


✏ WOORDJE VAN ONZE PROOST✏

Dag Chirovrienden,

Na een fantastisch bivak met onvermoeibare wespen in de buurt en een
vermoeiend “my way– weekend” is het weer de hoogste tijd om het Chirojaar te
starten. Een jaar met heel veel plannen en natuurlijk ook heel veel spelen. Zeg
maar een boeiend jaar. Onze Chiro bestaat dit jaar immers, jawel 75 jaar en
toch blijft ze nog altijd even jong. Dat kan alleen maar door de belangeloze
inzet van de leiding. Het past, denk ik, iedereen die door de jaren heen in de
leiding gestaan heeft daarvoor te danken.. Maar ook een welgemeende dank
aan iedereen die ons op een of andere manier een handje geholpen heeft en
nog helpt. Ik denk aan sponsors, aan al die helpende handen bij verschillende
activiteiten, parochie en gemeente.
Wat we dit jaar zeker weer willen doen, is er voor iedereen een spetterend
Chirojaar van maken. Want wat is er mooier dan om half vijf blije gezichtjes
naar huis te zien gaan. Of jongeren die nog even staan na te praten over de
activiteiten en al plannen maken voor de volgende week.
Chiro is geen computerspel maar mensenwerk waar iedereen zichzelf mag zijn,
waar je je mag vuil maken, waar je mag wenen en lachen. Ja, zelfs eens boos
worden. Het is je eigen en elkaars beperkingen en talenten leren ontdekken en
waarderen, En zo een vriendenkring worden, welke je afkomst en thuissituatie
ook is.
Met de inkomsten van de “my way” proberen we het lidgeld zo laag mogelijk te
houden, zodat iedereen kan aansluiten. Zoals je verder in dit boekje ziet, is in
het lidgeld ook een vieruurtje en de ongevallenverzekering begrepen. We
stellen het zeer op prijs dat iedereen dat ook op tijd betaald. Want geen lidgeld
betekent niet ingeschreven bij Chirojeugd Vlaanderen, en dus ook NIET
verzekerd. Wanneer er dan iets gebeurt… wordt er al snel in onze richting
gekeken, dat willen we vermijden. Mochten er mensen zijn waarvoor het lidgeld
een drempel is, spreek me aub aan, voor alles is er, met de nodige discretie,
een oplossing.

En als er eens iets is waarbij je de wenkbrauwen fronst, zeg het ons! Wij doen
niet mee aan de roddels op, wat men noemt, sociale media.

Tot slot wil ik graag iedereen welkom heten in onze Chiro en wens ik jullie een té
gek en spetterend Chirojaar.

Jean.
089 658059
jean.reyskens@telenet.be
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✏ WOORDJE VAN ONZE HOOFDLEIDER✏

Dag chirovrienden,

Het bivak zit er al weer een tijdje op, school is terug begonnen,… . Hoog tijd dus voor
een nieuw chirojaar! We staan dit jaar klaar met een leidingsploeg van 23 om er weer
een tof chirojaar van te maken. Wij hebben er alvast zin in, hopelijk jij ook! Wij kijken er
heel hard naar uit om onze bekende chirosnoetjes, maar zeker ook de nieuwe
chirogangers terug te zien. Zijn jullie er klaar voor om er elke zondag weer te staan
voor de leukste, gekste en coolste spelletjes die jullie leiding voor jullie heeft voorzien?
Hou je al maar vast aan de takken van de bomen, want het belooft weer een
spetterend jaar te worden vol avonturen!

Wij hopen zoals ieder jaar op een nog talrijkere aanwezigheid, want zoals ze zeggen:
hoe meer zielen, hoe meer vreugde!

We zijn er rotsvast van overtuigd dat we er weer een onvergetelijke tijd van kunnen
maken waarbij alle kinderen en jongeren centraal staan. Als groepsleiding van onze
Chiro zijn we altijd te bereiken via mail, gsm,… . We hebben graag indien je een
opmerking, probleem,… hebt dat je dit aan ons laat weten en er niet mee blijft zitten!

Als je’t mij vraagt: CHIRO!

Tot de volgende zondag,

Jullie groepsleider,

Lucas Rogiers
0468/203541
lucas.rogiers@gmail.com
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✏ WOORDJE VAN ONZE VB✏

Liefste chirovriendjes,

Na een geweldig bivak in Mol en een spetterend fuifweekend, is het de hoogste tijd om
het nieuwe werkjaar te starten.

We gaan er met z’n allen weer alles aan doen om er een geweldig chirojaar van te
maken. Er staan 25 leiders en leidsters voor jullie klaar! Breng dus al jullie vriendjes
maar mee naar de Chiro! Voor verveling is er zeker geen tijd op de Chiro, want het
chirojaar zit weer goed vol met leuke activiteiten, nu het eindelijk terug kan. Niet alleen
op zondagnamiddag doen we leuke dingen, er is ook weer een kleinledenweekend, hé
wandel mee, olé pistolé, … Zeker komen hé!

Als er iets is, iets heel belangrijks of wat minder belangrijk, geef een seintje! Zo kunnen
we er allemaal samen een gezellig jaar van maken.

Dankjewel voor het vertrouwen in onze ploeg en vooral: welkom in onze chiro!

Ann
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📣 EXCLUSIEF: DE LEIDINGSVERDELING VAN CHIRO AS-NIEL 📣
Hier kan je de leidingsverdeling voor het komende Chirojaar vinden. Heb je een vraag

of is er een probleem? Aarzel zeker niet om een leiding te contacteren.

Kadee:
Thibaut Bastiaens 0468/223348
Bram Gerrits 0468/121028
Max Schepkens 0471/460245
Tom Jacobs 0476/500999
Janne Lamberigts 0488/326464
Mirthe Eerdekens 0488/896573

Speelclub:
Jef Janssen 0473/569919
Thomas Gerrits 0494/472167
Robbe Schepkens 0468/299015
Kamiel Schouteden 0484/951393
Louise Klerks 0489/082412

Rakwi:
Pieter Gerrits 0468/293001
Jan Van Galen 0468/166217
Noémie Bosch 0468/211109
Daan Impens 0471/913011
Nore Weltjens 0487/134614

Tito:
Senna Heens 0485/982721
Celeste Ubachs 0487/927432
Ben Meermans 0470/273018
Gitte van den Berg 0488/048403

Keti:
Marie Schouteden 0484/804975
Lucas Rogiers (hoofdleider) 0468/203541
Jens van den Berg 0488/029401

Aspi:
Bram Dupont 0476/090417
Arne van Hees 0478/613963
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🖋 INSCHRIJVEN🖋
Hoe lid worden van onze leuke Chiro? Alle uitleg op één A4-tje!

Nieuw bij de Chiro?
Om kennis te maken met onze Chiro mogen de kinderen de eerste drie
zondagen proberen. Indien uw kind beslist om te blijven, moet het
lidgeld overgeschreven worden op onze rekening en vult u de nodige
gegevens in via onze website.

Vorig jaar al bij de Chiro?
Als uw kinderen vorig jaar reeds aangesloten waren bij onze Chiro,
betaalt u het lidgeld VOOR 10/10/2022 via een overschrijving EN vult u de
gegevens in via onze website. https://chiroas-niel.be/

Lidgeld: €30/kind
Rekeningnummer: BE78 0682 2918 7886 (vermeld: naam, voornaam en
geboortedatum van uw kind)

De inschrijving van uw kind is van groot belang, want:
NIET INGESCHREVEN/BETAALD = NIET VERZEKERD!

Wat houdt dit lidgeld in?

- een hapje en een drankje als vieruurtje iedere zondag
- een verzekering voor alle Chiro-activiteiten
- Speel- en knutselmateriaal
- deze geweldige chiroboekjes!!
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📆 JAAROVERZICHT📆
Alle info over de activiteiten van dit jaar zijn hieronder terug te vinden!

👫 Vriendjesdag 👫
Zoals ieder jaar houden wij op de derde
Chirozondag een vriendjesdag. Iedereen mag
vriendjes en vriendinnetjes, neefjes en
nichtjes,… meenemen naar de Chiro. Zo kunnen
ze eens laten zien hoe leuk de Chiro wel niet is!
De vriendjesdag zal doorgaan op zondag 9
oktober. Ook op vriendjesdag geldt dat je pas
vanaf het 1ste leerjaar mag komen. Tot dan!

⛪Christus Koning⛪

Ook dit jaar houden we de traditie in eren en vieren we Christus koning!
De gebedsviering zal plaatsvinden zaterdag
19 november in de St.-Theresiakerk van As. De
leden worden om 16u45 verwacht aan de
kerk. Iedereen is welkom om deze viering bij
te wonen. Na de viering zal er buiten aan de
kerk iets verwarmend voorzien worden voor
alle aanwezigen. De kinderen gaan hierna
naar de lokalen voor een kleine activiteit en
om iets lekkers te eten.
De activiteiten eindigen om 20u. Ouders

kunnen na afloop hun kinderen komen ophalen aan de lokalen. Zondag
20 november is er geen Chiro.

🏕 Bivak🏕
Na een spetterend bivak in Neerpelt kan een nieuw Chirojaar weer
beginnen en kijken we ook weer uit naar de tien leukste dagen van het
jaar: BIVAK! Zoals ieder jaar blijft de bestemming van onze kampplaats
geheim. Maar om jullie toch al wat in de stemming te brengen geven we
alvast mee wanneer we precies op bivak gaan. Duid deze dagen daarom
zeker al aan in jullie agenda zodat niemand het hoeft te missen!
Nakomen op kamp wordt helaas niet toegelaten, enkel voor de kadees
die een periode van vijf dagen meegaan. Het bivak zal dit jaar
doorgaan van zaterdag 22 juli tot en met maandag 31 juli 2023! Tot dan!
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🗓📅 CHIROZONDAGENKALENDER📅

25/09
02/10
09/10
16/10
23/10
30/10
06/11
13/11
20/11
27/11
04/12

Startdag
Chiro!
Vriendjesdag!
Chiro!
Chiro!
Geen Chiro (de leiding is op leidingsweekend!)
Chiro!
Chiro!
Geen Chiro (Christus Koning op zaterdag 19/11)
Chiro!
Chiro, we krijgen hoog bezoek…

🗓📅 ACTIVITEITENKALENDER📅

09/10
19/11
04/12
18/02
26/02

24/03 - 26/03
07/05

22/07 - 31/07

Vriendjesdag
Christus Koning
Sinterklaas
75 jaar Chiro As-Niel
Carnaval
Kleinledenweekend
Olé Pistolé
BIVAK!!
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📋ALGEMENE INFO📋
Hieronder staan alle belangrijke infootjes voor de ouders op een rijtje!

Verloren voorwerpen

Na het bivak zijn er weer enkele
verloren voorwerpen achtergebleven.
Handdoeken, broeken, T-shirts,
onderbroeken … alles is fris gewassen
en kan worden afgehaald voor of na
de Chiro.

We bewaren de verloren voorwerpen
nog tot 1 november 2022, hierna
brengen we ze weg en gaan ze naar
het goede doel.

Truien- en T-shirtverkoop

Nieuw bij de Chiro? Is je chirotrui te
klein of versleten? Dan kan je bij ons
een nieuwe kopen voor € 25, we
hebben alle maten op voorraad.

Iedere Chirozondag staan Pieter en
Ben klaar om jullie te helpen. Spreek
hen gerust aan en zij zorgen ervoor
dat je een trui in de juiste maat
ontvangt.

Een trui bestellen kan via onze
webshop: www.chiroas-niel.be

Dit jaar verkopen we, naast onze
eigen Chirotrui, ook ons eigen CHIRO
T-SHIRT. Voor € 12 kan je er eentje bij
ons bestellen. Naast het mega-vette
t-shirt dat je krijgt, steun je er ook de
Chiro mee!

Website en sociale media

Onze website is www.chiroas-niel.be.
Hier kan je alles lezen over het reilen
en zeilen van onze Chiro. Ook zullen
er vele foto’s op geplaatst worden
doorheen het Chirojaar, tijdens het
bivak kan je hier onze blog
terugvinden.

Ook heeft onze Chiro een facebook-
en instagrampagina ‘Chiro As-Niel’. Ook
hier verschijnen regelmatig foto’s,
snelle berichtjes, vragen of
wijzigingen. Via deze weg kan je ook
steeds contact met ons opnemen.

Chirokleding

Nieuwe Chirokleding kan gekocht
worden in Chirowinkel De Banier in
Hasselt of via hun webiste
www.debanier.be
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Kadees

Dag lieve kadees en welkom (terug) op onze Chiro!

Nu de zomer voorbij is en jullie al een paar weken terug achter de
schoolbanken zitten, wil dat ook zeggen dat er een nieuw Chirojaar voor de
deur staat! En wat voor een Chirojaar zal het worden! Komend jaar staan er
maar liefst 6(!) kleppers voor jullie klaar om elke zondag de gekste avonturen te
beleven. Denk maar aan schatten zoeken, knutselen, bosspelen, …
De kadeetjes die er al een jaartje Chiro op hebben zitten, zullen het zeker en
vast in geuren en kleuren uitleggen aan hun nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes.

Kortom: er staat de kadeekes een onvergetelijk jaar te wachten! We hopen dan
ook op een voltallige groep, elke zondag opnieuw. En aan de bezorgde mama’s
en papa’s: wees gerust, wij zullen jullie (b)engeltjes een jaar lang goed in de
watten leggen!

Een korte voorstelling van Team Kadee:

Mijn naam is Tom. Dit jaar zal ik jullie leider zijn samen met nog vijf
andere topleiding! Dit is mijn vijfde jaar als leider en ik heb al 1 keer de
kadees gehad en ben er ook dit jaar weer helemaal klaar voor om
opnieuw van een jongere groep leiding te zijn! Naast de Chiro ga ik al
eens graag lopen en studeer ik in Hasselt. Andere weetjes over mijzelf
zullen jullie tijdens dit plezante chirojaar zelf moeten ontrafelen! Tot op
de startdag!

Halloowwkes! Ik ben Bram, op de chiro ook wel Brambo genoemd!

Hier zijn een aantal mooie weetjes over mij:

• ik ben 22 jaar
• vorig jaar was ik aspileiding samen met Thibaut
• dit is mijn 6e jaar als leiding
• na dit jaar ben ik in volgorde leiding geweest van elke groep
• ik studeer normaal gezien dit jaar af als architect, we zullen
dus af en toe wel eens iets bouwen (of knutselen ;))
• ik heb 2 broers, Pieter en Thomas die beiden ook leiding zijn
• ik heb geiten, kippen en eenden als huisdier

Doorheen het chirojaar zullen jullie mij zeker nog beter leren
kennen.

10



Dag lieve kadeetjes

Ik ben Janne en ik ben dit jaar één van jullie zes topleiding!
Ik hou van zingen, dansen, to�e spellen en om me lekker
vettig te maken :)
Na twaalf jaar op de chiro was het voor mij eindelijk tijd om
leiding te worden en ik ben natuurlijk dan ook superblij dat
jullie mijn eerste groep mogen zijn!
Tot op zondag

Groetjessssss

Heyhey kadeetjes,

ik ben Mirthe, ik ben 17 jaar en studeer handelswetenschappen in
Hasselt. In mijn vrije tijd geef ik zwemles en in de zomervakantie
kan je me vaak vinden op speelpleinwerking. Zelf ben ik mijn chiro
avontuur begonnen als rakwi en nu ga ik beginnen aan mijn
eerste jaar als leiding. Ik ben heel blij dat ik dit jaar 1 van jullie 6
leiding mag zijn en kijk er al naar uit om vele leuke chiro zondagen
te beleven en spelletjes te spelen.

Tot zondag!!
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Yo hey yo ho,  ik ben Max

Misschien kennen jullie mij wel van Tv, ik ben namelijk bijna ieder weekend te
zien in de formule 1. Ik ben dus Max Verstappen en rijd voor Red Bull.

Als jullie mij niet van de formule 1 kennen, zou het ook kunnen dat jullie mij
kennen van de chiro. Ik ben hier namelijk al 5 jaar leiding. Daarnaast is het
de 2de keer dat ik de kadees heb. Ik heb er super veel zin in om samen met
jullie en mijn top medeleiding er een spetterend jaar van te maken.

Hasta la vista, Max

Mijn naam is Thibaut, waarschijnlijk hebben jullie me wel al eens gezien
in As. Ik ben namelijk muzikant bij de fanfare en ik zit bij de
speelpleinwerking tijdens de zomer! Verder ben ik dit jaar beginnen
werken op Landal Mooi Zutendaal! Iedere ochtend heeeel vroeg
opstaan om lekkere broodjes te bakken! Het is de tweede keer dat ik de
kadeekes heb, maar jullie vervelen werkelijk nooit! Ik kijk uit naar een
wervelend jaar!
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Speelclubs

Heyyy Speelclubs!!!

Het nieuwe Chirojaar gaat weer van start. Na een onvergetelijke bivak in Mol hopen wij
dat jullie ook dit jaar weer voltallig aanwezig gaan zijn om de speelclubjes te
vertegenwoordigen op onze Chiro. Dit jaar zullen jullie worden geëntertaind door deze
5 toppers van leiding: Thomas, Jef, Robbe, Louise en Kamiel. Naast alle super leuke
spellen die wij voor jullie in petto hebben kijken we samen ook uit naar een aantal
activiteiten zoals: het kleinledenweekend, olé pistolé, sinterklaas die op bezoek komt,....
Wij kijken in ieder geval al enorm uit naar het nieuwe Chirojaar en hopen jullie allemaal
terug te zien op de startdag.

Hey aller coolste speelclubs! Hebben jullie al zin in het nieuwe Chirojaar? Ik
Jef heb er in ieder geval al heel veel goesting in! Ik zal mezelf even snel
voorstellen zodat jullie mij alvast beter kunnen leren kennen. Natuurlijk is
mijn allerleukste hobby Chiro maar hiernaast heb ik ook nog een grote
passie voor basket en skiën. Ik zit momenteel in mijn laatste jaar als student
industrieel ingenieur. Samen met mijn zus Bieke ben ik trots baasje van onze
kat Titus. Zo nu weten jullie toch al een paar dingetjes over mij, ik ben er
zeker van dat we elkaar doorheen het jaar nog beter zullen leren kennen en
samen veel leuke momenten gaan beleven. Ik kijk er in ieder geval super hard
naar uit om de leukste spellen voor jullie te maken en samen met jullie te
ravotten op zondagmiddag!

Heyhey liefste speelclubbers!

Mijn naam is Louise en ik ben bijna 18! Ik kan dit jaar
met trots zeggen dat ik een van jullie enorm coole
leiding ben;) Dit is mijn eerste Chirojaar als leidster,
wat natuurlijk een beetje spannend is. Ik ben al 12
jaar lid op deze Chiro, maar op mijn eerste bivak
was ik net als jullie nog een speelclubje. Zoals jullie
kunnen zien heb ik sindsdien deze geweldige
vriendengroep niet meer kunnen loslaten.Naast
Chiro speel ik graag tennis in het weekend. Ik hou
ook enorm van muziek en ben daarom gitaar en
ukelele aan het leren. Ook dansen, zingen en feestjes
vind ik superleuk. Ik heb er alvast fantastisch veel zin
in en kan niet wachten om met jullie te gaan
ravotten op alle Chirozondagen!!!
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Hey speelclubbers!
Ik ben Kamiel en word 8 december 18 jaar. Dit jaar is mijn eerste jaar als
leider op de Chiro. Al 12 jaar lang ben ik als lid bij de Chiro! Naast de
Chiro heb ik ook een passie voor voetbal en skiën. Ook kunnen jullie me
dit jaar in Leuven vinden waar ik ga studeren voor kleuterleerkracht! Ik
heb ook nog een oudere zus die jullie kennen. Dit is leidster Marie. Ik
heb zelf al heel veel zin in het komende Chirojaar. Hopelijk zie ik jullie op
de startdag?!

Heyy speelclubberss, mijn naam is Robbe, ik ben 18 jaar oud en ik kijk er
hard naar uit om met jullie een supertof jaar te maken. Ik zal samen met Jef,
Louise, Kamiel en Thomas ervoor zorgen dat dit jaar een supertof jaar wordt
zowel voor jullie als voor ons.

Enkele weetjes over mij:

- Mijn naam is Robbe
- Ik hou ervan om met een kettingzaag te werken en in bomen te klauteren
- Mijn oudere broer is de leider Max
- Samen met Celeste, Senna, Gitte en Pieter vertegenwoordig ik de generatie
van 2003

Hey speelclubs,

Waarschijnlijk kennen jullie mij ondertussen al wel, voor degene die mij
niet kennen even wat wist-je-datjes over mezelf:

· Ik ben dit jaar voor het 10de jaar leiding
· Ik ben aan het werk als landmeter, ik hou me voornamelijk

bezig met de opvolging van het Grensmaasproject in
Nederland. (hierdoor zullen er minder overstromingen
voorkomen in de buurt van de Maas)

· Ik heb hééééél véééél zin in dit chirojaar met jullie speelclubs!
· Ik heb twee broers in de leiding, Bram en Pieter
· Mijn lievelingseten is videe gemaakt door de kookouders op

bivak (de videe op bivak was vies goed! ☺)
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Rakwi’s
Yow rakwi’s!

Hier zijn we weer met het eerste boekje van het jaar. Na het geweldige bivak staat het
nieuwe chirojaar weer voor de deur. En dit jaar hebben jullie de beste leiding ooit
gekregen, neem het maar van ons aan. We zullen beginnen met ons eerst eens even
voor te stellen.

Dag lieve Rakwisss! Ik ben Jan en ik ben 20 jaar. In mijn derde jaar als leiding
ben ik jullie leiding samen met 4 andere superleuke medeleiding. Hopelijk
hebben jullie er evenveel zin in als ons want wij gaan er weer voor zorgen dat
jullie een keileuk chirojaar gaan hebben!

Ik heb eigenlijk maar één hobby en dat is de chiro (de leukste van heel de
wereld natuurlijk). Daarom ga ik ook mijn uiterste best doen om er voor
mezelf en jullie een geweldig jaar van te maken door middel van spelletjes
spelen, ravotten en vééél andere leuke dingen…

Ik studeer in Hasselt, op PXL, de richting digitale vormgeving waar ik in mijn
eerste jaar zit! Ondanks dat ik hier bij jullie op de chiro zit woon ik toch in
Genk, maar omdat het bij ons natuurlijk het allerleukste is kom ik met plezier
elke zondag naar As!

Ik hoop dat jullie het leuk gaan hebben dit jaar met ons en ik kijk er naar uit om jullie
stuk voor stuk te leren kennen!

En voor degene die zich afvroegen: “Lange Jan, hoe groot ben jij?” Ik ben 1m95 :).

Tot snel!

Dag allerliefste Rakwi’s, mijn naam is Noémie en ben bijna 21 jaar. Ik kijk er erg
naar uit om er samen met jullie een geweldig chirojaar van te maken. Samen
met mijn medeleiding gaan we de leukste spelletjes maken zodat we ons elke
zondag goed kunnen amuseren! Ondertussen begin ik al aan mijn vijfde
leidingsjaar en ik heb een klein voorgevoel dat dit het leukste jaar gaat
worden van ze allemaal!!

Naast de Chiro heb ik ook nog een paar andere bezigheden, zoals: shoppen,
padellen, afspreken met mijn vriendinnen, knu�elen met mijn konijntje, lekker
eten... Natuurlijk hoort studeren ook bij één van deze bezigheden, ik studeer
namelijk TEW (economie) aan de UHasselt.

Ik kijk alvast erg uit naar het komende chirojaar samen met jullie!

Tot snel, kusjessss xxx
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Dag Rakwi’s,

Mijn naam is Daan. Ik ben 20 jaar oud. Dit is mijn vierde jaar in de leiding
maar ik ben al 11 jaar lid van onze fantastische Chiro. Daarom heb ik er ook
veel zin in en samen met jullie een leuk jaar te beleven.

Hierbij nog enkele weetjes:
· Verder studeer ik voor vliegtuigtechnieker.
· Mijn favoriete gerecht zijn frietjes.

Heyy liefste rakwi’s,

Het nieuwe chirojaar is eindelijk begonnen en dat betekent dus ook nieuwe
leiding voor jullie! Dit jaar ben ik samen met 4 andere toppers jullie leiding.
Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben Nore Weltjens en ik ben 17 jaar.

Ik studeer bio-ingenieur in Leuven en in mijn vrije tijd ga ik vaak tennissen of
lopen en het liefst ga ik natuurlijk naar de chiro!! Ik heb heel veel zin in dit
chirojaar en kan niet wachten om met jullie super leuke zondagen te beleven!

Kusjessss

Hey hey rakwi’s!

Ik ben Pieter, 19 jaar en net als Jan is dit mijn derde jaar als leiding. Ik heb er al
super veel zin in om elke Chirozondag een onvergetelijke dag te maken.
Sommige van jullie zullen mij kennen van vorig jaar, en de rest zal me ook zeer
snel leren kennen.

Buiten de chiro studeer ik Wiskunde aan de UHasselt dus verwacht jullie maar
aan wat rekensommen hier en daar. Maar wees er maar zeker van dat de kleur
groen jullie favoriete kleur voor het leven zal worden na dit jaar.

We gaan onwijs leuke spellen spelen en veel ravotten buiten. Ik hoop jullie dan
ook allemaal te zien elke zondag!

Nu jullie ons al iets beter kennen gaan wij er alles aan doen om van dit jaar een
fantastisch jaar te maken dat jullie nooit zullen vergeten. Vol met de allerbeste spellen,
vettige spelen, een aantal tochtjes naar het speelbos enzovoort. Wij kijken er enorm
hard naar uit en kunnen niet wachten om eraan te beginnen. Op een leuk chirojaar
samen met jullie!

Toi toi en tot snel.

Jullie leiding!
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Tito’s

Helowwww Tito’s,
Hier zijn we dan! Jullie mega to�e leiding voor dit jaar: Gitte, celeste, senna en Ben.
We gaan ons de komende zondagen beter leren kennen maar hier alsnog een kleine
voorstelling van ons:

Heey allerliefste tito’s,
Ik ben Gitte. De meeste van jullie kennen mij al omdat ik jullie (een TOP groep)
al eens eerder heb gehad bij de rakwi’s maar zal mij toch nog even in het kort
voorstellen.

● Ik heb 1 hobby en dat is chiro en dat is ook meteen de tofste
natuurlijk.  :)

● Ik ben 18 jaar.
● Ik studeer lerarenopleiding kleuteronderwijs op de ucll in

diepenbeek.
● Mijn lievelingskleur is voor dit chirojaar rood geworden!
● Dit is mijn 3de jaar als leiding.
● Ik hou heel erg van ravotten, dus verwacht jullie daar ook maar aan dit

jaar!
Ik kijk er al naar uit om weer up to date te zijn van alle weetjes die jullie mij weer gaan
vertellen! ❤

Halloooo allerleukste tito’s,

Ik ben Celeste en ik ben voor dit chirojaar jullie leiding met nog 3 andere
toppers: Senna, Ben en Gitte. Ik heb er alvast superveel zin in en ik denk
jullie ook!
De meeste onder jullie zullen mij wel al kennen van 2 jaar geleden bij de
rakwi’s, toen was ik ook jullie leiding! Dit jaar wordt nog veel zotter en
leuker daar ben ik nu eens heel zeker van. Dit jaar staan er jullie keileuke
spellen te wachten, een top tweedaagse, vettige spelen en nog zoveel
meer!!!
Voor degene die mij nog niet zo goed kennen zal ik mij even kort
voorstellen:

● Ik ben 19 jaar en dit is mijn derde jaar als leiding
● Ik studeer rechten aan de UHasselt
● Ik doe ook acro (dat is een soort turnen)
● Stiekem miste ik jullie gewoon zo hard dat ik jullie dit jaar opnieuw

wou als groep
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Halloo tippers en toppers!

Ik ben Senna en jullie zullen mij misschien kennen als leiding van de
kadeekes. Dit jaar mag ik de eer hebben om leiding te zijn van jullie, samen
met Celeste, Ben en Gitte. Ik kijk al uit naar de leuke activiteiten die we gaan
doen gedurende dit jaar zoals tweedaagse, bivak, stadspelen en nog zoveel
meer! De meeste onder jullie zullen mij nog niet zo goed kennen en daarom
zal ik me even snel voorstellen:

● ik ben 19 jaar oud en dus mijn derde jaar als leiding
● mijn enigste hobby is chiro
● ik studeer financiën en verzekeringen
● jullie hebben me helemaal overtuigd op bivak om voor jullie te kiezen!

Yuwww!

Fakka Tito’s
Jullie kennen mij wel al na 5 jaar leiding te zijn op onze mooie chiro! Toch ga ik
me nog even kort voorstellen.
* Mijn naam is Ben
* Ik studeer bachelor bouw en zit in mijn derde jaar (dus onze chill hoek wordt
groots dit jaar)
* Ik hou van frietjes en biefstuk
* Ik kan in het japans tot 10 tellen
* Ik hou van everzwijnen

Ik kijk al uit naar onze fijne en leuke zondagen!!

Xxx  Ben

Wij kijken alvast heel erg uit naar het chirojaar waarin we allemaal gekke, coole en
leuke dingen gaan doen!
Tot de zondagen!

X jes van jullie favoriete leiding
Gitte, Celeste, Senna en Ben
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Keti’s
Yuwwww Keti's!

Velen onder jullie kennen mij waarschijnlijk al maar ik zal me toch maar even
voorstellen.

Ik ben Lucas en ik ben 20 jaar. Ik studeer criminologie in Leuven en zit op hetzelfde kot
als Max en Kamiel, sfeer gegarandeerd dus!

Ondertussen begin ik aan mijn vierde jaar als leiding! Dat geldt trouwens voor alle
ketileiding! Ervaring en inspiratie genoeg dus om er een legendarisch jaar van te
maken! We gaan dit jaar de meest epische, vettige, grote, belachelijke,... spelen doen. 1
ding is zeker, een zondag zuiver naar huis gaan is bij ons geen optie meer!

Heyy Ketis’s! Ik ben Jens en ben 20 jaar oud. Zoals jullie nu ondertussen al doorhebben
ben ik dit jaar jullie leiding en ik kijk er super hard naar uit om met zo een topgroep als
de keti’s het jaar tegemoet te gaan. Ik heb verschillende hobby’s waaronder Chiro
(duhhhh) en fotografie. Voor zij die mij nog niet kennen heb ik nog wat weetjes
opgesomd:

· Ik studeer Digitale Vormgeving In Hasselt
· Ik ben dus ook fotograaf
· Ik ben superblij dat ik de keti’s heb.
· Een bekentocht is bij mij nooit veraf.
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Ollaaa chickas!!!!!

Komend jaar ga ik samen met Jens en Lucas jullie leiding zijn :)) Voor degene die even
vergeten zijn wie ik ben, even wat weetjes:

⁃ Ik ben Marie en ben 20 jaar

⁃ Studeer Geneeskunde in Leuven

⁃ Mijn vierde jaar als leiding ga ik nu samen beginnen met jullie

⁃ Ik lust geen aardappelen (ieuw frieten :/)

⁃ Mijn lievelingsspel op de chiro is: vettige spelen

Al weetjes genoeg om het jaar goed te starten! Ik weet zeker dat we er een zot,
fantastisch, vuil, plezant,.. jaar samen van gaan maken! We hebben er alvast heel veel
zin in!!!

Xoxo jullie liefste leiding
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Aspi’s
Hey hey slee's
Hier zijn we dan met het eerste boekje van het jaar en daarmee ook de start van een
nieuw chiro avontuur. Voor sommige het eerste en voor sommige het tweede maar in
ieder geval we gaan er een stevige lap op geven.
Ja het jaar wordt legen... Wait for it ..... dary
Een goei fuifke, de allerbeste spellen die ge ooit gespeeld hebt en natuurlijk een
leefweek om u tegen te zeggen dat houdt aspi zijn allemaal in.
Maar nu even tijd voor onszelf voor te stellen wij zijn namelijk Bram en Arne aka
wereldberoemde Christa en de kletsketets aka de hardstyle dj's aka BFFL's.

Om te beginnen met Arne
Ik ben Arne van hees de derde van 3 kinderen die allemaal ook leiding geweest zijn.
Sommige kennen mij nog wel van jullie Speelclub of rakwi jaar maar er is wel veel
veranderd. Namelijk ik groeide een baard en ben aan het werken dus studeren NEIN
dat doe ik niet. Jullie worden dan ook mijn 8ste jaar leiding en dat begint toch al te
tellen. Al die ervaring gaat allemaal naar de meest epische spellen gaan en dat gaan
jullie dus mee maken he! YOU’RE WELCOME!!! Mijn hobby's zijn chiro en gamen (neen
geen Farmville!). Ik heb buiten de chiro geen leven maar wel een vriendin. Mijn favoriete
eten is chili con cARNE  gewoon omdat mijn naam erin voorkomt en een
lievelingsseizoen is winter.
Zo dat ben ik, nog vragen......?
PECH GEHAD

en dan nu over naar Bram
Niet getreurd, jullie zullen het niet alleen met Arne moeten doen, momenteel hebben
jullie mij enkel nog maar van karton gezien, maar binnenkort ook in levende lijven!

Bram Dupont hier, de 1ste van 3 kinderen die ook bij de chiro gezeten hebben en nog
de laatste overblijver na 8 jaar leiding! Als werk bouw ik websites en hou ik me bezig
met alles wat te maken heeft met digitale marketing, daarnaast regel ik ook alles voor
Christa en de kletsketets om ons op Tomorrowland te krijgen. Buiten mijn werk, zie je
me op de chiro, hou ik me bezig met foto & video of speel ik soms uren Farmville met
Arne, niet te veel geloven van wat hij zegt 😉.

Wij kijken er al naar uit om met jullie de meeste geweldige chiro zondagen te
organiseren en gewoon goed te genieten!

Tot volgende week! XOXO
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Wist-je-datjes:
Wist-je-dat:

● Dit het allereerste wist-je-datje is van dit Chirojaar?
● We blij zijn dat we terug naar de Chiro mogen gaan?
● De redactie van de supertoffe boekjes Thibaut, Bram G en Janne dit jaar zijn?
● Ons bivak weer een grooootttt succes was?
● De videe op bivak weeral vies goed was?
● We nog eens alle helpende handen voor, tijdens en na ons bivak willen bedanken?
● We weer terug 5 kersverse nieuwleiding hebben?
● We dit jaar met 25 enthousiaste leiding zijn?
● Onze MyWayParty dit jaar op een nieuwe locatie is doorgegaan?
● De leiding dit jaar een volledig week heeft opgebouwd in de regen?
● Het ondanks de regen een knaleditie was?
● We op minder dan twee weken tijd weer volledig uitverkocht waren?
● We dankzij onze My Way Party ons lidgeld en bivakprijs laag kunnen houden?
● We graag nog eens alle helpende handen willen bedanken?
● Tom en Bram een slechte verhouding hebben met piketten?
● Onze Chiro dit jaar 75 jaar bestaat?
● We dit uitgebreid gaan vieren?
● Onze Chiro eigenlijk officieel “Chiro St. Aldegondis As-Niel” noemt?
● Er nog altijd niets rijmt op twaalf?
● We dit jaar op kamp gaan naar locatie X?
● Natuurlijk ook dit jaar de locatie van ons kamp nog eventjes geheim blijft?
● Ons bivak dit jaar zal doorgaan van zaterdag 22 juli tot en met maandag 31 juli

2023?
● Dit alweer het laatste wist-je-datje was van dit boekje?
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