a
INFOJOEL 2022 – 2023
Een uitgave van Chiro OLV en Chiro SJB

jaargang 52, 3 oktober 2022

INFOJOEL

1

In deze Joel
VOORWOORD

3

JAARTHEMA

4

INFOPAGINA

5

INFOPAGINA

6

UITPAS

7

TROOPER

8

DE CHIRO-AGENDA

9

BEDANKT OUD-LEIDING

23

KOOKPLOEG

24

MARIAKERKE LEEFT!

25

MARIAKERKE LEEFT!

26

TEENPAGE

27

GEGEVENS LEIDSTERS

28

GEGEVENS LEIDERS

29

SPELLETJESPAGINA

30

SPELLETJESPAGINA

31

2

Voorwoord
Dag iedereen!
Na het fantastische Chirojaar vol met leuke zondagen, avontuurlijke weekends
en een onvergetelijk kamp zit het Chirojaar er weer op. Maar niet getreurd
want het nieuwe Chirojaar is alweer in zicht.
We hebben daarom voor jullie een paar Chirowensen:
-

Elke zondag thuiskomen met een brede lach
Het maken van vrienden voor het leven
Een wonderlijk weekend
En niet te vergeten, opnieuw een fantastisch kamp

Naast deze Chirowensen willen we jullie ook het nieuwe jaarthema
introduceren. Met het thema van dit jaar, Chirohiro’s willen we jullie laten zien
dat iedereen uniek is en zijn eigen superkrachten heeft! In de Chiro zitten, is als
het ware een zoektocht naar je eigen superkrachten. Het is dan ook een plaats
waar je deze zoektocht kan doen zonder bang te zijn om fouten te maken. Het
hoeft niet allemaal perfect te zijn en we gaan allemaal samen stap voor stap
vooruit om onze eigen unieke krachten te vinden!
Maar voor we jullie meenemen op deze zoektocht, willen we jullie wat meer
info geven over hoe het hier bij ons allemaal in zijn werk gaat. Doorheen deze
joel maken jullie kennis met de nieuwe leidingsploeg en hoofdleiding. Maar
nemen we helaas ook afscheid van enkele fantastische, onvergetelijke leiders
en leidsters. Ook vind je hier enkele praktische zaken terug, spelletjes, de
nieuwste roddels binnen de Chiro, enzovoort...
Neem de Joel dus op je gemak door en dan gaan we ervoor!
Vele groeten van de joelredactie,
Elise, Ewa, Pieter en Kentaro
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Jaarthema
Een nieuw chirojaar betekent natuurlijk ook een nieuw jaarthema.
En dit jaar is het thema: CHIRO HIRO’S!
Met dit jaarthema willen we iedereen eens in de kijker zetten en op zoek gaan
naar de talenten die in ieder van ons schuild.
Want dit jaar je mag extra trots zijn op jouw groot of klein talent/superkracht,
want in iedereen schuilt een CHIRO HIRO! En elk talent wordt gewaardeerd en
geapprecieerd, want met elk talent kunnen we de chiro een mooiere plaats
maken waar jullie kunnen uitbloeien tot een echte CHIRO HIRO’S. Binnen maar
ook buiten de chiro en zo jullie je talenten met iedereen kunnen delen.
En deze zoektocht naar je talenten hoeft vlekkeloos te verlopen. 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.

Iedereen is een Chirohiro met unieke krachten!
Of je nu naar superhelden kijkt in films, series, comic books of speelgoed, elke
superheld heeft altijd een uniek talent. Iets waar ze mee uitblinken, dat ze
inzetten om het goede te doen in de wereld.
In de Chiro is dat ook zo. Iedereen heeft eigen talenten die je kan inzetten om je
eigen chiro een stukje te versterken en mooier te maken.
In dit jaarthema willen we iedereen stimuleren om op zoek te gaan naar een
eigen superkracht. Leden moeten de vrijheid krijgen om hun kwaliteiten te
ontdekken op veel verschillende manieren. Ze worden daarbij geholpen door
hun leid.st.ers, die hun superkracht als Chiroleiding inzetten. Door gevarieerde
activiteiten te organiseren met elke week opnieuw een leuke insteek, krijgen de
leden de kans om hun superkracht te vinden.
De leid.st.ers krijgen op hun beurt de kans om zichzelf verder te ontplooien. Ze
geven hun Chiro een persoonlijke toets en kunnen ook tijdens evenementen of
tijdens de leidingskring schitteren door hun eigen ding te doen.

Chirohiro's zijn nooit alleen!
Superhelden zijn krachtig op zichzelf maar ze weten ook allemaal: 'Teamwork
makes the dream work!' Kijk maar naar de Avengers, de Power Rangers, ROX of
Justice League. In de Chiro staan we nooit alleen. Als we een probleem hebben,
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mogen we er zeker van zijn dat er achter ons een superheldenteam klaar staat
om ons te versterken waar we hulp kunnen gebruiken.
Het vertrouwen in onze Chirovrienden geeft ons de veiligheid om ons kwetsbaar
op te stellen als we ons onzeker voelen en een helpende hand van pas komt.
Onze verschillen zijn geen zwakte, maar net een verrijking! Een diversiteit aan
perspectieven geeft een meerwaarde aan elke discussie of organisatie van
Chiroactiviteiten. We praten op een open manier met elkaar en slaan de
handen in elkaar om samen aan Chiro te doen!
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Infopagina
Wanneer, Waar en Hoe?
De leden worden zondagmiddag verwacht vanaf 14u00. We starten om 14u15
en eindigen om 18u00. De meisjes verzamelen op het Mariakerkeplein. De
jongens verzamelen op de kleine parking voor de sporthal. De Chiro is
verantwoordelijk vanaf de leden zijn aangekomen. Eens aangekomen, wordt
verondersteld daar ook te blijven.

Inschrijvingen
Je zoon of dochter inschrijven in onze Chiro kan enkel via een
inschrijvingsformulier. Deze zijn te vinden op onze websites:
Meisjes: http://www.chiromariakerkeolv.be/
Jongens: https://www.chirosjb.be/
Het inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar €30. Betalen is enkel mogelijk via
overschrijving:
•
•

Rekeningnummer meisjes: BE70-7370-6000-2425
Rekeningnummer jongens: BE60-8904-3404-0170

Enkele afspraken
Speelgoed
We vragen uitdrukkelijk geen speelgoed mee te brengen naar de Chiro.
Gebeurt dit wel, dan wordt het de hele middag aan de kant gelegd en wordt
het terug meegegeven als de Chiro is afgelopen.
Gsm gebruik
Een leven zonder smartphones, we kunnen het ons niet inbeelden. Toch vragen
we om deze niet mee te brengen naar de Chiro. Dit om schade en diefstal te
vermijden. Tijdens de Chiro gaat het er al eens wild en vuil aan toe, een
ongelukje is snel gebeurd.
Vieruurtje
Meisjes & jongens:
Wij vragen om elke week €1 mee te geven aan uw zoon/dochter. Hiervoor
krijgt hij/zij dan een drankje en een koekje.
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Infopagina
Kledij en uniform
Voor de meisjes is het uniform verplicht vanaf de Kwiks en bestaat uit:
- een Chirorok, broekrok of korte broek
- een blauw Chirohemd/trui
- een rode (Chiro) T-shirt
Voor de jongens is het uniform verplicht vanaf de Rakkers en bestaat uit:
- een korte beige broek (vanaf de Kerels is een lange broek toegestaan)
- een blauw Chirohemd/trui
- een rode (Chiro) T-shirt
Aan de ouders van de leden voor wie het uniform niet verplicht is,
vragen wij uw zoon of dochter toch gelijkaardige kledij (beige broek,
rode T-shirt) te laten aan trekken. Op die manier is het gemakkelijker
voor de leiding om uw zoon of dochter op afstand te herkennen.
Gelieve uw kinderen altijd kleren aan te doen die tegen een stootje
kunnen en vuil mogen worden. Hou rekening met jassen en schoenen.
Ook naamtekenen is handig om te weten van wie de verloren spullen
zijn.
Als je een nieuw uniform nodig hebt, kan je terecht in De Banier.
Je kan ook gebruik maken van het tweedehandssysteem. Ben je opzoek
naar een tweedehandsuniform of heb je thuis een uniform liggen dat
niet meer gedragen wordt en nog in een degelijke staat is. Neem dan
gerust contact op met leider Wout (+32 472 29 72 57) of leidster Joppe
(+32 475 68 12 46).
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UiTPAS
Net zoals vorig jaar ondersteunen we als jongens- en meisjeschiro (als eerste
jeugdbeweging!) de UiTPAS. Met deze pas krijg je de extra voordelen van Gent
en andere UiTPASregio’s in Vlaanderen er bovenop! Geef je UiTPAS nummer
door aan de hoofdleiding en zijn doen de rest.
Wat is UiTPAS Gent?
UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of
jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je
dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel.
Voor wie is UiTPAS Gent?
Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Gent gebruiken. UiTPAS
staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig. De kaart
is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar.
Waar is UiTPAS Gent te koop en wat zijn de welkomstvoordelen en tarieven?
De UiTPAS Gent is op diverse plaatsen in Gent te koop. De voorlopige
verkooppunten zijn: de Stadswinkel, de Jeugddienst, hoofdbibliotheek Gent
Zuid, het Mobiel Dienstencentrum en Uitbureau.
Welke voordelen hebben de mensen die in aanmerking komen voor het
kansentarief?
Inwoners van Gent die in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming
of in schuldbemiddeling zijn, krijgen extra korting: ze betalen maar 1 euro voor
de aankoop van een UiTPAS en krijgen 80% korting voor deelname aan een
activiteit bij een UiTorganisator. Op deze manier betaal je dus geen 30 euro
lidgeld bij ons maar slechts 6 euro! Op bivak gaan kost je dan 26 euro! Opgelet:
mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief (mensen in armoede)
kunnen de UiTPAS enkel in de Stadswinkel aanvragen.
Hoe ga je concreet aan de slag met UiTPAS?
Koop je een UiTPAS. Surf dan naar www.uitingent.be.
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Trooper
Ook dit jaar gaan we met de jongen en meisjes Chiro weer aan de slag met de website,
Trooper. Hiermee kunnen we geld inzamelen voor onze Chiro waarmee we leuke dingen
kunnen doen gedurende het jaar, op de weekenden, op kamp,… etc.
Maar wat moet je er eigenlijk voor doen? Wel het is heel gemakkelijk! Je moet er niet veel
voor doen en het is helemaal gratis!
Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat?
Wel dat kan via de Trooperpagina van onze Chiro.
Maar voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe
Trooper nu precies in elkaar zit.
1. Elke vereniging heeft dus een unieke Trooperpagina
https://trooper.be/chiromariakerkeolv
http://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosjb
2. Op deze unieke 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 dan doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging.
Iedereen blij! ☺

POWERED BY
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De Chiro-agenda

19 november:
Quiz E=SJB²

4 december:
Sinterklaas

24 december:
Jeneverbar, glühwein, vuurtjes
en een levende kerststal: Bodega

1 - 11 augustus
Kamp meisjes

11 - 21 augustus
Kamp jongens
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Dag lieve Pinkeltjes
Een nieuw Chirojaar betekent natuurlijk nieuwe leiding. Kennen jullie ons al of willen jullie ons beter
leren kennen. Verbind de kenmerken met de juiste leidster en zo kan je ons beter leren kennen. Wij
kijken enorm uit naar een jaar vol leuke spelletjes, op weekend gaan, kinderfeestje en natuurlijk
chirokamp.

Veel succes,
Eloïse, Eva en Kaat
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Helaba Speelclubbers!!!
Ik hoop dat jullie al heel goed uitgerust zijn van het fantastische kamp, want het is
alweer tijd om nieuwe vriendinnen te maken, leuke spelletjes te spelen en
kattenkwaad uit te halen…euh, ik bedoel de leiding te verwennen, natuurlijk! 😄
Maar wie is jullie nieuwe leiding nu ook alweer? Wat weet jij allemaal over de tofste
leiding ter wereld? Je mag de zinnetjes met de juiste leidster verbinden. Breng jouw
oplossing mee volgende zondag, want er is een grote verrassing voor de
winnaar!! #spannend

“Ik heb 2 honden, 2 kippen
en veel vissen”

“ik heb geen huisdieren,
maar hou van katjes”

“Mijn lievelingseten is een
bicky burger met frietjes”

Leidster Margo

“ik eet graag pizza”

“Ik heb 1 kat”

“Dit is mijn 1ste jaar als leidster”

“Dit is mijn 1ste jaar als leidster”

“Mijn lievelingsdier is een hond”
Leidster Stien

“Mijn lievelingsdier is een
stokstaartje”

“ik heb 1 broer”

“Mijn lievelingseten
is lasagne”

“Dit is mijn 4de jaar als leidster”
Leidster Ewa

Tot volgende zondag, xxx S,E,M
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Liefste Kwikies, We hoeven jullie niet langer in spanning te houden… WIJ ZIJN JULLIE
NIEUWE LEIDING VOOR HET KOMENDE JAAAAAAR!! Wij hebben er alvast heel veel
zin, hopelijk jullie ook? Er staan ons heel wat leuke zondagen te wachten waar we vele leuke
spelletjes gaan spelen. Verder mogen jullie zich ook verwachten aan een super leuk weekend
op verplaatsing, vrijdagavondactiviteiten en een gigantisch tof kamp. Hieronder kunnen jullie
alvast de quiz maken om te weten op welke leidster je het meest lijkt.
1) Wat is je lievelingskleur?

4) Wat is je lievelingseten?

6) Wat is je lievelingsdier?

A. Groen

A. Pasta

A. Kat

B. Roze

B. Frieten

B. Hond

C. Blauw

C. Pizza

C. Lama

2) Wat is je droombestemming?

5) Wie is je
lievelingsartiest?

7) Welke toverkracht zou je
willen hebben?

A. Queen

A. Vliegen

B. Amy Winehouse

B. Toveren

C. Aya Nakamura

C. Onzichtbaar zijn

A. Een onbewoond eiland
B. Hawaï
C. Costa Rica
3) Wat is je lievelingsvak?
A. Knutselen
B. Turnen
C. Muziek
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YOWWWWW Tippersss,
Zijn jullie klaar voor een nieuw Tipperjaar?????????
Wij hebben er alvast #SUPERMEGAVETVEEL zin in en hebben ook al ZOTTE ideeën die op de
planning staan!!!! Denk maar aan ons weekend, leuke vrijdagavondactiviteiten, Halloween,
de gekste zondagmiddagen enzovoort…
Hier krijgen jullie het lijstje met de TO DO’s nog eens op papier zodat jullie deze zeker niet
vergeten ;) (afprinten en boven je bed hangen is zeker aangeraden)
-

Eet met de groep het volledige menu van de macdo
Kom op de radio
Maak een selfie met je leukste leerkracht
Bouw een zandkasteel van 1 meter hoog
Zing met heel je klas het avondlied
Zorg dat elke leiding een nieuwjaars-/kerstkaartje in de brievenbus krijgt
Kleur jullie haar rood
Kom 1 keer helemaal rood naar de Chiro
Maak ons lokaal nog gezelliger dan het al is
Organiseer iets voor ons, kan van een taart bakken naar een 10 sterren massage gaan
Doe een flashmob op de Chiro met iedereen

Hopelijk kunnen jullie al deze top opdrachten verwezenlijken, want dan mogen jullie iets
voor ons verzinnen dat wij moeten doen op het einde van het jaar of op kamp! #SPANNEND
Wij hebben alvast zot veel zin om met jullie er het beste jaar van jullie leven van te maken!
Dikke kussen van jullie leukste nieuwe leiding ooit!
Rosalieeee, Esmeeeee en Eliseeeee
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Liefste Tiptiens,
Na lang wachten, kunnen we eindelijk bekend maken dat wij jullie nieuwe leiding zijn! En hoe kunnen
jullie ons beter leren kennen dan via een horoscoop! Maar zo makkelijk gaan we het jullie niet maken
;)). Welke leidster hoort bij welk sterrenbeeld?

23 juli - 23 augustus

21 mei - 21 juni

22 november - 21 december

Kleur van de leeuw

Kleur van de tweeling

Kleur van de boogschutter

Oranje

Paars

Blauw

Jaarkleur

Jaarkleur

Jaarkleur

Blauw

Blauw

Blauw

Overlevingseten

Overlevingseten

Overlevingseten

De leeuw kan overleven op
wraps. ‘s Morgens, ‘s middags en
‘s avonds kan je hier verschillende
varianten van blijven maken!

Tweeling kan je altijd plezieren
met pasta spinazie, uiteraard het
recept van de Moeti he!
Maar als dat niet beschikbaar is,
zal de tweeling met veel smaak
frietjes eten!!

De boogschutter eet niets liever
dan miniloempia's met zoetzure
saus. MINI: meer bladerdeeg =
knapperderig :)

School

School

School

You are back on track! De weg
kan soms wat hobbelig zijn, maar
je komt altijd op je pootjes
terecht. Zolang je in jezelf blijft
geloven en niet te veel hooi op je
vork neemt.

We weten allemaal dat dit niet de
leukste plek is op aarde, maar je
bent sterk en klaar voor een
nieuwe start. You can do this
girl!!!

Er borrelen veranderingen op in
je studiecarrière. Geen schrik! Je
zal je snel kunnen aanpassen en
een nieuw ritme vinden in de
chaos.

TOPdagen van je jaar
De FEESTdagen, waaronder
kamp of course!

TOPdagen van je jaar

TOPdagen van je jaar

Zo ergens 10 dagen in augustus

28 november en 24 december

Eigenschappen leeuw

Eigenschappen tweeling

Eigenschappen boogschutter

* energiek en soms beetje gek
* creatief
* enthousiast en goedlachs
* doet graag goed voor iedereen
* kan wat vergeetachtig zijn

* enthousiast en opgewekt
* chaotisch
* goede luisteraar
* héél veel geduld, wat misschien
wel nodig zal zijn met jullie ;))

* speels
* koppig
* competitief
* geëngageerd
* slaapkop

Antwoord: _____________

Antwoord: _____________

Antwoord: _____________
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Volledige naam
Bijnaam
B-day
Studie
Hobby’s
Grootste verwezelijking
Favo discolied
Favo chiro- evenement
Favo ding
Favo chiro-spel
Favo drankje
Favo eten
Beste talent
Slechtse beste talent
Favo SJB’er
Favo bezigheid

Aster Anne Willem Tavernier
Taver*ier, Taverne,
money spender
30/04/2002
Marketing
Chiro, Redbull promoten
L’avenir Fashion
(kopen die handel!)
S&M- Rihanna
Wazzzapi
Mijn bad + champie
Gemengd
Redbull en Ap**ol
Pizza hawaii
Red Bull promoten
Money Spenden
Secret xs
De chiro opkuisen

Mijn geld geef ik het
liefste uit
in de club
Ik krijg de slappe lach van SJB
Guilty pleasure
Slapen met 2 dekens
Wist je dat
Elkaar in 3 woorden

ik een tweeling ben
luid, wild, blind

Eline Beke
Beekske, B-wijf junior
08/02/2002
Verpleegkunde
Chiro, fitness
12 uur halen op Wazzzapi
C’est beau la bourgeoisie
Wazzzapi
Mijn bed en teddy
Rechtendoortocht
Karamel koffie
Pastaaaa
Dutten en boos kijken
Te laat komen
Lars
Uitbuiken met Sander

aan reisjes
Aster
Slapen met vers
geschoren benen
ik goed kan koken
lui, chaotisch,behulpzaam
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Beste ouders, leden en sympathisanten
Ons onvergetelijk chirokamp zit er jammergenoeg op… Maar niet getreurd want dit betekent
natuurlijk ook: EEN NIEUW CHIROJAAR.
Hierbij hoort er natuurlijk een mega leuke nieuwe leidingsploeg met de bijhorende kersverse
groepsleiding!
Ik stel jullie met veel trots deze nieuwe kanjers voor: ELINE, EVA en MARIE!
Eline kan je al 2 jaar terugvinden als leiding op ons mooie kerkplein. Ze is altijd enthousiast
en gaat met volle teugen aan haar 3de mooie jaar als leiding beginnen (nu zelfs met een iets
specialere rol erbij ;)).
Ons spring-in-‘t-veld Eva, zal dit jaar niet alleen aan haar 2de jaar leiding beginnen, maar ook
de groepsleidingsrol op haar nemen. Ze zal je altijd met een glimlach verder helpen en je
onder haar vleugels nemen.
Als laatste heb je nog Marie die al aan haar 4de jaar leiding begint, Woooow!
En niet alleen heeft ze vorig jaar met volle glans de nieuwe rol volbracht, ook dit jaar zal ze
zich er voor een 2de keer aan wagen en jullie een onvergetelijk jaar proberen te geven.
Nu wij deze toppers al een beetje beter hebben leren kennen, kijken zij er ook alvast hard
naar uit om met jullie er een spetterend jaar van te maken.
Voor vragen, kunnen jullie altijd naar onze groepsleing komen op zondagmiddag of mailen
kan natuurlijk ook naar groepsleidingolv@hotmail.com.
Eva:
Eline:
Marie:

+32 470 50 60 50
+32 496 82 51 40
+32 495 92 32 19
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Hey stoere Pinkels
Wij zijn jullie nieuwe leiding
En zijn al helemaal klaar met onze voorbereiding!
We kijken alvast superhard uit naar het volgende jaar!
Hopelijk zijn jullie ook helemaal klaar!
Verbinden jullie de tekst en de leider via de juiste lijn?
Dan komen jullie erachter wie we echt zijn!
Vele groetjes van jullie tofste leiding!
Kentaro, Pieter en Kasper!

Naam: Kentaro
Leeftijd: 19
Hobby: Chiro en judo
Lievelingseten: Japanse
curry
Lievelingsdier: Luiaard
Lievelingskleur: Paars
Favoriete superkracht:
Teleporteren

Naam: Kasper
Leeftijd: 19
Hobby: Chiro en frisbee
Lievelingseten: Pasta
Lievelingsdier: Hond
Lievelingskleur: Paars
Favoriete superkracht:
Vliegen

Naam: Pieter
Leeftijd: 19
Hobby: Chiro
Lievelingseten: Noedels
Lievelingsdier: Aap
Lievelingskleur: Paars
Favoriete superkracht:
Tijd terugdraaien

18

Dag speelclubs,
Met veel plezier en enthousiasme stellen wij ons voor als nieuwe speelclubleiding!! We gaan
samen met jullie een fantastisch chirojaar tegemoet vol toffe spelletjes, een onvergetelijk
weekend en een super leuk kamp. Om elkaar al een beetje beter te leren kennen vind je
hieronder al wat leuke weetjes over ons.
Hebben jullie een spelletje in jullie hoofd dat jullie dit jaar zeker eens willen doen. Schrijf dit
dan onderaan deze pagina, knip het uit en geef het ons af wanneer het past.
Naam
Bijnaam
Hoeveelste jaar leiding
Lievelingskleur
Beste kamp
Lievelingslied
Leeftijd
Hobby’s

Emiel Van
Vlaenderen
Sheeeba
3e
Geel natuurlijk
Indiana Jones
Esperanza, Married life
20 jaar
Chiro, voetbal, lopen

Seppe Ranschaert

Paco Capeau

Little jack
2de
Blauw en Wit
Lord of the rings
Freed from desire
18 jaar
Chiro, voetbal

Covid junoir
2de
Oranje
Lucky Luc
Sultans of Swing
19 jaar
Chiro en rugby
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Goeiedag beste rakkers Bij deze stellen wij u voor de rakkerleiding van 2022-2023.Wij zijn
alvast SPETTEREND ENTHOUSIAST om er een tof jaar van te maken. Elke zondag weer
een uitdagend spel, een mega zot weekend en uiteraard een onvergetelijk kamp. De meeste
rakkers kennen ons al een beetje, maar de vraag is natuurlijk hoe goed?! We gaan jullie de
info over jullie nieuwe leiding niet zo maar met de paplepel in de mond geven. Jullie gaan
toch eventjes jullie kleine hersentjes moeten gebruiken om de info aan de correcte leider te
linken. Veel succes en tot in het chirojaar!!!
Leider Winston

Leider wolf

Hobby’s: Minivoetbal
Kleur: Groen
Lievelingslied: Singing a song
van sefa
Broers, zussen: 2 zussen
Schoenmaat:44
2 de jaar leiding

Hobby’s: Chiro en frisbee
Kleur: rood
Lievelingslied: Beat it Michael
Jackson
Broers, zussen: 3 zussen
Schoenmaat: 44
2 de jaar leiding

Leider TIm
Hobby’s: Gym
Kleur: Zwart
Lievelingslied: Today was a good
day ice cube
Broers, zussen; 1 broer 1 zus
Schoenmaat: 44
2 de jaar leiding
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Beste Toppertjes,
Ziezo, een nieuw jaar met alweer nieuwe (en leukere leiding). Hopelijk zijn julie al goed
uitgerust van kamp want we gaan er dit jaar stevig invliegen. Onze hersenen zijn al enkele
weken druk aan het werk met het bedenken van knettergekke activiteiten en spelletjes.
MAAR wie zijn deze toppers van de toppers ? We stellen ons even voor.
Naam: Dan Tavernier (aka Danislav)
Leeftijd: 0,20 eeuw
Studies: TEW
Burgerlijke stand: Alleenstaande
Favoriete New Kids sketch: Tuinkabouter
Grootste angst: Brug van Mariakerke
Mooiste vrouw: Ana De Armas
Walkietalkie call sign: Dannnnnieeee RRRRRRR……
Beste Chiro lokaal: Vismijn
Dit wist je niet over mij: Wout is mijn Neef

Naam: Wout Vander Beke (aka woody)
Leeftijd: 21
Studies: podologie
Burgerlijke stand: ingewikkeld
Favoriete New Kids sketch: da is pingpong tafel jonge
Grootste angst: OLV
Mooiste vrouw: Birgit Herteleer
Walkietalkie call sign: Super Woody
Beste Chiro lokaal: oud pinkellokaal
Dit wist je niet over mij: Josse is mijn neef

Naam: Josse Gobeyn (aka Gilles)
Leeftijd: 18
Studies: Lo
Burgerlijke stand: Single
Favoriete New Kids sketch: inslaaaaan
Grootste angst: OLV
Mooiste vrouw: Alexandra Daddario
Walkietalkie call sign: José
Beste Chiro lokaal: mosselkot
Dit wist je niet over mij: Dan is mijn neef
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Gegroet beste kerels
Na lang wachten weten jullie eindelijk wie jullie nieuwe leiders zijn en onder ons gezegd, jullie hebben
de beste leiding gekregen. ;)
We kunnen alvast vertellen dat wij als leiding al heel hard uitkijken naar de komende zondagen, een
waanzinnig weekend en een midweek als nooit tevoren!
Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als ons. Om ons nu al wat beter te leren kennen, kunnen
jullie hieronder een aantal weetjes vinden over ons.
Tot snel! Groeten van Swaldi, Sleurumeaux en Krekel
Naam:
Bijnaam:

Alexander Derumeaux
Alex, Sleurumeaux, Kvilitaia, Darko

Leeftijd:
Ervaring als leider:
Studierichting:
Eeuwige liefde:
Favoriete voetbalploeg:
Grootste angst:
Relatiestatus:
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2de jaar leiding
Accountancy Fiscaliteit
Margot Robbie
KAA Gent, Arsenal en Real Madrid
Dat Waldo al het eten op kamp opeet
Net gelijk de persoon onder mij single

Naam:
Bijnaam:
Leeftijd:
Ervaring als leider:
Studierichting:
Eeuwige liefde:
Favoriete voetbalploeg:
Grootste angst:
Relatiestatus:

Waldo Capeau
Covid brother senior, Swaldi, Waldi, Waldek, Walcoholstift,
en een hele boel meer
21
4de jaar leiding
Bio-ingenieur
Alexandra Daddario
KAA Gent
Vastzitten in een kleine ruimte
Single

Naam:

Arne De Maegd

Bijnaam:

Karne, Karnemelk, Krekel

Leeftijd:
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Ervaring als leider:

2de jaar leiding

Studierichting:

Bedrijfsmanagement

Eeuwige liefde:

Corinna Kopf

Favoriete voetbalploeg:

KAA Gent, Barcelona en Manchester City

Grootste angst:

Waldo die praat als een slak

Relatiestatus:

Net gelijk de persoon boven mij single
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Beste Aspi’s
Jullie zijn toch weer met jullie kont in de boter gevallen eh!! En niet een klein beetje!! Een geweldig leidings trio
die jullie elke week keer op keer gaat verwennen met leuke en stoere spelletjes. De aspiranten van dit jaar weten
dat aspi zijn niet enkel plezier maken is. Jullie gaan ook een mooie kerststal bouwen, Wazzapi voorbereiden en
nog een tal van grote verantwoordelijkheden. Maar voor dat we kunnen beginnen aan dit nieuwe jaar, gaan we
eerst onszelf eens voorstellen aan de hand van leuke en bijzondere weetjes.
Naam
Matthieu Derumeaux
Bijnamen
Dekky, BuckieBreezer, Matthy
Aantal jaren leiding
4 jaar
Burgerlijke stand
Lijk als de vorige 3 info Joels…
Bestelling bij de frituur
Nen dikke boulet en nen middel pak friet met
frietsaus
Levensraad
Als je er 1 gedaan hebt probeer geen 2de te doen of ge
zijt DE LULLLLL
Waar kan je steeds bij mij terecht
Versiertrucs, voetbalpraat en een mooie tocht naar de
Sint-Cornelius
Naam
Bijnamen
Aantal jaren leiding
Burgerlijke stand
Bestelling bij de frituur
Levensraad
Waar kan je steeds bij mij terecht

Mathis Bijl
Gorba, Rimboord
3 jaar
Verloofd
Kleintje met jopie, boulet special en kippennuggets
Tleven is nie eerlijk ewaja
Orthopedagogischegesprekken

Naam
Bijnamen
Aantal jaren leiding
Burgerlijke stand
Bestelling bij de frituur
Levensraad

Lars Van de Meirssche
Tappie
4 jaar
Single
Bickey Burger, goulashkroket en een grizzly
Zij die het verleden niet meer herinneren zijn
gedoemd om het te herhalen
Levenswijsheid, versiertrucs, moppen, tappen,…

Waar kan je steeds bij mij terecht

Tot snel!!
Xxx BuckyB, Lars, Mathis
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Een nieuw Chirojaar betekent veranderingen en ook bij de hoofdleiding is dit
van toepassing. Dit jaar zijn Kasper, Wolf en Mathis de hoofdleiders.
Voor Mathis is het zijn 2de jaar als hoofdleider en zijn derde jaar als leider. Je zal
hem dit jaar kunnen vinden bij de Aspi’s. Voor Kasper en Wolf is het hun eerste
jaar als hoofdleider en hun 2de jaar als leider. Kasper zal je kunnen vinden bij de
Pinkels en Wolf bij de Rakkers.
Nu, wat doen wij precies? Om het kort samen te vatten, zijn wij bezig met vele
belangrijke zaken voor en achter de schermen zoals mails beantwoorden,
verzekeringen in orde brengen en leiderskringen leiden. Geen eenvoudige taak,
maar wij doen dit met veel plezier.
Moest je nu vragen, problemen of opmerkingen hebben, kan je altijd bij ons
terecht. Spreek ons gerust aan voor of na de Chiro, stuur een mail naar
hoofdleidingsjb@gmail.com of stuur een sms’je.
Kasper:
Wolf:
Mathis:

+32468281538
+32473669106
+32472794305
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kookploeg jongens

(v.l.n.r.: Benny – Mariëlla – Arne (Angelo - Lien – Lotte – Lore)

Hallo iedereen, wij zijn de kookploeg van de jongens!
De jongens zelf kennen ons ondertussen al en weten al dat wij ongelooflijk
goede mopjes maken op kamp! Maar wij doen natuurlijk ook andere dingen.
Wij zorgen ervoor dat onze lieve SJB-kindjes goed kunnen eten die 10 dagen in
de zomervakantie, dat kleine (en soms grotere) wondjes worden verzorgd met
veel liefde, dat er een jaarlijkse uitleg wordt gegeven over waar die befaamde
WC-eend nu eigenlijk thuis hoort (namelijk in de WC en niet er op..)
Jaarlijks gaan wij mee op kampverkenning om onze vakantiebestemming even
op voorhand te bezichtigen, ClubMed verwachten we niet, maar we weten
graag hoeveel ruimte er is, welk keukenmateriaal beschikbaar is, waar de
dichtstbijzijnde apotheek, arts, winkel, .. is.
De leden en leiding weten ook dat wij op kamp (en daarbuiten) altijd voor hen
klaarstaan, al moeten hier de rij en rust tijden wel gerespecteerd worden.
Wij staan altijd open voor een babbel, dus als jullie vragen, opmerkingen of
complimentjes hebben: spreek ons gerust aan!
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Kookploeg Meisjes

.

Onze kookploeg
Onze kookploeg maakt eten als de beste. Op kamp zullen ze ons altijd proberen
vetmesten. Dit jaar hebben ze 52 kilo verse frieten gebakken! Ze zorgen ervoor
dat we zeker niet zullen verzwakken.
Maar onze kookploeg zorgt niet alleen voor lekker eten, ze zorgen ook goed
voor ons en daarom krijgen ze een medaille van brons!
( goud of zilver rijmde niet ;) )
Onze kookploeg ging zelfs mee op nachtspel, sommige gilden ook luid en schell.
De dropping die ze maakte voor de leiding was onvergetelijk. Net zoals hun
hoeveelheid eten, dat was onmetelijk!
Sommige van de kookploeg gaan zelfs al 12 jaar mee en zorgen al 132
ochtenden voor warme thee.
We houden allemaal van onze kookploeg, zelfs van Wouter wanneer hij zijn
samson pak droeg.
Ook Tamara in haar bikini zullen we niet vergeten, op kamp hebben we zeker
goed gevreten. Voor vragen groot of klein, de kookploeg zal er altijd voor je
zijn!
Merci kookploeg voor al het lekkere eten, we moesten er oprecht echt van
zweten.
Dit was in een notendop onze kookploeg, als je je nog iets afvroeg kan je zeker
bij hun terecht en neen, niet voor een voedselgevecht.
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Bedankt oud-leiding
Jade,
Als Pinkel stond je iedere zondag klaar op
Mariakerkeplein om te spelen. Dat is in
jouw verdere Chiro carrière niet
veranderd. Na 12 jaar in de Chiro als lid,
besloot je om 4 jaar leiding te zijn. Je
begon vol enthousiasme bij de Tippers.
Later stond je ook nog bij de Aspi’s en
Tiptiens. Voor jouw laatste jaar koos je
eens voor een jongere afdeling en leiding
geven aan de Kwiks deed je met veel
plezier. Jouw taak als
mediaverantwoordelijke was op je lijf
geschreven. Foto’s selecteren was dan
ook jouw ding. Je bleef vaak als laatste
op zondag hangen, wat zorgde voor veel
leuke herinneringen. We love you <3

Lien,
Jouw start begon iets later, want bij de Tippers mochten we
jou verwelkomen. Desalniettemin vond je direct jouw plaatsje
in de groep. Als eerste jaar leiding durfde je het aan om bij
de Tippers te staan. Daarna was je te vinden bij de coole
Kwiks, ging je ook nog eens naar de Speelclubs en om af te
sluiten koos je opnieuw voor de charmes van de Kwiks.
Jij was de drankverantwoordelijke en dit deed je fantastisch.
Wanneer er een weekend of een midweek georganiseerd
moest worden, stond je altijd klaar om dit te doen. Ook jij zei
tegen een feestje vaak ja. Je bent zeker nog welkom
wanneer er een feestje is of wanneer je gewoon eens wilt
langskomen. Dikke kussen!
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Noor,
Bij de definitie van een echte Chirowiet, schrijven jouw naam
ernaast. Van de Pinkels tot de Aspi’s was je elke zondag van
twee tot zes te vinden op Mariakerkeplein en besloot daarna
ook nog eens 4 jaar leidster te zijn. ook had je het geluk
Krinkel tweemaal mee te kunnen maken, wie kan dat zeggen?
Ook al neem je nu afscheid van Chiro OLV, wensen we je veel
succes bij het gewest! Bij ons nam je altijd het voortouw
wanneer er iets moest gebeuren met de elektriciteit of wanneer
er iets gesjord moest worden. Hoor ik daar Wille Ronald? “Die
hebben we niet nodig hoor, Noor heeft dat al geleerd van
Nono!”
Super hard bedankt voor je inzet en enthousiasme! We zien je
snel terug! <3

Mel,
Je begon als Pinkel aan je Chiro carrière. En na 12 jaar als
lid, begon je aan een 5-jarige leidingscarrière. Ook besloot
je om 3 jaar groepsleiding te zijn. Dit deed je vol passie en
overgave. Elke zondag stond je klaar op het plein met goed
bedachte en leuke spelletjes. Jouw Chiro carrière ging van
de Kwiks naar de Tiptiens, naar de Tippers en de Pinkels,
om dan in het laatste jaar af te sluiten met de groep
waarmee het allemaal is begonnen. Het is een cliché, maar
de chirodeur staat altijd open voor jou. Super bedankt voor
de inzet van de voorbije vijf jaar als leidster, waaronder drie
jaar als groepsleiding! Dikke merci!

Jits,
Samen met je zus Mona kwamen jullie als Pinkel de
Chiro binnengewandeld. Met je felle blonde haren en
schattige snoetje, viel iedereen voor jouw charmes. Je
genoot van de Chiro en daar hoorde natuurlijk ook een
leuke leidingscarrière bij. Je was gemaakt om voor de
Pinkels te staan. Je bracht ze naar leuke
fantasiewerelden, las coole verhaaltjes voor en had
een leuke tijd met je medeleiding. Het jaar erna stond
je bij de Kwiks. Deze waren soms al wat kleine pubers,
maar je ging de uitdaging met vol enthousiasme aan.
En we moeten het ook vermelden, de handdoeken zijn
nog nooit zo proper geweest en dat allemaal dankzij
jou. Lieve Jits, bedankt voor alles.
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Suzanne,
Als tweede jaar Pinkel kwam je vol met
enthousiasme de Chiro binnengelopen. Samen met
jouw vriendinnen heb je hier een van de beste tijden
beleefd. 11 jaar genoot je van het leuke leven van
een lid en daarna besloot je dat je Chiro carrière
hier niet zou stoppen. Je verzon iedere zondag de
leukste spelletjes, eerst voor Kwiks, dan voor de
Tippers. Om af te sluiten, koos je voor de
Speelclubs, waar je ervan genoot om je laatste jaar
af te sluiten met je kleine zus. Lieve Suzanne,
Suzie, een dikke dikke merci en tot snel!

Annaëlle,

Ook jij begon als kleine Pinkel aan jouw eerste Chirojaar. Na
12 jaar lang lid te zijn, had je besloten om het leiding zijn
ook eens te proberen. Je stond helaas maar 1 jaar in de
leidingsploeg, maar de Speelclubs waren heel blij met een
leidster zoals jij. Samen met Renée vormde je de
joelredactie van Chiro OLV. Dat kwam gelukkig altijd goed,
ook al verliep de samenwerking met de boys soms niet zo
goed mee ;). Samen met je zus in de leidingsploeg staan,
zorgde voor fantasierijke en leuke spelletjes. En hoe leuk
was het om jullie jezelf ook zo hard te zien amuseren! Ook jij
bent nog steeds welkom op de Chiro, mercikes!

Camille,
Jouw Chiro carrière begon wat later, maar bij de Tiptiens
voelde je direct dat Chiro iets voor jou was. Na het laatste
Aspi-jaar begon je na enkele twijfels aan jouw
leidingscarrière. Jouw eerste jaar begon je bij de
allerkleinsten. Daarna koos je voor iets ouder. Als
tweedejaar leiding stond je bij de Kwiks. Daarna koos je
voor nog iets ouder en waren het de Tiptiens die geluk
hadden met jou. Bedankt voor de drie geweldige jaren als
leiding en wat zijn we blij dat je toch als Aspi besloot deze
met ons te beleven. Super bedankt en hopelijk tot snel!
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Sien,
Als 6 jarig meisjes kwam je op mariakerkeplein op
gewandeld en je had meteen de chiro liefde te pakken! Elke
zondag stond je vol enthousiasme klaar om als meest
actieve lid mee te spelen (weliswaar niet in uniform). Deze
energie trok je door doorheen je 4 jaar als leiding. Je startte
bij de kwiks om vervolgens naar de tiptiens te gaan. Je kon
je leden nog niet volledig loslaten dus besloot je een jaartje
in het oranje te vertoeven. Je sloot je leidingscarrière af
met je nog eens te amuseren met de allerkleinsten. We
zullen nooit meer in Chiro OLV iemand vinden met zo gekke
verkleedkleren voor willy wonka, zulke goede ideeën voor
sportdag, met 100 streeps, … Je was een onvergetelijke
sunshine die we zeker zullen missen. We zullen je zeker nog
zien op toekomstige evenementen! Sientje, tot snel!

Renée,

Jij was erbij vanaf de pinkeltjes en je had de
chirokriebels direct te pakken, elke zondag gaf je het
beste van jezelf op ons pleintje. Zowel de Kwiks als de
Tiptiens konden genieten van je enthousiasme en je
chille vibes. Je uitspraak als we willen feesten, zullen
we NIET feesten begrijpen we om eerlijk te zijn nog
altijd niet helemaal. Wat we wel weten is dat deze
uitspraak bij jou zeker niet klopte want feesten kon je
zeker! Je bent dan ook zeker welkom bij ons om je
dansbenen nog eens te komen showen. Ree- G,
hopelijk tot snel!

Koré,
Ook jij begon als kleine Pinkel aan je chirocarrière. Na 12 jaar
ravotten begon je enthousiast aan je leidingsjaren. Twee jaar lang
entertainde je de Pinkels, waar je je waanzinnige fantasie
helemaal kwijt kon. Aan enthousiasme had je absoluut geen
tekort, zelfs niet wanneer je s’ nachts je bed uit moest. Je
verjaardag vieren op kamp was om het jaar een hele belevenis,
zeker in je leidingsjaren. We konden steeds op je rekenen als
actrice in de kamptoneeltjes of op de bonte ring en aan eigen,
zeer grappige input had je zeker geen tekort. We gaan je missen!
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Liefste Valére, Vallie
Van jongs af aan was jij een vaste waarde in de Chiro. Als
kleine, schattige pinkel groeide je op tot een volwassen
leider. (met een beetje vertraging door de groeispurt) Door
de jaren heen is er bij jou een passie ontstaan voor auto’s en
vliegtuigen. Op elke kamp kreeg je door mama en papa het
magazine ‘Top Gear’ opgestuurd. Hiermee wist jij wat doen
tijdens de siësta. Maar het is de tweede passie die jou
afscheid heeft doen nemen van de Chiro. Je grote droom om
piloot te worden binnen het leger ga je als geen ander
achterna. Valére, we hopen je op Chirozondagen over te
zien vliegen in een F16. Als je eens binnenspringt op de
Chiro doe dit dan het liefst met de fiets of auto. Valére, je
liet jezelf samen met anderen soms ‘zweven’, we zullen je
missen! De deuren van de Chiro staan wagenwijd voor jou
open!
Groetjes SJB <3
Liefste Samuel, Shmuel$
Ook de jongste ava begon met bakken vol enthousiasme
aan zijn Chiro carrière. De jaren als lid verstreken als
sneeuw voor de zon maar fysiek gezien bleef je het
uiterlijk hebben van een pinkel. Je had 12 jaar de tijd om
een basis aan voetbal onder de knie te krijgen, maar dit
is spijtig genoeg niet gelukt. Je kwaliteiten als leider
moest gelukkig niet onderdoen. Elke zondag stond je
voor 5 jaar klaar als leider om je leden steeds een
onvergetelijke zondag te geven. Je had steeds oog voor
detail wanneer het ging over de chirowerking. Net zoals
je talent van het vinden van dist je watjes, niemand was
zou creatief als jij. Je wist als geen ander de avonturen
van de leiding op een subtiele wijze te integreren in de
joel.
Ondanks je jonge looks was en blijf je voor ons de meest
ervaren leider! Merci Shmuel voor alle mooie
herinneringen. Je bent steeds welkom in kerkhofstraat 2
om nog eens na te praten over je vele herinneringen van
de Chiro.
Groetjes SJB <3
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Liefste Casper, Gazzparrr
Als Pinkeltje kwam je voor het eerst de Chiro lokalen
binnen. En dit met een absolute knal. We zullen
nooit je enthousiasme vergeten. Als lid was je één
van de sfeer makers en dit trok je ook door bij de
leiding. Je kon iedereen aan het lachen brengen met
je imitaties als vrouw, dit kon je als geen ander. Ook
jouw zangtalent bleef niet onopgemerkt. De
Vlaamse slager muziek was dan ook jouw vaste
genre om met veel enthousiasme mee te zingen
door de micro. Ook jouw dansmoves op Spaanse
muziek samen met de swingmoves, die in de smaak
vielen bij de meisjes van OLV, konden niet
ontbreken op een feestje De sfeer zat met jou altijd
goed, maar ook de Chiro. Je nam twee jaar met
glans de taak van hoofdleiding op jou. Als aspileider
hield niks jou tegen. Ondanks een hersenschudding
stond je die avond klaar om alles in goede banen te leiden. De sfeer die je bracht dragen we
mee en de leider die je was staat in de geschiedenis boeken geschreven. Casper, je bent
altijd welkom op de Chiro om nog eentje te drinken!
Groetjes SJB <3
Liefste Kyell, Helmut
Jij bent een beetje later aangesloten bij onze Chiro. Je
passage mag dan een beetje korter zijn dan de
anderen maar daarom is deze zeker niet minder
memorabel. Jij koos als eerste Chirowiet ervoor om
je aan te sluiten bij het leger. Je hebt enkele
Chirowieten geïnspireerd om dit ook te doen. Als lid
was je elke zondag, weekend, midweek en kamp
aanwezig. Als leider was dit ondanks je job niet
anders. Van het leger rechtstreeks naar de Chiro en
van de Chiro rechtstreeks naar het leger. Je bent een
SJB’er in hart en nieren. Je ging geen enkele taak uit
de weg, meestal toch. Zo hebben we jou soms betrapt
op het schijnwerken. Je vond er niks beter op om
regelmatig met een hamer op een stuk hout te slaan,
zo leek het dat je druk aan het werk was. Je moet er
maar opkomen. Kyell, we gaan je werkkracht missen, een leidersfiguur binnen de groep. We
zullen je nooit vergeten. De deuren van de Chiro staan altijd voor jou open, andere deuren
blijven voor je eigen veiligheid gesloten. Kom in het weekend maar rechtstreeks naar de
Chiro!
Groetjes SJB <3
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Mariakerke leeft!
Look a likes
Dist je wat:
- Het weer een fantastisch kamp was
- De kookploeg echt haar best heeft
gedaan
- De chiro nu 61 jaar is
- De aspi’s niet kunnen voetballen
- Seppe van zijn snoepverslaving af is
- 50 liter minder is dan verwacht maar
100 liter meer dan verwacht
- Leider Dan lijnrechter was op aspileiding
- Leider Matthieu houdt van rechtstaan
- Er een oger mee was op kamp
- Ufo’s gevaarlijk zijn
- Je kan schieten met een warme cola
- De jongens weer in de meerderheid
zijn!
- K3 hun nieuwe liedje watersportbaan
heet
- E=SJB² er terug aankomt, spannend!

linguini

Leider Josse

Leider Waldo
Buddha
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Mariakerke leeft!
DIST JE WAT:
- De oudleiding bedankt is voor hun inzet
de voorbije jaren!
- Het maar 3u is met de taxi tussen Zagreb
en Boedapest
- Muck Interpol entered the Chiro
- Er blijkbaar een limiet staat op het aantal
mails
- Kamp weer
superformiweldigmegafantakolosachtig
goed was!
- De apenpokken bijna zijn intrede deed in
chiro olv
- Je je identiteit kan verliezen op reis
- Esmee liever haar leven riskeert dan terug
te keren
- Kaat echt beter haar gerief moet letten
- Je vakantie tussen het middelbaar en het
hoger wel heel wild kan zijn
- Panoroma foto’s niet ideaal zijn
- Jongens echt geen brieven kunnen
schrijven
- Dropping echt iets voor ons is
- Veegborstels plots kunnen verdwijnen
- De groepschat al bestond

LOOK A LIKES

Britney Spears

Leidster Lima
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Teenpage
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Spelletjespagina
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Spelletjespagina
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Gegevens leidsters
Naam
Pinkels
Eloïse Van Wassenhove
Eva Roelandt
Kaat De Vylder
Speelclubs
Ewa Yasebo
Stien Temmerman
Margo Tuerlinckx
Kwiks
Noor Vander Beke
Eva D’haenens
Margot Van Opstal
Tippers
Esmee Danneels
Elise Geerts
Rosalie Fiers
Tiptiens
Joppe Oosterlinck
Lima Carlier
Marie Geerts
Aspi’s
Eline Beke
Aster Tavernier

Telefoonnummer

mailadres
pinkels.chirolv@gmail.com

+32 468 30 19 13
+32 470 50 60 50
+32 468 13 00 92

eloisevanwassenhove@hotmail.com
evaroelandt2@gmail.com
kaat.de.vylder@gmail.com
speelclubs.chirolv@gmail.com

+32 478 15 06 76
+32 468 13 40 92
+32 498 67 02 60

ewayasebo@gmail.com
Stien.temmerman@telenet.be
Margo.tuerlinckx@gmail.com
kwiks.chirolv@gmail.com

+32 472 06 01 42
+32 484 22 17 20
+32 473 26 70 33

noorvanderbeke@gmail.com
evadhaenens1@gmail.com
margot.vanopstal.04@gmail.com
tippers.chirolv@gmail.com

+32 472 32 41 01
+32 477 26 14 24
+32 471 22 04 59

esmee.danneels7@gmail.com
elisegeerts03@gmail.com
Rosalie.fiers@hotmail.com
tiptiens.chirolv@gmail.com

+32 475 68 12 46
+32 499 76 90 70
+32 495 92 32 19

joppe.oosterlinck@gmail.com
Lima.carlier@gmail.com
marie.geerts23@gmail.com
aspis.chirolv@gmail.com

+32 496 82 51 40
+32 471 50 57 86

elinebeke@hotmail.com
aster@tavernier.be
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Gegevens leiders
Naam

Telefoonnummer

mailadres

Pinkels
Kasper Kindekens
Pieter Vyncke
Kentaro Coppens

+32 468 28 15 38
+32 470 60 80 38
+32 468 10 65 02

kasperkindekens@gmail.com
pietervyncke2003@gmail.com
kentaro.coppens.001@gmail.com

Speelclubs
Emiel Van Vlaenderen
Seppe Ranschaert
Paco Capeau

+32 475 80 56 08
+32 468 27 88 82
+32 488 16 94 21

emielvvlaenderen@gmail.com
sepperanschaert@gmail.com
paco.capeau@gmail.com

Rakkers
Winston Byl
Wolf Oosterlinck
Tim Peeters

+32 468 16 44 36
+32 473 66 91 06
+32 479 27 78 89

bylwinston@hotmail.com
wolf.oosterlinck@gmail.com
timpeeters638@gmail.com

Toppers
Dan Tavernier
Josse Gobeyn
Wout Vander Beke

+32 471 50 57 85
+32 492 20 03 81
+32 472 29 72 57

dan@tavernier.be
josse.gobeyn@gmail.com
wout.vanderbeke1@gmail.com

Kerels
Alexander Derumeaux
Arne De Maegd
Waldo Capeau

+32 491 52 08 12
+32 468 25 24 36
+32 489 96 34 60

alexander.drmx@gmail.com
arne.de.maegd@gmail.com
waldocapeau@gmail.com

Aspi’s
Mathis Bijl
Lars Van de Meirssche
Matthieu Derumeaux

+32472 79 43 05
+32 483 47 97 19
+32 496 81 71 69

mathis.bijl@gmail.com
lars.van.de.meirssche@live.be
matthieu.derumeaux@gmail.com
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