologie 

Hobby’s: Chiro, met de koersfiets rijden 

Hoelang zit je al in de Chiro: Ik begin 

aan mijn 12e jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

een groot feest geven voor vrienden en familie, een super 

zotte reis maken, een deel aan een goed doel schenken en de 

rest sparen voor een auto en een huis 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: opstaan en lekker ontbijten, 

een beetje shoppen of een toertje met de fiets doen en ’s 

avonds op café iets drinken en dansen met vrienden!  

Levensmotto: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd! 

      

 

Naam: Verrelst 

Voornaam: Birthe 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 21 jaar 

Studie: handelswetenschappen 

Hobby’s: Chiro en volleybal 

Hoelang zit je al in de Chiro: dit 

wordt mijn 16de jaar  

Wat zou je doen met 1 miljoen 

euro: sparen voor later en reizen  



Hoe ziet jouw ideale dag eruit: een dag met volleybal of 

Chiro en afsluiten met een feestje met vrienden   

Levensmotto: geluk begint pas als je het kan delen met 

anderen 

 

Naam: Cautreels 

Voornaam: Liese 

Bijnaam: Lies 

Leeftijd: 21 jaar 

Studie: ergotherapie 

Hobby’s: volleybal, tennis en CHIRO!!!! 

Hoelang zit je al in de Chiro: 13 jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

heel veel kleren kopen 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: een 

zalige Chiro zondag met goed weer 

Levensmotto: ze zeggen dat niets onmogelijk is, maar ik doe 

niets elke dag 

 

 

  



Aspiranten jongens 
Naam: Bruynseels 

Voornaam: Ian 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 20 

Studie: burgerlijk ingenieur 

Hobby’s: Chiro, voetbal en plezier 

maken met vrienden 

Hoelang zit je al in de Chiro: 15 jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

een wereldreis maken 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: lekker 

eten en vrienden 

Levensmotto: hop hop gas erop 

 

Naam: Van de Peer 

Voornaam: Sander 

Bijnaam: Sakke / Sakbal 

Leeftijd: 21 

Studie: industrieel ingenieur te 

KU Leuven 

Hobby’s: Chiro & voetbal 

Hoelang zit je al in de Chiro: dit 

wordt m’n 16e jaar 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: Reizen, villa kopen, 

mooie auto’s,… 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: als er ’s avonds goed eten op 

tafel is, en met vrienden afspreken 

Levensmotto: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd 

 



Voorstelling veebee’s  

VB’s meisjes 

Naam: Toen 

Voornaam: Sandra 

Bijnaam: Sakkedra 

Leeftijd: 50 jaar 

Beroep: Leerkracht elektromechanica 

Hobby’s: chiro, feesten, wandelen, op reis gaan 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: De chiro 

trakteren op een feestje. 

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: De zon die 

schijnt, een zalig ontbijt, buiten een heerlijke 

BBQ en goed lang genieten van de avondwarmte buiten met 

een glaasje. 

Levensmotto: Positieve energie steken in dingen waar je echt 

iets aan kan doen. Al de rest is verloren moeite! 

 

 

Naam: Declercq  

Voornaam: An  

Bijnaam: Anneke 

Leeftijd: 44 jaar  

Beroep: Personeelsadministratie en 

boekhouding bij Don Bosco Vremde 

Hobby’s: Uit eten gaan en lezen  

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: Een 

deel schenken aan een goed doel, delen 

met familie en daarna gaan shoppen.  



Hoe ziet jouw ideale dag eruit: Uitslapen, brunchen in het 

zonnetje, mijn favoriete boeken lezen aan een zwembad en ‘s 

avonds op restaurant gaan.  

Levensmotto: Carpe diem! 

 

VB jongens 

Naam: Sels 

Voornaam: Rik 

Bijnaam: de Rikkerd 

Leeftijd: 45 jaar 

Beroep: Leerkracht elektriciteit/elektronica 

Hobby’s: Chiro, autosport, fotografie en genieten van 

gezinsuitstapjes 

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

Ik zou het echt niet weten… een sportwagen kopen?  

Hoe ziet jouw ideale dag eruit: 

Na een goede nachtrust opstaan rond 7u00, daarna een paar 

jonge gasten wakker maken, met die gasten een koffie 

drinken en daarna het jong geweld uit hun tenten zetten… 

aaaah dat is een gewone dag vanop het jongenskamp. Dat is 

elke dag genieten. 

Levensmotto: 

Geniet van elke dag, het 

leven gaat te snel voorbij… 

  



Spelletjes 
 

 



  



  



  

Bivak meisjes 

2020-2021 
 



  

Bivak jongens 

2020-2021 
 



Raadsels  
1. Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. 

Rara, wat ben ik? 

 

2. Wat moet stuk zijn om het te kunnen gebruiken? 

 

3. Er staan twaalf koeien onder een paraplu, maar ze 

worden niet nat. Hoe kan dat?    

 

4. Wat is van jou, maar wordt meer door andere mensen 

gebruikt?      

 

5. Een vader heeft negen appels en acht kinderen. Hoe kan 

hij de appels eerlijk verdelen onder de kinderen?  

  

6. Op welke vraag kan je nooit ‘ja’ antwoorden?    

 

7. Waarom is alle honing uit Belgische supermarkten 

gehaald? 

 

8. Waarom lopen er veel dieven langs de snelweg?   

 

Antwoorden:   

1.Een kaars 

2.Een ei 

3.Het regent niet 

4.Je naam 

5.Door appelmoes te maken 

6.Slaap je? 

7.Er zat een bijsmaak aan 

8.Omdat er een vluchtstrook is 

 



Vergeten liedje: Feest                
(jaarthemalied 2008-2009) 
 

Hou je vast want er staat iets te gebeuren 

De belangrijkste verjaardag van het jaar 

Mis het niet want je zal het echt betreuren 

Het hele land een jaar op stelten, reken maar 

Dus wees gerust, je zal er niet naast kunnen kijken. 

Daar zorgen wij wel met z’n allen voor 

Chiro is er overal en vooral voor iedereen 

Want zo’n feest vier je natuurlijk niet alleen 

 

Iedereen moet het we – ten 

Zing het, roep het, zeg het voort 

’t wordt een feest om nooit meer te vergeten 

Iedereen moet het weten 

Zing het, roep het onverstoord 

We zijn jarig zorg dat iedereen het hoort 

En dus steken we de handen uit de mouwen 

Al sjorrend zetten we de boel op touw 

’t vraagt veel werk om zo’n feestje op te bouwen 

een heel jaar lang dus ja we rekenen ook op jouw 

En elke dag is weer een nachtje minder slapen 

Je voelt het, het komt stilaan dichterbij 

In elke stad, elk dorp, elke straat en elk plein 

Garanderen we een nooit gezien festijn 

Iedereen moet het we – ten 

Zing het, roep het, zeg het voort 

’t wordt een feest om nooit meer te vergeten 

Iedereen moet het weten 

Zing het, roep het onverstoord 



We zijn jarig zorg dat iedereen het hoort 

 

Na het wachten en het zweten is het eindelijk het moment 

je probeert nog wel te zorgen dat je uitgeslapen bent 

Maar dat zal wel weer niet lukken want de allerlaatste nacht 

Zijn er net nog die twee dingen waar je niet aan had gedacht 

Maar dat is niet te vermijden, je weet het hoort erbij 

En met veel te kleine oogjes ben je toch van de partij 

Je kan dubbel hard genieten van de kers op de taart 

Want je weet dit was het wachten meer dan dubbel waard 

Iedereen moet het we – ten 

Zing het, roep het, zeg het voort 

’t wordt een feest om nooit meer te vergeten 

Iedereen moet het weten 

Zing het, roep het onverstoord 

We zijn jarig zorg dat iedereen het hoort 

 

Iedereen … iedereen … moet het weten iedereen moet het 

weten ….



Chirokalender  

 

Spaghettidag 

24 oktober 

Christus Koning 

21 november 

Sinterklaas op  

de Chiro! 

5 december 

Fuifweekend 

18, 19, 20  

februari 

Gemengd  

weekend 

12 – 14  

november 


