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 Voorwoord 

Hallo beste ouders en leden, 

Het is weer zo ver, de zomervakantie zit erop en dit betekent natuurlijk een nieuw 

chirojaar vol ambiance. Na ons spetterende, onvergetelijke kamp in Bilzen staat jullie 

nieuwe leiding natuurlijk al te popelen om jullie iedere zondag te entertainen met de 

gekste activiteiten.  

In dit boekje vind je naast belangrijke informatie ( schrijf nu al al die niet te missen 

data in je agenda!) ook de leidingsvoorstelling van de nieuwe leidingsploeg terug. 

Ook informatie over inschrijvingen en wanneer speciale activiteiten gepland staan, 

kan je terug vinden op de volgende pagina’s. 

Wij vinden het leuk als we de ouders regelmatig eens mogen ontmoeten.  Voor 

speelclub en rakwi’s is dat vaak aan de poort, maar we hopen iedereen te zien of één 

of meer van onze acties zoals het feestweekend of de Italiaanse avond!  Zo voelen en 

leven jullie mee in onze chirowereld.   

Voor nu alvast veel leesplezier! 

  



 Inschrijven 

Ja, Chiro is de hobby die niet mag ontbreken in je leven. Een inschrijvingsformulier 

vind je bij de leiding of op de website (www.chiroromejo.be). Geef het af aan een 
leider. Je kan een huisbezoek aanvragen als je graag de leiding van je chirowietjes 

eens thuis over de vloer krijgt. Dan kan je ons iets beter leren kennen of kan je 
eventueel vragen stellen.  

 
Willen jullie € 35 overschrijven naar BE23 7775 9945 1891 met de volgende puntjes 

in de mededeling, gescheiden door een slash: 

 Inschrijving werkjaar 2017-2018 

 De naam van jouw chirowiet 

 De afdeling van jouw chirowiet 

Bijvoorbeeld: Inschrijving werkjaar 2017-2018/Stan Verbrugge/speelclub 

 
Graag overschrijven binnen de twee weken na de inschrijving. Zo is het lid zeker 

verzekerd! Belangrijk dus, soms duurt het lang voor we de bladen van grotere gasten 
terug zien….Wij aanvaarden ook geen cash geld meer.  

 

Indien je een vrijetijdspas hebt, mag je de leiding hier zeker over aanspreken.  

Denk eraan dat je bij bepaalde ziekenfondsen een bepaald bedrag terugbetaald krijgt 

als je in een jeugdbeweging zit. Het nodige formulier kan je aan een leider afgeven. 

 

 

 Hoe ziet een chironammidag eruit?  

Vanaf 13u30 is alle leiding aanwezig en is de poort open. Vanaf dan is iedereen 

welkom.  

Om 14u wordt iedereen verzameld in en halve cirkel en vindt er een korte opening 

plaats.  Dat is een liedje of een spel met iedereen samen. 

Tegen 14u30 begint de activiteit per afdeling. 

Rond 16u is het tijd voor het vieruurtje. Je mag iedere week iets kleins meebrengen 

om te knabbelen of te drinken. Daarna volgen er nog meer activiteiten. 

Om 17u30 is de chironammidag voor de speelclub (1e-3e leerjaar) en rakwi’s (4e-6e 

leerjaar) ten einde. 

Om 18u stopt de chironammidag voor de tito’s (1e-2e middelbaar). 

Om 18u30 is het het einde van de chironammidag voor de keti’s (3e-4e middelbaar) 

Tussen 19u-19u30 worden de aspi’s (5e-6e middelbaar) verwacht huiswaarts te 

keren. Afhankelijk van de duur van hun activiteiten. 

  



 VB 

Onze VB is sinds 4 jaar Tine Vanlouwe. VB staat voor volwassen begeleiding en zoals 

het woord zelf zegt is zij de persoon die buiten de leidingsploeg staat, maar ons wel 

heel belangrijke ondersteuning geeft. Ze is dus een extra hulp voor de leidingsploeg 

en probeert bij problemen het gesprek de nodige impulsen te geven  . Ook als ouders 

ergens mee zitten, kunnen ze zich tot haar richten.. 

Tel: 0486 79 24 01      

E-mail: vb@chiroromejo.be 

 

 Woordje van de groepsleiding 

Als groepsleiding willen we jullie wat meer uitleg geven over onze functie en het nut 

daarvan. Als hoofdleiding zijn wij niet de ‘baas’ over de rest van de leidingsploeg, 
maar zijn we eigenlijk het duo dat alles in goede banen probeert te leiden. We 

fungeren meer als vertegenwoordigers van de leidingsploeg.  
We zijn ook, naast de VB, een contactpunt naar de ouders. We staan open voor jullie 

vragen, problemen, tips,… We zijn altijd te bereiken en staan open voor een gesprek. 
Aarzel dus niet om ons aan te spreken!  

Jullie kunnen ons contacteren via mail, telefoon en op zondagmiddag aan het begin of 
einde van de Chirowerking.  

We hopen dat dit een tof, zot en gek jaar wordt waarin iedereen zich amuseert. ☺ 
 

Liefs  

De groepsleiding  
Esther en PJ  

 
 

Contactgegevens: 

 

 

 

  

Esther Decleir  Pieter-Jan Hillewaere  
0471 59 35 69  0497 20 96 95  

esther.decleir@telenet.be  hillewaerepieterjan@hotmail.com  

mailto:vb@chiroromejo.be


 Woordje van de VB 

Hallo iedereen 

 

Dat iedereen een chirowiet moest worden, dat wist ik al…  Nu moeten we voor het 

jaarthema ook Chironaut worden.  Ok, een leuke uitdaging en ik ben benieuwd wat de 

leiding ervan zal maken!   

Uit wat ik de laatste jaren al heb gezien, weet ik dat er genoeg creativiteit in de gasten zit 

om bijvoorbeeld de opdracht ‘inversia’ (doe het omgekeerd) een chique invulling te geven.  

Wat gedacht van die andere medaille die volgens Chiro Nationaal te verdienen valt met 

het maken van een nieuw spel waarbij je zeker een emmer, een bal en een stoel moet 

gebruiken…?  Misschien helpen de leden ook een handje met vindingrijke voorstellen?  

Reken er daarnaast maar op dat ze na de miss en mister klodder verkiezing een grondige 

schoonmaakbeurt zullen nodig hebben. 

Je ziet het, genoeg impulsen om er in dit nieuw werkjaar goed in te vliegen.  Met een 

aantal oude rotten en vijf keer vers bloed in de leidingsploeg duim ik mee voor veel mooie 

chiro-ervaringen.   

Op die manier wil Chiro 

Romejo waarmaken wat de 

nationale Chiro als 

doelstelling heeft: kinderen en 

en tieners via spel van alles 

laten beleven om zo met veel 

mensen te kunnen 

samenleven en groep te 

vormen. 

Mocht dat spel op zich niet genoeg zijn, doen we er dit jaar nog een schepje bovenop: we 

vieren ons 15- jarige bestaan.  Als oud-Sint-Michieler (en dus 1 van de drie Chiro’s die 

ooit samensmolten) doet het deugd om te zien dat de Chiro verder draait.  Ik ben heel 

benieuwd wie ik allemaal zal ontmoeten uit mijn Chirocarrière.  Hopelijk laten jullie je 

allemaal massaal zien en krijgen we een echt familiegevoel.  De leiding heeft er alvast 

heel wat tijd in gestopt. 

Als laatste wil ik nog eens herhalen dat ik als VB altijd een luisterend oor 

voor jullie wil zijn.  Zit je met iets?  Heb je ergens een idee of bemerking?  

Mail me of bel me zeker, dan kan ik zien hoe we dat met de leidingsploeg 

kunnen aanpakken.  Wij vinden het belangrijk om rekening te houden met 

jullie eventuele zorgen. 

 

Als dit allemaal gelezen hebt, dan besef je dat je in Chiro Romejo moet zijn.  Nu nog al 

die vriendjes of vriendinnetjes overtuigen.  

Ten slotte wens ik iedereen een fantastisch jaar toe! 

Veel chirogroeten 

Tine 



 Uniform 

Zoals jullie wellicht al allemaal gezien hebben, lopen heel wat van onze jongens en 

meisjes rond met de bekende blauwe Chiro Romejo trui en de rode Chiro Romejo T-

shirt. Het Chiro Romejo uniform (trui en T-shirt) is verplicht vanaf de rakwi’s, maar 

we raden het ook voor de jongsten aan. De Chiro is namelijk één familie en dat willen 

we laten zien aan de hand van ons uniform!  

Sommigen onder ons hebben al een hele verzameling kamp T-shirts, deze mag je 

zeker allemaal meenemen op kamp, maar op zondag is de rode Chiro Romejo T-shirt 

verplicht! Wie graag een nieuwe trui of T-shirt wil, kan die bestellen aan de 

uniformverantwoordelijken, leidster Esther en leidster Michelle. 

Je kan ook tweedehans uniformen verkrijgen, dit aan de helft van de prijs. Wanneer 

je zelf een trui of T-shirt tweedehans binnenbrengt, krijg je €5 korting op de 

volgende aankoop. 

 

Denk eraan, dat wie zich amuseert, zich soms durft vuil maken… Draag dus kledij die 

tegen een stootje kan of tegen een stevige klodder verf of modder kan! 

 

Visuele voorstelling uniform: 

  

Chiroshort (niet verplicht) 

(Banier €32-€36) 

Trui Chiro Romejo 

(blauwe trui met rood romejo-logo,    

€ 30) 

Chirorok (niet verplicht) 

(Banier €32-€36) 

T-shirt Chiro Romejo 

(rode T-shirt met blauw romejo-logo, 

€15) 

 



 Chironaut 

In artikel 31 van de rechten van het kind staat de volgende verdragstekst te lezen: 

Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel 
en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en 
artistieke leven. 

Lid 2 De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind volledig deel te nemen aan het culturele 
en artistieke leven, bevorderen de verwezenlijking van dit recht, en stimuleren het bieden van passende en 
voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke en recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding. 

Of kortweg samengevat: ieder kind heeft het recht om tijd en ruimte te krijgen om te kunnen 

spelen en mee te doen aan culturele of artistieke activiteiten. 

Soms is die ruimte ver te zoeken. Het ene speelterrein na het andere moet plaats maken 

voor nieuwe appartementsblokken. Speelbossen worden gekapt om industrieterreinen aan te 

leggen. Kinderen die op een speelse manier eens in een boom willen klimmen, worden 

hiervoor afgestraft met een GAS-boete. Spelende kinderen worden alsmaar vaker gezien als 

een vorm van (lawaai) overlast… 

Ga zo maar door.  Wat is het gevolg? Minder buiten komen en meer binnen zitten? 

Nee! In de Chiro willen we kunnen spelen. We willen kunnen spelen in de frisse buitenlucht. 

We willen rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en dan weer doorgaan. We 

willen spelen op plaatsen waar we nog nooit eerder waren. We willen eens zot doen. We 

willen eens iets bouwen, zomaar omdat het kan. We willen kunnen spelen met onze fantasie. 

Tot slot willen we ook kunnen spelen en ons daarbij eens goed vuil maken. We willen kortweg 

ruimte om te spelen! 

Door op deze manier te kunnen spelen, worden we zelf meer dan enkel en alleen spelende 

chiro-wietjes. We worden zelf spelende chironauten. Wat is dat nu weer een chironaut? In de 

dikke Van Dale vinden we de volgende omschrijving terug: 

Chironaut, zn., mv.  (-en), m/v/x, Iemand die kan en durft spelen (1.) los van letterlijke en figuurlijke 

grenzen (2.) met een grote dosis fantasie en creativiteit. 

Als chironaut is het onze missie om Ziggy het ruimtewezentje te helpen, Ziggy is namelijk op 

de vlucht van zijn thuisplaneet Strikta. Op Strikta is spelen bijna verboden en dus heel saai. 

Ziggy is het er beu en besluit om op ontdekkingsreis te vertrekken. 

Momenteel zit Ziggy dus nog ergens in de ruimte en hebben we nog zelden contact met hem 

kunnen leggen.  Met een beetje geluk zullen we in de loop van het werkjaar wel nog het één 

en ander te horen krijgen van Ziggy’s avonturen. 

  



 Leidingsvoorstelling  

 

 



Naam en voornaam: Ine Decleir 

Opleiding/werk: BanaBa Toegepaste Psychologie  

Telefoonnummer: 0475/467321 

Geboortedatum: 18/09/1996 

Hobby’s: Chiro!!! 

Levensmotto: Niemand krijgt mij klein, want ik ben het al. 

Schoenmaat: 36 

Het eerste wat ik doe als ik opsta: M’n savatjes aandoen en pipi doen  

Als ik een uitvinder was dan vond ik… uit: Een robot die chipjes in mij mond kan 

steken 

Als ik een beetje stink dan: Komen er vliegen op mij zitten 

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: PopcornmachINE 

Film waarbij ik moest huilen: De Leeuwenkoning 

Best nummer ooit gemaakt: Samson en Gert – We gaan naar de maan 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: Een biggetje 

Ik ben een propper of een vouwer: Propper 

Favoriete WC-lectuur: De Oink 

Beschrijf je medeleiding: 2 super mega bère fantastische, coole, leuke, toffe, sjieke, 

enthousiaste en bjistige medeleiding!  

  



Naam en voornaam: Pieter-Jan Hillewaere 

Opleiding/werk: ontwerp- en productietechnologie 

Telefoonnummer:0497/ 20 96 95 

Geboortedatum: 13/09/1997 

Hobby’s: chiro, gitaar spelen en feestjes bouwen 

 

Levensmotto: tis al niet zo erg lik e café zonder bier 

Schoenmaat: 44 

Het eerste wat ik doe als ik opsta: mijn ogen opendoen 

Als ik een uitvinder was dan vond ik… uit: de automatische WC-borstel 

Als ik een een beetje stink dan: sta ik te dicht bij Aron 

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: een gazevuur 

Film waarbij ik moest huilen: Ali G 

Als ik 30 seconden de aandacht kreeg van de hele wereld, dan zou ik: een protje 

laten 

Best nummer ooit gemaakt: Pink Floyd – High Hopes 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: een strontvlieg 

Ik ben een propper of een vouwer: een vouwer 

Favoriete WC-lectuur: de kortingskrant van de colruyt 

Beschrijf je medeleiding:  

Ine trine trampoline 

Anne panne sausepanne 

  



 

Naam en voornaam: Anne Baekelandt  

Opleiding/werk: kinesitherapie en revalidatiewetenschappen 

Telefoonnummer: 0491/ 73 98 51 

Geboortedatum: 23/06/1999 

 

Hobby’s: chiro, turnen, soms lopen 

Levensmotto: goan en bluvn goan 

Schoenmaat: 38-39 

Het eerste wat ik doe als ik opsta: het licht aandoen 

Als ik een uitvinder was dan vond ik… uit: iets dat zorgt dat het altijd mooi weer is  

Als ik een een beetje stink dan: ben ik te lang bij Aron in de buurt geweest 

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: een stofzuiger 

Film waarbij ik moest huilen: Bambi 

Best nummer ooit gemaakt: Met Romana op de scooter 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: een kameel  

Ik ben een propper of een vouwer: vouwer 

Favoriete WC-lectuur: Facebook, Instagram en Snapchat 

Beschrijf je medeleiding:  

PJ: toffe leider met bril die soms beschikt over een lelijke snor en die de beste is in 

bijnamen verzinnen voor mij 

Ine: een hele mooie lieve leidster die heel erg goed omkan met kindjes 

  



 

 

  



Naam en voornaam: Esther Decleir 

Opleiding/werk: Farmaceutische Wetenschappen 

 

Telefoonnummer: 0471/59 35 69 

Geboortedatum: 20/07/1998 

Hobby’s: CHIRO! 

Schoenmaat: 37 

Het eerste wat ik doe als ik opsta: terug in m’n bed kruipen 

Als ik een een beetje stink dan: spuit ik parfum  

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: een waterkoker 

Film waarbij ik moest huilen: Finding Nemo  

Als ik 30 seconden de aandacht kreeg van de hele wereld, dan zou ik: rood worden 

en niet weten wat te zeggen 

Best nummer ooit gemaakt: Samson&Gert – met de jeep door het oerwoud 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: een zebra 

Ik ben een propper of een vouwer: een vouwer 

Favoriete WC-lectuur: de Joepie! 

Beschrijf je medeleiding: Tof, enthousiast, aangenaam, energiek, leuk, gedreven, 

mooi, vrolijk, opgewekt, geweldig, dapper, sterk, geduldig, slim, eerlijk, behulpzaam, 

grappig, meelevend, charmant, doorzetter, inspirerend, attent, creatief,… 

  



Naam en voornaam: Michelle Dejaegher 

Opleiding/werk: Moderne talen – wetenschappen  

 

Telefoonnummer: 0489/852660 

Geboortedatum: 23/04/1999 

Hobby’s: Chirooo ☺ 

Levensmotto:  bluvn hakkn nie verzwakken 

Schoenmaat: 37 

Het eerste wat ik doe als ik opsta:  nog een half uur blijven liggen 

Als ik een uitvinder was dan vond ik… uit: een tijdmachine 

Als ik een een beetje stink dan: spuit ik parfum of was ik me 

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: een microgolf 

Film waarbij ik moest huilen: Bambi 

Als ik 30 seconden de aandacht kreeg van de hele wereld, dan zou ik: / 

Best nummer ooit gemaakt: Tuesday - Drake 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: een poes 

Ik ben een propper of een vouwer: vouwer 

Favoriete WC-lectuur: mijn gsm 

Beschrijf je medeleiding: lieve, leuke enthousiasteling  

  



 

 

  



Naam en voornaam: Wannes Reynaert 

Opleiding/werk: ontwerp- en productietechnologie  

Telefoonnummer: 0478835489 

Geboortedatum: 3/02/1998 

Hobby’s: lopen en fitness 

Levensmotto: ‘tleven is een crème karre, meer trekke 

dan lekke 

Schoenmaat: 46 

Het eerste wat ik doe als ik opsta: kaka doen 

Als ik een een beetje stink dan: douch ik me 

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: vaatwas 

Film waarbij ik moest huilen: Bambi 

Als ik 30 seconden de aandacht kreeg van de hele wereld, dan zou ik: voor 

wereldvrede zorgen 

Best nummer ooit gemaakt: Green day – Stray heart 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: arend 

Ik ben een propper of een vouwer: vouwer 

Favoriete WC-lectuur: Angry birds 

Beschrijf je medeleiding: supermegacool 

  



Naam en voornaam: Morgan Alleman 

Opleiding/werk: handelswetenschappen 

Telefoonnummer: 0471/04 56 05 

Geboortedatum: 15/03/1999  

Hobby’s: Chiro 

Levensmotto: eentje is geentje 

Schoenmaat: 40 

Het eerste wat ik doe als ik opsta: vlug pipi gaan doen 

Als ik een uitvinder was dan vond ik… uit: kippennuggetsmachine 

Als ik een een beetje stink dan: was Aron in de buurt 

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: een frietketel 

Film waarbij ik moest huilen: De Leeuwenkoning 

Als ik 30 seconden de aandacht kreeg van de hele wereld, dan zou ik: ongemakkelijk 

staan kijken 

Best nummer ooit gemaakt: Pina Colada – K3 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: een panda 

Ik ben een propper of een vouwer: vouwer 

Favoriete WC-lectuur: reclameblaadjes 

Beschrijf je medeleiding: 2 toffe pé’s 

  



Naam en voornaam: Sarah Brootcoorens 

Opleiding/werk: Medische beeldvorming 

Telefoonnummer: 0492/63 69 39 

Geboortedatum: 14/09/1999 

Hobby’s: Chiro 

Levensmotto: chickennuggets en poesjes for life 

Schoenmaat: 38-39 

Het eerste wat ik doe als ik opsta: pipi doen 

Als ik een uitvinder was dan vond ik… uit: een trui die zichzelf opwarmt 

Als ik een een beetje stink dan: doe ik parfum aan 

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: een mixer, om veel smoothies te 

maken 

Film waarbij ik moest huilen: Hachiko 

Als ik 30 seconden de aandacht kreeg van de hele wereld, dan zou ik: een wijs 

woordje voeren 

Best nummer ooit gemaakt: Breezeblocks – Alt-J 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: een poes 

Ik ben een propper of een vouwer: beiden, hangt af van de tijd 

Favoriete WC-lectuur: woordzoekers 

Beschrijf je medeleiding:  

Wannes: groot & stoer 

Morgan: roddeltante & goed gekleed 

  



 

  



Naam en voornaam: Aron Deprez 

Opleiding/werk: prof bachelor elektromechanica  

Telefoonnummer:0491/ 047168 

Geboortedatum: 15/01/1997 

Hobby’s: Chiro 

Levensmotto: goan en bluvn goan 

Schoenmaat: duikboot 

Het eerste wat ik doe als ik opsta: mijn ogen open doen 

Als ik een uitvinder was dan vond ik… uit: zelfkuisende chirolokalen 

Als ik een een beetje stink dan: is dat een teken dat ik gewerkt heb 

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: een koffiezet 

Film waarbij ik moest huilen: Into the wild 

Als ik 30 seconden de aandacht kreeg van de hele wereld, dan zou ik: de boom staat 

op de bergen volledig zingen 

Best nummer ooit gemaakt: Nothing else matters 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: een roofvogel 

Ik ben een propper of een vouwer: propper 

Favoriete WC-lectuur:  Dubbelpunt of de Klinker op krinkel 

Beschrijf je medeleiding: Thibo is Thibo en Niels is Niels 

  



Naam en voornaam: Thibo Olivier 

Opleiding/werk: 

kinderzorg/opvoeder/houtbewerking 

Telefoonnummer: 0478/ 81 44 04 

Geboortedatum: 19/05/1998 

Hobby’s: Chiro, minivoetbal, vechtsport, 

fitness 

Schoenmaat: 45 

Het eerste wat ik doe als ik opsta: ki draaien 

Als ik een uitvinder was dan vond ik… uit: een peuke die nooit op is  

Als ik een een beetje stink dan: stink ik 

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: frigo: bier en eten dicht bij de hand 

Film waarbij ik moest huilen: The fault in our stars 

Als ik 30 seconden de aandacht kreeg van de hele wereld, dan zou ik: wereldvrede: 

aandacht aan opwarming van de aarde 

Best nummer ooit gemaakt: Jahyu – The end of the earth and sea 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: een vogel 

Ik ben een propper of een vouwer: wisselt af 

Favoriete WC-lectuur: National geografic 

Beschrijf je medeleiding: Niels het knulletje en Aron de lange wapper :p  

  



Naam en voornaam: Niels Grimponprez 

Opleiding/werk: Industrieel ingenieur 

Telefoonnummer: 0471/04 03 48 

Geboortedatum: 7/05/1999 

Hobby’s: waterpolo, Chiro 

Levensmotto: als’t niet vermaakt kan worden met 

ducktape, ist kapot 

Schoenmaat: 44 

Het eerste wat ik doe als ik opsta: inschatten hoe lang ik nog mag blijven liggen 

Als ik een uitvinder was dan vond ik… uit: een gsm met 500% 

Als ik een een beetje stink dan: spuit ik deo op probleemzones 

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: iets zodat ik alle huizen voor mezelf 

kon houden 

Film waarbij ik moest huilen: Tarzan 

Als ik 30 seconden de aandacht kreeg van de hele wereld, dan zou ik: Follow me on 

Instagram @nielsgrimonprez 

Best nummer ooit gemaakt: 34 (mijn geluksnummer) 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: fruitvliegje 

Ik ben een propper of een vouwer: vouwer, maar ik doe aan variatie 

Favoriete WC-lectuur: strips van Jommeke 

Beschrijf je medeleiding: Thibo de machomaannn en Aron de haromaannnn 

  



 

 

 

 

 

  

  



Naam en voornaam: Sys Lagae 

Opleiding/werk: verpleegkundige AZ Sint Andries 

Telefoonnummer: 0496/ 08 08 57 

Geboortedatum:  

Hobby’s: Chiro en dat is het 

Levensmotto: los’t op gasten 

Schoenmaat: 41 

Het eerste wat ik doe als ik opsta: keigelukkig zijn & de wereld begroeten 

Als ik een uitvinder was dan vond ik… uit: draadloze infuuzen 

Als ik een een beetje stink dan: kan ik niet, ik ruik altijd naar bloemetjes, eenhoorn 

en regenbogen 

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: een automatische stofzuiger 

Film waarbij ik moest huilen: bijna elke film 

Als ik 30 seconden de aandacht kreeg van de hele wereld, dan zou ik: / 

Best nummer ooit gemaakt: Community property –Steel panther 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: een mier : harde 

werker :D 

Ik ben een propper of een vouwer: vouwer 

Favoriete WC-lectuur: De standaard 

Beschrijf je medeleiding: hele mooie lieve schattige jongen die net van het strand 

komt met zijn surfbord. Rrrrrr Sam 

  



Naam en voornaam: Sam Baekelandt 

Opleiding/werk: Profileerder bij voestalpine Sadef 

Telefoonnummer:0491951463 

Geboortedatum: 10/12/1997 

Hobby’s: Chiro en basgitaar spelen 

Levensmotto: Don’t worry be happy 

Schoenmaat:43 

Het eerste wat ik doe als ik opsta: mij nog eens omdraaien 

Als ik een uitvinder was dan vond ik… uit: een opvouwbare auto om in je broekzak 

mee te nemen 

Als ik een een beetje stink dan: doe ik mijn neus toe 

Als ik een huishoudapparaat was, dan was ik: een keukenrobot 

Film waarbij ik moest huilen: Finding Nemo 

Als ik 30 seconden de aandacht kreeg van de hele wereld, dan zou ik: heel rap 

weglopen 

Best nummer ooit gemaakt: The decision - NSP 

Als ik zou kunnen terug keren na de dood als een dier, dan was ik: een panda 

Ik ben een propper of een vouwer: overtuigd vouwer 

Favoriete WC-lectuur: HUMO 

Beschrijf je medeleiding:  

Raar maar waar 

Sys heeft frikandellen in zijn haar 

vlees eet hij nochtans niet 

mijn volgende rijmwoord is maansatelliet 

Chiro is zijn leven  

dat het een geniaal jaar zal worden  

staat in de sterren geschreven! 

  



 Kalender 

10/09/2017 Startdag 

22,23,24/09/2017 Feestweekend  

1/10/2017 Kippenfestijn 

20/10/2017 Dag van de jeugdbeweging 

22/10/2017 Vriendjesdag  

4/11/2017 Italiaanse avond 

5/11/2017 Geen chiro  

3/12/2017 Belangrijk bezoek 

21/01/2018 Schaatsen 

4/02/2018 Vriendjesdag  

18/02/2018 Ontbijtactie, geen chiro 

2,3,4/03/2018 
Minibivak / zondag chiro voor tito’ 
tot aspi’s 

22/04/2018 Plopsaland 

3/06/2018 Zeedag 

29/06/2018 Coctailparty 

1/07/2018 BBQ 

22/07/2018- 31/07/2018 Kamp in Gooik 

 

Behalve in de kerst- en paasvakantie is er elke zondagmiddag Chiro! Twijfel je of er 
Chiro is of niet? Bekijk dan zeker onze up-to-date–kalender op onze site. 

(www.chiroromejo.be)  

Mis geen enkele zondag, want een zondag geen Chiro is eigenlijk een zondag niet 
geleefd!! 

 

Je kan ons natuurlijk ook vinden op Facebook. Vind jij onze pagina al leuk? Zo kan je 

gemakkelijk de laatste nieuwtjes, belangrijke mededelingen en toffe foto’s zien en 

volgen.  

  



  

Hieronder staat voor de newbies nog een beschrijving van speciale 
Chirogelegenheden. 

 
Italiaanse avond  Gezellig spaghetti of lasagne eten met veel 

Chirovrienden of andere kennissen. Daarna blijven 
keuvelen bij een drankje. Hoe meer zielen, hoe 

meer vreugd! Verdere info en inschrijvingen volgen.  
Ontbijtactie  Bestel een uitgebreid ontbijtpakket. Haal het pakket 

zelf af of laat het voor een kleine bijdrage thuis (of 
als verrassing bij iemand anders) leveren. Je kan 

kiezen tussen een pakket voor kinderen of 

volwassenen.  
Minibivak  Weekend in de nabije omgeving voor de Speelclub 

en de Rakwi’s, veel speelplezier voor iedereen en 
een eerste kennismaking met een kamp voor nieuwe 

leden. Je komt op zondagmiddag sowieso moe, 
maar tevreden thuis.  

Kippenfestijn  Als je maar niet genoeg krijgt van de leidingsploeg 
aan het werk te zien, moet je zeker naar het 

parochiaal buffet, ook wel beter bekend als het 
kippenfestijn, komen. Hier zal jouw favoriete 

leidingsploeg je bedienen met heerlijke dranken en 
maaltijden.  

Cocktailparty  Beeld je in: het is vrijdag voor de zomervakantie, je 
hebt alweer een avondje thuis gepland. Vergeet het 

maar! Kom bij jouw geliefde chiro het weekend en 

de zomer vieren. Geniet van heerlijke drankjes in 
een zomerse omkadering. Praat gezellig bij en drink 

een glaasje.  
Barbecue  Ieder jaar zetten wij de zomer in met een gezellige 

barbecue. Tijdens deze middag kunnen jullie 
bijpraten met andere ouders en leiding, terwijl je 

van een heerlijke maaltijd geniet. Kom dus zeker 
eten tijdens het eerste weekend van de vakantie en 

zet samen met ons de zomer in.  
Vriendjesdag  Heb jij een vriendje of vriendinnetje dat ook eens 

naar de Chiro wil komen? Dan is dit de ideale dag, 
want op vriendjesdag mag iedereen zijn vrienden, 

vriendinnen, nichten, neven,… meebrengen naar de 
Chiro.  

Feestweekend  Dit jaar is het zover, onze Chiro bestaat 15 jaar en 

dat gaan we vieren! We organiseren een weekend 
voor jong en oud, boordevol activiteiten. Zo kan je 

komen quizen, kubben, naar een openluchtfilm 
komen kijken,… . Er is zelfs een kinderfuif voor de 

jongsten onder ons. We hopen jullie allemaal te 
verwelkomen om er een tof weekend van te maken!  



 Feestweekend 22-23-24 september 
 

 

Vier, kijk, speel mee, want wij bestaan 15 jaar.  Hef mee het glas en geniet samen met ons van feest in Chirostyle. Ons 

programma is open voor alle Chiro’s, oud-leden, sympathisanten, kennissen, buren …  Kortom iedereen welkom!  

 

Vrijdag    19u FILMAVOND 

  In 2 Chirolokalen  

  6-9 jaar en 9-12 jaar 

  € 2 (drankje inbegrepen) 

 

Zaterdag  14u GROOT SPEL * 

  Kerelsplein 

  6-12 jaar in groepjes van 4 

  € 2/ pers. 

   

Zaterdag  17u KINDERFUIF 

  Chirolokalen 

  6-12 jaar 

  € 2,5 (drankje en hapje inbegrepen) 

  Verkleed = verrassing 

 

Doorlopend streekbierbar voor wie het liever vanop  

afstand bekijkt. 

Meer info: http://www.chiroromejo.be/feestweekend-15-

jaar-chiro-romejo 

* Vooraf inschrijven aub op website

Zaterdag  20u  QUIZ MET STREEKBIEREN * 

  Sporthal Kerelsplein 

  +16 jaar 

  € 5/ pers. max. 6 mensen per groep 

 

Zondag    14u KUBBTOERNOOI * 

      Voetbalveld Kerelsplein 

  +12 jaar 

  € 10/ groep min. 3 – max. 6 pers. 

   

 

Zondag    14u VLAAMSE KERMIS 

  Kerelsplein 

  -12 jaar 

    

 

http://www.chiroromejo.be/feestweekend-15-jaar-chiro-romejo
http://www.chiroromejo.be/feestweekend-15-jaar-chiro-romejo


 Spelletjeshoek 

 

 

 

 

 

  



Sponsors 

'Creëren, spelen, doen' de missie van De Banier. 
De Banier wil jong en oud, klein en groot, individu en groep stimuleren om te creëren, spelen en te doen. 

Creëren 

Zelf dingen maken is een belangrijke meerwaarde in het dagelijkse bestaan. Met een ruim aanbod 

creativiteitsmaterialen levert De Banier een grote bijdrage. Wij helpen ideeën omzetten in daden. 

Met vernieuwende ideeën en kwaliteitsvolle workshops geven we iedereen een creatief steuntje.  Zo creëren mensen 

waarvan ze dromen. 

 

Spelen 

De Banier is het commercieel uithangbord van Chirojeugd Vlaanderen VZW.  Wij willen, als Chiro, het spel en spelen 

aanmoedigen. Dit doen we met een originele binnen- en buitenspellen voor groot en klein. 

Chiroleiding en -leden kunnen bij ons terecht voor kwalitatieve kledij, leuke geschenken en degelijke pedagogische 

publicaties. Zo wordt spelen in de Chiro én daarbuiten nog leuker voor iedereen. 

 

Doen 
Met een webwinkel en 11 winkels in Vlaanderen en Brussel is De Banier toegankelijk voor iedereen die wil 
creëren en spelen.  De Banier verkoopt aan eerlijke, doordachte prijzen. Zo creëren wij op een duurzame 
manier middelen voor onze jeugdbeweging. Wij willen het commerciële spel eerlijk spelen.  Zo kan iedereen 
doen, wat hij graag doet.  
 
 
  



Sponsors 

   

 

 

 

 

 

 

 


