
 

  



  

‘t Pakootje 



Woordje van de redactie  
Beste Pakojanen 

Het is weer zover, school is aan zijn eerste weken begonnen :(. Maar 

wees niet getreurd want de startdag van de Chiro staat weeral om de 

hoek. Het kamp is nog maar amper een maand voorbij en je kan al 

terug gaan genieten van elke week Chiro! Je kan het verslag en foto’s 

van kamp zelfs in dit boekje nog eens herbeleven. Dit jaar gaat weer 

van start, jammer genoeg zonder enkele leiding van vorig jaar. Maar 

geen stress, er zijn er ook nieuwe bij ;). In dit Pakootje kan je alle info 

terugvinden die je nodig hebt zoals het jaarthema, belangrijke data 

doorheen het jaar, een hele uitleg van wat Chiro eigenlijk is en nog 

veel meer… Al belangrijk om te weten voor de startzondag op 11 

september is de BBQ, we verwachten jullie allemaal daar natuurlijk :). 

Het wordt weer een topjaar met keitoffe leden, gezellige groepssfeer 

en geweldige leiding. Wij hebben er alvast heel veel zin in. Verder nog 

veel lees- kijk- en speelplezier gewenst in dit allereerste Pakootje van 

het jaar. 

Groetjes, 

De redactie 

Max, Daan, Tristen, Nette, Julie en Heleen  



Chiro? Wa is da?  

Wie? Wat? Hoe? 
Bij Chiro Pako, Zandlaan 44A te Nijlen, ben je elke zondag van 14u tot 

17u welkom om mee te spelen en een ongelofelijk leuke namiddag te 

beleven. 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 11 

september. Toch niet helemaal overtuigd? Neem dan een kijkje op de 

facebookpagina ‘Chiro Pako’ voor sfeerbeelden of surf naar onze 

website www.chiropako.be. Bij 

vragen kan je ons altijd bereiken 

via de e-mailadressen die ook op 

onze website te vinden zijn.  

 

 

 

 

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 (bijvoorbeeld 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, drinkfles) is niet 

verzekerd.  



Jaarthema: CHIROHIRO’S 
Chirowerk is meer dan enkel spelletjes spelen. Een ribbel die voor het 

eerst een toneeltje maakt. Een aspi die zich kwetsbaar opstelt. Een 

leid.st.er die de fuif coördineert. Een oudleid.st.er die de financiën 

beheert. Een kadervrijwilliger die iets bijleert over diversiteit. Elke 

zondag opnieuw geven we het beste van onszelf en worden we stap 

voor stap beter op onze eigen manier. In de Chiro zitten, is als het 

ware een zoektocht naar je eigen superkrachten. Dit werkjaar gaan we 

die zoektocht allemaal samen aan! 

Chirohiro’s, want Chiro daar is toch een hoek af. Het hoeft niet 

allemaal perfect te zijn, een beetje speels daar zijn we niet vies van. 

We mogen fouten maken en samen groeien we verder naar een 

betere versie van onszelf en van de Chirogroep. En ook: laat een ribbel 

eens ‘Chiroheroes’ schrijven, dan kom je sowieso op Chirohiro’s uit :D. 

  



Bivakverslag meisjes  
Bonjour aan alle coole wielergrieten! 

Weet je nog toen we zo’n twee maanden geleden begonnen aan onze 

eigen Tour de France? Wauw, wat hebben wij een rit achter de rug! In 

het bergachtige Amel was het voor de Tiptiens en Aspiranten al niet zo 

gemakkelijk om op ons kampterrein te geraken, maar ook de ouders 

die met de volgwagen hun topfavoriet kwamen afzetten, ondervonden 

al wat moeilijkheden onderweg. Gele pijlen aan een foute afrit 

bijvoorbeeld … Enfin, al bij al verliep het kamp zonder al te veel 

problemen. En gelukkig hadden we dit jaar zalig weer! Een paar dagen 

later kwamen ook de Pinkels aan en vanaf dan waren we echt 

vertrokken. De Pinkels veranderden in aliens en wonnen zo de battle 

tegen hun leiding. De Speelclubbers ondergingen een hele 

metamorfose van baby tot tiener naar oudje! En de Kwiks gedroegen 

zich lekker marginaal in bijbehorende prachtige outfits      . De Tippers  

oefenden al eens voor het nachtspel, maar dat maakte helaas de 

schrik bij het echte nachtspel er niet minder op. De Tiptiens werden 

teen moms en de Aspi’s hadden het niet altijd gemakkelijk aangezien 

ze een heel kamp met een mol zaten! En de leiding? Tja, die 

probeerden koeien van het kampterrein te krijgen … 

Kortom, het was een supertof kamp! Wij hebben er in ieder geval heel 

hard van genoten en we kijken al uit naar volgend jaar! 

Xxx 

  



Bivakverslag jongens  
Wauw, wat een geweldig kamp was me dat weeral! Ongeveer 2 

maanden geleden vertrokken wij, de jongens van Chiro Pako richting 

Amel om een onvergetelijk bivak te beleven. De 4 jongste groepen 

werden afgezet met de auto, de 2 oudste groepen trotseerden de 

heuvelachtige Ardennen met de fiets om op onze kampplaats te 

geraken. 

We hadden mooi weer dit jaar. De leiding had weer hun uiterste best 

gedaan om allerlei leuke spelletjes voor te bereiden. De eerste dag 

trainden we onze leden tot echte pakopirates zodat ze El kapitano 

konden helpen om de schat te bewaken. Ze bouwden hun eigen boot 

en lieten hem te water. Enkele dagen later gingen we op dagtocht. Dit 

maal trokken we naar het meer van Bütgenbach. Hier kon iedereen 

zich ten volste uitleven in het water. Ook dit jaar organiseerden we 

weer een casino, hier konden ze attributen verdienen voor de knaller 

van een fuif in de avond. Er waren nog verschillende andere 

hoogtepunten zoals de voetbalmatch van de aspis tegen leiding, het 

kapspel, aspidag, … . Met als kers op de taart een kampvuur met zen 

allen zodat we dit kamp mooi konden afsluiten. 

Kortom het was een fantastisch kamp. Ik denk dat iedereen er met 

volle teugen van genoten heeft. We kijken nu al uit naar volgend jaar!  

  



Bedanking stoppende leiding  
 

Bedankt! Bedankt! Bedankt! 

 

Een nieuw chirojaar betekent ook een nieuwe leidingsploeg, maar 

deze kunnen we niet aan jullie voorstellen zonder eerst de 

schijnwerpers te richten op onze stoppende leiding. 

 

Jullie maakte ons echt een topteam 

en jullie inzet was subliem 

Dat maakt het moeilijk om dit afscheid te accepteren 

maar we weten dat we nog veel van jullie kunnen leren 

Jullie stonden er elke zondag met een gepassioneerd chiro-hart 

en waren altijd helemaal klaar voor een nieuwe start 

We kunnen dus niet anders dan jullie laten gaan 

met nen dikke MERCI om er altijd voor de chiro te staan 

 

Merci aan Ian, Sander, Jesse, Ward, Camiel, Tije, Margot, Tess, Haïke, 

Lotte, Liese, Birthe, Anna, Floor DB en Liene voor jullie jaren 

onuitputtelijke inzet, passie en liefde voor de chiro en al haar leden! 

Jullie hebben een onovertreffelijk parcours afgelegd en de beste 

kampen uit de grond gestampt zelfs tijdens de corona-jaren. Daarom 

hebben wij eindeloos respect voor jullie.  

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

  



Wie ook mateloos respect verdient is de stoppende VB van de jongens. 

Rik, jij bent een steunpaal geweest bij de moeilijke momenten en hebt 

het werk voor elke leiding wat lichter gemaakt. Bedankt om al die tijd 

in de chiro te steken!  

MERCI, MERCI, MERCI! 

 

We wensen jullie allemaal een zalig chiro-pensioen toe! 

 

 

 

  



Pinkels 
Voornaam: Nette  

Achternaam: Dedapper 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 19 

Studie/werk: journalistiek 

Hobby’s: Chirooooo 

Hoe lang zit je al in de Chiro? 13 

jaar 

Beschrijf jezelf in drie woorden: Ik kan erg genieten van het zonnetje, 

chocola en mijn vrienden.  

Wat is de grootste prestatie van je leven? Ik heb mijn rijbewijs 

gehaald. 

Wat betekent Chiro voor jou? Elke zondag plezier maken met 

vrienden. 

 

Voornaam: Bente  

Achternaam: Romero 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 18 jaar  

Studie/werk: geschiedenis  

Hobby’s: Chiroooo 

Hoe lang zit je al in de Chiro? 12 hele mooie 

jaartjes  

Beschrijf jezelf in drie woorden: Slecht in 

beschrijven ;) 

Wat is de grootste prestatie van je leven? De bergen in de Ardennen 

op fietsen. 

Wat betekent Chiro voor jou? Geen schoolwerk moeten doen op een 

zondag       en herinneringen en vrienden voor het leven maken. 



Voornaam: Laura  

Achternaam: Develter  

Bijnaam: Lau  

Leeftijd: 18  

Studie/werk: bio 

ingenieurswetenschappen  

Hobby’s: dans, cello en chiro  

Hoe lang zit je al in de Chiro? Dit is 

mijn 8ste jaar. 

Beschrijf jezelf in drie woorden: 

muzikaal, creatief, zorgzaam  

Wat is de grootste prestatie van je leven? Kiezen wat ik ga studeren. 

Wat betekent Chiro voor jou? Je elke zondag uitleven met je vrienden. 

  



Miniclub  
Voornaam: Tibe  

Achternaam: De Bruyn  

Bijnaam: Stoop  

Leeftijd: 17  

Studie/werk: studie 

melkvee  

Hobby’s: voetbal 

Hoe lang zit je al in de 

Chiro? 12 jaar  

Beschrijf jezelf in drie woorden: creatief, zorgzaam, goedgezind  

Wat is de grootste prestatie van je leven? Kampioen spelen met de 

voetbal. 

Wat betekent Chiro voor jou? Elke zondag kei veel plezier maken.  

 

Voornaam: Siebe  

Achternaam: Nysmans  

Bijnaam: snice(mans) 

Leeftijd: 18 

Studie/werk: onderofficier 

gevechtsgenie 

Hobby’s: chiro, fitness  

Hoe lang zit je al in de Chiro? Dit is 

m’n 13de jaar. 

Beschrijf jezelf in drie woorden: 

sportief, gedisciplineerd, 

doorzettend  

Wat is de grootste prestatie van je leven? Starten bij het leger. 

Wat betekent Chiro voor jou? Ik heb in mijn jonge jaren veel plezier 

bij de chiro gehad en een echte vriendengroep opgebouwd en ik wil 

als leider hetzelfde betekenen voor de volgende generatie.  



Voornaam: Arne  

Achternaam: De Bruyn  

Bijnaam: Baffie  

Leeftijd: 19 

Studie/werk: autotechnologie 

Hobby’s: voetbal, Chiro  

Hoe lang zit je al in de Chiro? Vanaf miniclub  

Beschrijf jezelf in drie woorden: actief, 

pleziermaker, gelukkig  

Wat is de grootste prestatie van je leven? In de 

Chiro zitten. 

Wat betekent Chiro voor jou? 1 grote 

vriendengroep. 

 

 

  



Speelclub meisjes 
Voornaam: Flore  

Achternaam: Cautreels  

Bijnaam: Flor  

Leeftijd: 20 jaar  

Studie/werk: Professionele Bachelor 

Biochemie  

Hobby’s: Chiro, tennis  

Hoe lang zit je al in de Chiro? 14 jaar  

Beschrijf jezelf in drie woorden: 

Goedlachs, flexibel, perfectionist 

Wat is de grootste prestatie van je leven? Attest proefdierkunde 

gehaald (ben bang van muisjes en ratjes). 

Wat betekent Chiro voor jou? Mijn leden een leuke tijd bezorgen en 

plezier maken samen met mijn medeleiding      . 

 

Voornaam: Mere  

Achternaam: Haegemans 

Bijnaam: / 

Leeftijd: 18 jaar  

Studie/werk: taal- en letterkunde  

Hobby’s: Chirooo!! babysitten en gitaar 

Hoe lang zit je al in de Chiro? 12 jaar  

Beschrijf jezelf in drie woorden: 

Enthousiast, ochtendmens, chocola 

Wat is de grootste prestatie van je leven? 

Een ballon opblazen met mijn neus.  

Wat betekent Chiro voor jou? Amuseren, uitleven, jezelf kunnen zijn, 

maar vooral thuiskomen!  

 



Voornaam: Fé  

Achternaam: Verbaeten  

Bijnaam: F  

Leeftijd: 18 jaar  

Studie/werk: biomedische wetenschappen  

Hobby’s: Naar de Chiro komen!  

Hoe lang zit je al in de Chiro? 11 jaar  

Beschrijf jezelf in drie woorden: 

Toekomstige fantastische schoondochter ;) 

Wat is de grootste prestatie van je leven? 

250 meter schoolslag.  

Wat betekent Chiro voor jou? Vrienden, plat nijlens lere klappe, leuke 

verhalen, …  

 

 

  



Speelclub jongens  
Voornaam: Jan 

Achternaam: Sels 

Bijnaam: Snus  

Leeftijd: 17 (bijna 18)  

Studie/werk: 1e jaar biologie 

Hobby’s: zwemmen, chiro, …  

Hoe lang zit je al in de Chiro? 4 jaar  

Beschrijf jezelf in drie woorden: zot, 

dapper, onhandig  

Wat is de grootste prestatie van je 

leven? 200 meter vlinder sprint voor een (bak kriek) zak chips. 

Wat betekent Chiro voor jou? Chiro voor mij is de enige moment om 

op zotte avonturen te gaan met je vrienden. 

 

Voornaam: Daan  

Achternaam: Animashaun  

Bijnaam: Dakke  

Leeftijd: 19  

Studie/werk: kinesitherapie  

Hobby’s: chiro  

Hoe lang zit je al in de Chiro? 14de jaar 

Beschrijf jezelf in drie woorden: 

optimistisch , avontuurlijk, groot 

Wat is de grootste prestatie van je leven? 

De enderdragon verslaan.  

Wat betekent Chiro voor jou? Zorgen dat 

mijn leden en ik ons elke zondag amuseren. 

 

 



Kwiks  
Voornaam: Floor  

Achternaam: Dedapper  

Bijnaam: /  

Leeftijd: 19 jaar  

Studie/werk: rechtspraktijken  

Hobby’s: Volleybal, Chiro en werken 

Hoe lang zit je al in de Chiro? 13 jaar  

Beschrijf jezelf in drie woorden: 

Doorzetter, behulpzaam en stille 

genieter. 

Wat is de grootste prestatie van je leven? Geen herexamens hebben 

in het eerste jaar hoger onderwijs. 

Wat betekent Chiro voor jou? Elke zondag plezier maken met leuke 

mensen om me heen.  

 

Voornaam: Ella  

Achternaam: Van den Bulck  

Bijnaam: is er niet :( 

Leeftijd: 18 

Studie/werk: lichamelijk opvoeding en 

bewegingswetenschappen KU Leuven  

Hobby’s: volleybal en Chiro 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Sinds 2de jaar 

pinkel.  

Beschrijf jezelf in drie woorden: goedlachs, sportief, foodlover 

Wat is de grootste prestatie van je leven? mijn zwembrevet halen :)  

Wat betekent Chiro voor jou? Een hele zondag plezier maken met 

mijn vriendinnen.  

 



Voornaam: Lisa  

Achternaam: Antheunis  

Bijnaam: / 

Leeftijd: 18 

Studie/werk: taal en letterkunde; 

Latijn en Engels 

Hobby’s: Chiro 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Dit wordt het 13de jaar.  

Beschrijf jezelf in drie woorden: Chille /chaotische Chirogriet 

Wat is de grootste prestatie van je leven? Geslaagd zijn voor het 

middelbaar :) 

Wat betekent Chiro voor jou? Een tweede familie (met een aantal 

stukjes echte familie      ).  

 

  



Rakkers  
Voornaam: Levi  

Achternaam: Van de Vondel 

Bijnaam: Dave / David  

Leeftijd: 18  

Studie/werk: Marketing en 

ondernemen 

Hobby’s: Fitness en wakeboarden 

Hoe lang zit je al in de Chiro? 8 jaar  

Beschrijf jezelf in drie woorden: 

Sociaal, geëngageerd, doorzetter. 

Wat is de grootste prestatie van je 

leven? / 

Wat betekent Chiro voor jou? Vrienden maken voor het leven en elke 

zondag je grenzen verleggen.  

 

Voornaam: Ruben  

Achternaam: Bruynseels  

Bijnaam: / 

Leeftijd: 19  

Studie/werk: Sport en bewegen & Garçon in 

Café De Molen  

Hobby’s: Chiro, Voetbal & Fitness 

Hoe lang zit je al in de Chiro? 14 jaar  

Beschrijf jezelf in drie woorden: Gemotiveerd, 

Gedisciplineerd & Sportief 

Wat is de grootste prestatie van je leven? Dat 

ik 20 kg ben afgevallen.  

Wat betekent Chiro voor jou? Vriendschap.   

 



Tippers  
Voornaam: Heleen  

Achternaam: Van de Moortel  

Bijnaam: /  

Leeftijd: 19 jaar  

Studie/werk: bachelor taal- en letterkunde 

(Engels-Nederlands) 

Hobby’s: klassiek ballet, moderne dans, skiën 

en CHIRO 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Dit is mijn 

tweede jaar.   

Beschrijf jezelf in drie woorden: Ik ben 

supercalifragilisticexpialidocious. 

Wat is de grootste prestatie van je leven? Op mijn 13 jaar heb ik 

samen met mijn dansgroep de beker gewonnen in de jeugdcategorie 

moderne dans van Dance Waves. 

Wat betekent Chiro voor jou? ALLES       

 

Voornaam: Mirthe  

Achternaam: Engelen  

Bijnaam: /  

Leeftijd: 18 jaar  

Studie/werk: moderne talen-

wetenschappen 

Hobby’s: dansen, muziek en CHIRO 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Vanaf 1e 

jaar pinkel (ik ga aan mijn 13e jaar 

beginnen).  

Beschrijf jezelf in drie woorden: behulpzaam, enthousiast en muzikaal  

Wat is de grootste prestatie van je leven? Ik heb ooit saxofoon 

gespeeld voor een Chinese minister.  



Wat betekent Chiro voor jou? Chiro betekent voor mij een 

samenhorigheidsgevoel creëren, elkaar helpen en vrienden voor het 

leven maken!  

Voornaam: Iris  

Achternaam: Bruynseels  

Bijnaam: Heb ik NOG niet        

Leeftijd: 22 jaar  

Studie/werk: leerkracht kleuteronderwijs  

Hobby’s: Chiro uiteraard, shoppen, terrasjes 

doen 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Dit wordt mijn 

18e chirojaar.  

Beschrijf jezelf in drie woorden: behulpzaam, onhandig, familiemens  

Wat is de grootste prestatie van je leven? Al 6 jaar leiding zijn, is toch 

wel één van de leukste prestaties.  

Wat betekent Chiro voor jou? Chiro is iets waar ik al mijn energie kan 

insteken, waarna ik zoveel liefde en energie terug krijg van de leden. 

Daar doe je het toch gewoon al voor?       

 

 

 

  



Toppers  
Voornaam: Tristen  

Achternaam: Maes  

Bijnaam: Trikke  

Leeftijd: 18 jaar  

Studie/werk: Revalidatiewetenschappen en 

kinesitherapie / barman 

Hobby’s: Chiro en Fitness 

Hoe lang zit je al in de Chiro? 9 jaar  

Beschrijf jezelf in drie woorden: Behulpzaam, 

grappig, steunpaal. 

Wat is de grootste prestatie van je leven? 

Afstuderen van het zesde middelbaar.   

Wat betekent Chiro voor jou? Samen komen 

met vrienden en op een creatieve manier bezig 

zijn met elkaar en de leden. 

 

Voornaam: Max  

Achternaam: Nevelsteen  

Bijnaam: / 

Leeftijd: 18  

Studie/werk: transport en logistiek  

Hobby’s: fitness 

Hoe lang zit je al in de Chiro? 13 jaar  

Beschrijf jezelf in drie woorden: 1 meter 84 

Wat is de grootste prestatie van je leven? 

10 kg bijgekomen op 5 maanden.  

Wat betekent Chiro voor jou? Chiro is heel 

mijn jeugd, zonder Chiro had ik een heel 

anders (saaier) leven geleefd.  



Tiptiens  
Voornaam: Lieze  

Achternaam: Van de Peer  

Bijnaam: Van de Peer  

Leeftijd: 20 jaar  

Studie/werk: Toegepaste Economische 

Wetenschappen 

Hobby’s: fitness, chiro 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Vanaf 

eerste jaar pinkels.  

Beschrijf jezelf in drie woorden: aanwezig, optimistisch, koppig 

Wat is de grootste prestatie van je leven? Rijbewijs gehaald, 

zwembrevet gehaald.  

Wat betekent Chiro voor jou? Een tweede thuis waar je helemaal 

jezelf kan zijn en waar je niets anders doet dan jezelf amuseren. 

 

Voornaam: Anouk  

Achternaam: Engelen  

Bijnaam: Nouki  

Leeftijd: 20 jaar  

Studie/werk: leerkracht lager 

onderwijs 

Hobby’s: Chiro, muziekschool, 

dansen  

Hoe lang zit je al in de Chiro? Al 

vanaf eerste jaar pinkel.  

Beschrijf jezelf in drie woorden: muzikaal, spontaan, eerlijk 

Wat is de grootste prestatie van je leven? Een stadsmedaille van Lier 

verdienen.  

Wat betekent Chiro voor jou? U amuseren met vrienden, de zotste 

herinneringen maken en samen keitoffe dingen organiseren.  



Kerels  
Voornaam: Seppe  

Achternaam: Poel 

Bijnaam: Poeli  

Leeftijd: 18 jaar  

Studie/werk: Maatschappelijk werk 

Hobby’s: fitness, chiro 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Dit is mijn 14de jaar.  

Beschrijf jezelf in drie woorden: sociaal, ambitieus, 

eerlijk 

Wat is de grootste prestatie van je leven? 18 kilo 

afvallen in 7 maanden tijd. 

Wat betekent Chiro voor jou? Samen met een 

fantastische leidingsploeg kinderen en jongeren de beste tijd van hun 

leven bezorgen.  

 

Voornaam: Robin  

Achternaam: Vloeberghs 

Bijnaam: Heb ik ni  

Leeftijd: 18  

Studie/werk: Farmaceutische 

wetenschappen 

Hobby’s: Volleybal en chiro 

Hoe lang zit je al in de Chiro? 14 

jaar, eerste jaar miniclub.   

Beschrijf jezelf in drie woorden: Competitief, sportief, doorzetter 

Wat is de grootste prestatie van je leven? Vlaams kampioenschap 

gewonnen met de volleybal.  

Wat betekent Chiro voor jou? Samen met je vrienden in de 

leidingsploeg kinderen plezier laten maken op een zondagnamiddag en 

ze een superleuk kamp geven 



Aspiranten meisjes  
Voornaam: Ella  

Achternaam: Coomans  

Bijnaam: / 

Leeftijd: 20 

Studie/werk: 3de bachelor Geneeskunde 

Hobby’s: volleybal en Chiro 

Hoe lang zit je al in de Chiro? Ik begin aan 

mijn 15de jaar.  

Beschrijf jezelf in drie woorden: 

gemotiveerd, tettergat, behulpzaam 

Wat is de grootste prestatie van je leven? Slagen voor het 

toelatingsexamen geneeskunde.  

Wat betekent Chiro voor jou? Samen zijn met je vrienden en 

natuurlijk veel plezier maken! 

 

Voornaam: Julie  

Achternaam: Guldentops  

Bijnaam: Jul / Julgul 

Leeftijd: 20 jaar  

Studie/werk: educatieve 

bachelor lager onderwijs  

Hobby’s: Chiro en leuke dingen 

doen met vrienden en 

vriendinnen!  

Hoe lang zit je al in de Chiro? Sinds het eerste leerjaar.  

Beschrijf jezelf in drie woorden: fanatiek, nieuwsgierig, vrolijk  

Wat is de grootste prestatie van je leven? Mijn rijbewijs halen.   

Wat betekent Chiro voor jou? Massa’s leuke herinneringen maken 

met je beste vrienden!  



Aspiranten jongens  
Voornaam: Kenneth  

Achternaam: Verelst 

Bijnaam: Knart  

Leeftijd: 22 jaar  

Studie/werk: Polisbeheerder bij verzekeringsmaatschappij AG 

Insurance te Berchem  

Hobby’s: Voetbal, Chiro, Het voetbal volgen, Voetbaltraining geven, … 

Hoe lang zit je al in de Chiro? 16 jaar  

Beschrijf jezelf in drie woorden: Geëngageerd, vriendelijk en grappig 

Wat is de grootste prestatie van je leven? Als mucopatiënt zijnde, de 

20km door Brussel uitlopen in een toptijd.  

Wat betekent Chiro voor jou? Als chiroleider kinderen de tijd van hun 

leven kunnen bezorgen, daarvoor doe je het gewoon.  

  



Volwassen begeleiders (VB’s)  

VB’s meisjes 
Beste allemaal,  

Ons eerste jaar als VB van de meisjes zit 

erop! 

Het was voor ons een leerzaam jaar. Hoe zit 

de 18 koppige leidstersploeg in elkaar? We moesten ook nog starten in een 

coronajaar. In de winter was dit niet altijd leuk voor onze leden maar het 

moet gezegd zijn: onze chiroleden gingen er enorm voor! Samen chiro maken: 

plezier maken, er zijn voor elkaar! Het gaf echt VONKEN! 

Dit bewees ook het meisjeskamp, 124 dames vertrokken op “Vive le PAKO”. 

Onze tour de France werd een boeiende tocht:  

10 dagen samen leven, genieten van de spelen, van de groep. Samen op 

dagtocht of tweedaagse gaan. Terug een voorkamp, een echte schriktocht 

(een eerste ervaring voor onze tippers) en dan … onze pinkels: wat ging dit 

vlot, als echte chiromadammen kwamen ze op kamp en er werd nauwelijks 

een traantje gelaten. Zo goed gedaan dametjes! Bij de speelclub - onze gele 

ploeg - daar scheen de zon altijd. Bij de kwiks was het grappig om te zien: 

vanaf dag 1 verkleed als maffia of sprookjespersonages, … . Ook onze tippers 

(die tijdens het jaar elkaar nog wat ontplooiing moesten gunnen) vormden 

meer dan ooit een ploeg. Top dat jullie er als groep voor gegaan zijn. De 

tiptiens: een hechte ploeg met sfeer, dat zag je al als ze op voorkamp 

vertrokken en dan de aspi’s: een ploeg waar we op konden rekenen met de 

diensten, de aspistage die goed verliep en ook om de kleinsten te 

ondersteunen toen ja, er van onze 18 koppige leidstersploeg, 9 leidsters 

stopten. Dit was even slikken voor iedereen. Een meer dan trouwe dienst van 

vele jaren.  

Bedankt lieve leidsters! We zeggen vooral tot ziens want we zien jullie graag 

terug op onze vele activiteiten maar ook om onze leidingsploeg te komen 

versterken op momenten dat onze leidsters met te weinig zijn in o.a. 



examenperiodes. Een enorme dankjewel (maar geen afscheid): Tess, Margot, 

Floor, Liene, Lotte, Birthe, Liese, Haike, Anna! 

Ook willen we onze cookies nog bedanken, een 

hardwerkende ploeg die iedere dag het beste 

van zichzelf heeft gegeven en super lekkere 

feestmaaltijden verzorgden voor ieder van ons! 

Er werd gegeten, zelfs meer dan dat! De Yoga 

momenten en de Barbie en Ken creaties 

droegen bij tot de sfeer. Er is (hard) gewerkt, 

(veel) gelachen, er werden dagquotes verspreid, 

fatamorgana opdrachten voor de cookies, de 

ochtendlijke verrassingen door de leidingsploeg met o.a. bevroren 

kookschorten en…. Kortom teveel om op te noemen. Een kamp zou heel 

anders verlopen moesten we jullie niet hebben. 

Geregeld keken we over het zonovergoten terrein en kregen we echt een 

warm gevoel. We hebben genoten van de aanblik van lachende jeugd die zich 

10 dagen op chirokamp geamuseerd hebben. 

Jullie zijn chiroheroes of moeten we vanaf nu schrijven chirohiros!  

Klaar voor een nieuw Chirojaar:  

An en Sandra  

  



Voornaam: Sandra 

Achternaam: Toen 

Bijnaam: Sakkedra 

Leeftijd: 51 jaar 

Beroep: Leerkracht elektromechanica 

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

gaan  

Beschrijf jezelf in drie woorden: rechtuit, 

enthousiast, eerlijk  

Wat is de grootste prestatie van je leven? 

Vier Pakojanen grootbrengen!  

Wat betekent Chiro voor jou? Chiro heeft 

gemaakt tot wie ik ben.  

 

 

Naam: Declercq  

Voornaam: An  

Bijnaam: Anneke 

Leeftijd: 45 jaar  

Beroep: Personeelsadministratie en 

boekhouding bij Don Bosco Vremde 

Hobby’s: Uit eten gaan en lezen  

Beschrijf jezelf in drie woorden: 

empathisch, rechtuit, organiserend   

Wat is de grootste prestatie van je leven? 

Mezelf staande houden in de jungle van het 

leven        

Wat betekent Chiro voor jou? Fun, fun, fun!  

 

  



VB’s jongens  
  

Onze jongens zijn op zoek naar 
een nieuwe:  

Volwassen Begeleider 

Als VB kom je terecht in onze supertoffe 

leidingsploeg! Je helpt de leiding, 

ondersteunt hen en je bent een 

aanspreekpunt voor hen, voor leden en 

ouders.  

Chiro-ervaring is zeker geen must!  

Deze functie kan ook als duo gedaan 

worden, net zoals onze VB’s bij de 

meisjes!  

Interesse? Spreek zeker iemand van de leiding aan!  



 

 

 

  



 
  



Raadsels 
Hoeveel vierkanten tel je? 

 

 

Vier slimme kabouters staan op een rij met hun gezichten dezelfde 

kant op. Ze hebben allemaal een hoedje op, alleen ze weten zelf niet 

welke. Ze weten wel dat er twee rode en twee groene hoedjes zijn. 

Het eerste kaboutertje staat achter een muurtje en kan geen van de 

andere kabouters zien. Het tweede kaboutertje staat redelijk hoog en 

kan de hoeden van de derde en vierde zien. Het derde kaboutertje ziet 

de hoed van de vierde en de vierde ziet helemaal geen hoeden. 

De kabouters willen uitzoeken welke hoed ze op hebben, zonder hun 

eigen te bekijken. Als een van hen weet welke hoed hij op heeft, dan 

zal hij het meteen de anderen vertellen. Stel nu dat de hoeden zo 

verdeeld zijn dat het eerste kaboutertje 

een rode heeft, het tweede een 

groene, het derde een rode en het 

vierde een groene. Welk kaboutertje 

weet nu het eerst welke hoed hijzelf op 

heeft?  

  



Vergeten liedje  

Jaarthemalied 2012 – 2013: Goestink  

Zondagmiddag: kiekeboe, 

nog een half uur en doodmoe  

ik speel door, al vallen mijn ogen toe. 

 

Goestink, goestink 

kijk eens hoe mijn voorhoofd blinkt, 

helemaal spontaan, niet nagedacht, 

liever snel gegaan dan lang gewacht. 

Goestink, goestink 

En ik sta weer in het zweet 

een ding dat ik zeker weet: 

Chirozweet, ik heb het beet 

 

Kampen bouwen: kinderspel. 

Ik draag zelf mijn rugzak wel 

en speel tot het laatst mee met elk spel 

 

Goestink, goestink 

kijk eens hoe mijn voorhoofd blinkt, 

helemaal spontaan, niet nagedacht, 

liever snel gegaan dan lang gewacht. 

Goestink, goestink 

en ik sta weer in het zweet. 

Eén ding dat ik zeker weet: 

Chirozweet is rap gereed. 

Voor honderd man: barbecue! 

Elk bivak: vuil en moe! 

Beluister het liedje hier!  



Elke zondag: weer paraat! 

Ik hoop dat dit nooit overgaat! 

 

Goestink, goestink 

kijk eens hoe mijn voorhoofd blinkt, 

helemaal spontaan, niet nagedacht, 

liever snel gegaan dan lang gewacht. 

Goestink, goestink 

en ik sta weer in het zweet. 

Eén ding dat ik zeker weet: 

Chirozweet maakt mij compleet! 

 

 

  



Chirokalender  
 


