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Dag ALLERBESTE leden, ouders en sympathisanten,  

Het is weer zover, het nieuwe Chirojaar kan weer beginnen! Maar voor we aan het jaar 

beginnen zouden wij eerst iedereen willen bedanken die mee was op kamp. Daarom: 

leden, koks, medeleiding, ouders, voaders,… HARTELIJK BEDANKT. 

Voor het nieuwe Chirojaar zijn er weer enkele veranderingen gebeurd binnen de 

leidings ploeg. Zo hebben we met spijt in ons hart afscheid moeten nemen van leider 

Matthias. Maar niet getreurd, dit jaar komen er twee Aspi’s over naar de leiding. Kaat 

en Laure gaan ons team vanaf september versterken, we kijken er al naar uit! Ook de 

groepsleiding is gewisseld. Dit jaar gaan wij (Maxime en Arne) deze taak op ons 

nemen. 

Dit jaar wordt een belangrijk jaar voor Chiro Eine in het algemeen, want dit jaar zal het 

jaar zijn van de grote verhuis naar ‘onzen bouw’ op het speelpleintje in de Sint-

Annastraat. De precieze datum van de verhuis staat nog niet vast omdat er nog druk 

wordt gemetst, geverfd, gevloerd, enz. Maar de vzw vrienden van de Chiro is daar 

volop mee bezig. Wij houden jullie in de loop van het jaar heel graag op de hoogte. 

Verder willen wij jullie graag nog uitnodigen voor volgende evenementen: 

• 10 september : Dia-avond 

• 11 september: Startactiviteit 

• 18 september : Activiteit  

• 24 september: BIZONROCK 

• 1 oktober: BBQ t.v.v. ‘Den bouw’ 

Het verloop van het jaar vindt u op de kalender achteraan dit boekje. 

Zijn er vragen, wil je foto’s bekijken of weet je niet meer of de activiteit nu deze zondag 

was of de volgende? www.chiro-eine.be geeft antwoord op al je vragen! 

Wij hopen met de voltallige leiding op een SPETTEREND nieuw Chirojaar. 

Tot binnenkort, 

De groepsleiding, 

Maxime en Arne  



 

 

Nationaal jaarthema: Chirocycle 

Drie woorden: precycle, recycle en upcycle. Of in één woord: minder 

verspillen! Minder verspilling van eten, van materiaal, van water, van energie 

en van grondstoffen. Hoe? Door afval te vermijden, spullen te hergebruiken, 

of van iets ouds iets nieuws te maken. Door te kringlopen dus. 

Concreet: we zetten leiding en leden ertoe aan om zo weinig mogelijk 

voedsel, energie, water en ander materiaal te verspillen. We sensibiliseren 

Chirogroepen en zetten hen creatief aan het werk. 

We leggen de nadruk op drie manieren van '-cycling'. We maken onze leiding 

en leden ervan bewust dat je met afval en oud materiaal heel wat meer kunt 

doen dan afvoeren naar het containerpark. Ja, dat je die afvalberg zelfs kunt 

vermijden. En niet zoals je dat op school leert, maar om er zelf creatief mee 

aan de slag te gaan. 



 

 

De startdag  

Om er dit jaar meteen goed in te vliegen, organiseren we op zondag 11 

september de eerste activiteit van dit jaar.  

De startdag gaat door van 14u tot 17u en is bedoeld voor iedereen. En 

daarmee bedoelen we ook echt iedereen!  

Neem dus al je vriendjes en vriendinnetjes mee en laat ze proeven van hoe 

het is om bij de Chiro te zijn!  

Wij hebben er alvast superveel zin in! Tot dan!  

  



 

 

Breng je vriendjes mee! 

Om onze Chiro-familie uit te breiden, blijven wij op zoek naar nieuwe leden.  

Daarom is iedereen van 6 tot 18 jaar het hele jaar welkom om eens te 

komen proberen! Wanneer het in de smaak valt, kan je altijd nog 

ingeschreven worden. 

Heb je nog vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, klasgenootjes... die 

zich op zondag vervelen? Twijfel dan niet en nodig ze uit op een Chiro-

activiteit! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

En om dit allemaal wat concreter te maken, hebben wij onze startdag 

gedoopt tot breng-je-vriendjes-mee-activiteit. 

Op de startdag nodig je dus best zoveel mogelijk van je vriendjes uit om mee 

te komen spelen!  

Doe jullie best, dan doen wij de rest! 

  



 

 

Uniform  

Een Chiro lid zonder uniform is als een café zonder bier! Dus als je er nog 

geen hebt, wordt het de hoogste tijd om er een aan te schaffen. 

Omdat we weten dat de vorige jaren het aanschaffen van een uniform niet 

altijd even vlot ging en het voor zowel u als voor ons soms een echte chaos 

was, zijn we dit jaar naar een oplossing op zoek gegaan. En volgens onze 

bescheiden mening, hebben we die gevonden! 

U of uw zoon of dochter heeft het waarschijnlijk al wel ontdekt: de magische 

wereld van het online shoppen. Met een paar klikken kan u echt al letterlijk 

alles kopen de dag van vandaag. En vanaf nu dus ook chirokleren bij Chiro 

Eine! 

We zouden hier in detail kunnen gaan, maar alles staat al perfect uitgelegd 

op www.chiro-eine.be/uniform. Wacht dus niet langer en ga een kijkje nemen!  

 

Nee serieus, leg dit boekje even aan de kant en surf naar www.chiro-

eine.be/uniform! 

 

Bent u hier nu nog? Wel, ik geef het op, ik heb mijn best gedaan! 

http://www.chiro-eine.be/uniform
http://www.chiro-eine.be/uniform
http://www.chiro-eine.be/uniform


 

 

Leiding  

De Speelclubs 

 
  



 

 

Nathan Van Dijcke 

Hoe oud ben je? 

19 in wording 

Mentaal: 8 in wording 

Wat studeer je of wat doe je als job? 

Lichamelijke opvoeding/Biologie 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro?  

10 jaar WOEHOEW FEESTJE 

Wat is je favoriete ijsjessmaak? 

Citroen hmmmmmmm 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen? 

Peru Land 

Wat was je favoriete chirogroep als lid? 

Aspi's 

Wat is je favoriete tv-programma/serie? 

Het Eiland/Geordie Shore MATE 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Slechte verliezer, daarom zijn DE SPEELCLUBS DE BESTE!!! 

Wat is je lievelings seizoen? 

Herfst want dat is leuk 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp? 

Paratocht euuuuj 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn? 

1 miljard, ik koop Dan Bilzerian gewoon en nog veel meer zoals limonade en 

chocolade om aan iedereen uit te delen #welmaar10miljoen #samsonengert  



 

 

Kaat Roels 

Hoe oud ben je? 

18 jaar oud 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Taal- en letterkunde Frans-Spaans 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

12 jaar  

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Citroen  

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

China 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

Elke groep heeft zijn charme 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

Les revenants 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Te veel twijfelen  

Wat is je lievelings seizoen?  

Herfst 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

Kampvuur 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn?  

1 miljard euro  



 

 

Cedric Vaernewyck 

Hoe oud ben je? 

20 jaar 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Toegepaste Informatica 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

13 jaar en nog geen 1 jaar spijt van gehad!! 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Banaan 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

Spanje 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

De Speelclubkes 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

Flikken Maastricht 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Uitstelgedrag 

Wat is je lievelings seizoen?  

Zomer 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

Paratocht (& Doop), helemaal vuil worden 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn?  

Duuust geld  



 

 

De Rakwi’s  

  



 

 

Maxime Vandenberge 

Hoe oud ben je? 

19 jaar 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

DEVINE - HOWEST 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

11 jaar 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Banaan 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

Spanje (Barcelona) 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

Aspi’s 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

Game of Thrones 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Ik ben niet echt origineel 

Wat is je lievelings seizoen?  

Zomer 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

Sport en spel 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn?  

1 miljard euro wegens my girlfriend  



 

 

Nicolas Vaernewyck 

Hoe oud ben je? 

19 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Industrieel Ingenieur aan Ugent 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

Sinds day one (hetzelfde als Bert, Cé en Arne) 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Aardbei 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

Groenland 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

Aspi 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

Mr Robot / Game of Thrones 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Uitstelgedrag 

Wat is je lievelings seizoen?  

Zomer 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

Sport en spel 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn? 

Een miljard euro  



 

 

Killian Pycke 

Hoe oud ben je? 

19j 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Job Schrijnwerker 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

11j 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Banaan 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

Amerika 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

Aspi’s 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

FC de kampioenen 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Stiptheid 

Wat is je lievelings seizoen?  

Zomer 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

Paratocht 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn? 

1 miljard   



 

 

De Tito’s 

  



 

 

Jonathan Delmeiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe oud ben je?  

Exact 19,18392621638749 jaar 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Toegepaste informatica 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

10 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Aardbei 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

Nieuw-Zeeland 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

De Tito’s 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

House of Cards 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Mijn eeuwige uitstelgedrag 

Wat is je lievelings seizoen?  

Zomer 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

Sport en spel 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn? 

Duizend miljoen euro? Sign me up!  



 

 

Hielko Heyse 

Hoe oud ben je? 

23 lentes jong. 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Ik ben afgestudeerd als opvoeder. 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

Zeg liever, hoeveel  jaar zit ik nog niet in de Chiro? 6 jaar. 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Die met kokosnoot want gele bananen zijn lekkerder dan pompelmoes. 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

Peru, ik wil altijd al eens naar Lima gaan, dat is dan ook de naam van mijn 

favoriete hond. 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

De Tito's 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

Ik mis geen enkele aflevering van Sturm der Liebe. 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Oei, eumh,..,  ja, dat is nogal een moeilijke vraag.. Ik dacht aan.. maar dan 

toch weer niet. Ja, ... nogal euh, besluiteloos ben, denk ik 

Wat is je lievelings seizoen?  

De zomer. Dan kan ik pronken met mijn brede torso. 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

2-daagse/ trektocht. 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn?  

Dan Bilzerian wil mij zijn en geld heb ik niet nodig, ik leef van de liefde.  



 

 

Laure Paelinck 

Hoe oud ben je? 

31 oktober word ik 18 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Ik studeer Sociaal Maatschappelijk werk 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

9 jaar 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Framboos 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

VS 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

Aspi’s 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

Orange is the new black en thuis!! 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Ik praat te veel 

Wat is je lievelings seizoen?  

Zomer! 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

De bontenavond toch wel 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn?  

Moest ik een man zijn dan misschien Bilzerian hahaha  



 

 

De Keti’s 

  



 

 

Wolf Carton 

Hoe oud ben je? 

19 jaar 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Integrale veiligheid 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

10 jaar 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Chocolade 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

Egypte 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

Aspi’s 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

FC de kampioenen 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Koppig zijn 

Wat is je lievelings seizoen?  

Winter 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

Nakamp/ambi 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn? 

1 miljard euro zodat ik de rijkste Pokemon Go speler kan zijn  



 

 

Bert Vanlancker 

Hoe oud ben je? 

20 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Elektromechanica 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

13 jaar 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Vanille 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

IJsland 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

Aspi 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

Het Geslacht De Pauw 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Weinig geduld 

Wat is je lievelings seizoen?  

Zomer (duhh?) 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

Dagtocht/Tweedaagse 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn? 

1 miljard euro  



 

 

Arne Lepez 

Hoe oud ben je? 

19 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Elektromechanica 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

14 jaar 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Vanille 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

IJsland 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

Rakwi's 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

ROX! 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Ik kan niet tegen mijn verlies 

Wat is je lievelings seizoen?  

De lente 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

Paratocht 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn?  

1 miljard euro  



 

 

De Aspi’s 

  



 

 

Lode Van Dijcke 

Hoe oud ben je? 

21 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Ik studeer momenteel Biochemie 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

10 jaar 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Straciatella 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

Amerika 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

DE AAAAAAASPI’S 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

Pokémon natuurlijk 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Ik kan niet zo goed schaatsen 

Wat is je lievelings seizoen?  

Seizoen 3 van Pokémon vond ik persoonlijk het beste 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

Wanneer we mogen gaan eten 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn? 

1 miljard euro  



 

 

Thomas Maroy 

Hoe oud ben je? 

21 jaar 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Orthopedagogie 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

15 jaar veel te korte jaren!! 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Chocoladeijs uit den aldi. 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

India, keb gehoord dat ze daar lekkeren biefstuk hebben. 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

Aspi's !! De beste jaren! 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

Het eiland ! Alles geven he!! 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Altijd vergeten dat ik zeer lomp ben! 

Wat is je lievelings seizoen?  

Winter, maar geen belgische winter. Nen winter dat het min 15 vriest en het 

sneeuwt ! 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

Paratocht! Vuil worden is zalig!! 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn? 

Dan bilzerian  



 

 

Lien Theunissen 

Hoe oud ben je? 

22 

Wat studeer je of wat doe je als job?  

Vroedkunde 

Hoeveel jaar zit je al in de Chiro? 

Dit is mijn 17e jaar 

Wat is je favoriete ijsjessmaak?  

Sorbet citroen 

Naar welk land zou je zeker nog eens willen reizen?  

Botswana 

Wat was je favoriete chirogroep als lid?  

Aspi’s 

Wat is je favoriete tv-programma/serie?  

Greys anatomy 

Wat vind je de minst goeie eigenschap aan jezelf?  

Uitstelgedrag 

Wat is je lievelings seizoen?  

Zomer 

Wat vind je de leukste activiteit op kamp?  

Paratocht 

1 miljard euro of Dan Bilzerian zijn? 

1 miljard euro  



 

 

“VoadersChiro, Born To Stay Young” 

Zelfs voor de vaders onder jullie is er Chiro! 

Nieuwsgierig? Begint het te kriebelen om ook nog eens te ravotten? Ben je 

jaloers op de wilde verhalen van je zoon of dochter? 

Wel, dan ben jij de geschikte persoon om zich aan te sluiten bij De 

VoadersChiro!  

Wat gebeurt er zoal in de VoadersChiro?  

Wij voaders, zijn al op kamp geweest, hebben al een dropping 

georganiseerd, hebben gekookt voor de leiding, zijn al verschillende keren op 

AVS geweest, hebben gebloemschikt voor de vrouwen... En ook dit jaar 

staan er weer een paar knotsgekke activiteiten in de steigers!  

Voorwaarden voor inschrijvingen:  

1. U bent voader van een chirolid (van Chiro Eine wel te verstaan) of 

2. U bent voader van een chiroleiding (van Chiro Eine wel te verstaan) of  

3. U bent oud-leider van Chiro Eine en 

4. U komt iedere activiteit in Chiro kledij.  

Voor wie zich wil inschrijven... 

Mail naar: kurtverzelen@hotmail.com  

Voor meer informatie over de VoadersChiro: www.vaderschiro.be  

Voor meer informatie over BizonRock: www.bizonrock.be  

  



 

 

Kalender  

10 september Dia-avond 

11 september Startactiviteit – breng-je-vriendjes-mee-activiteit! 

18 september Activiteit 

24 september Bizonrock 

1 oktober  BBQ 

2 oktober  Activiteit 

16 oktober  Activiteit 

29 oktober  Halloween Activiteit 

6 november Activiteit 

11 november 11.11.11 - actie 

20 november Activiteit Christus Koning + fakkeltocht 

2 december Activiteit voor de oudste groepen (Tito’s, Keti’s & Aspi’s) 

4 december Sinterklaas activiteit (Speelclubs & Rakwi’s) 

  



 

 

Contact 

Algemene e-mail: Leiding@chiro-eine.be 

Adres: Serpentstraat 15c, 9700 Oudenaarde, Eine 

Rekeningnummer: BE30 8803 8713 3111 

  

Hoofdleiding: 

Arne Lepez:  0486/47 60 91 

Maxime Vandenberge:  0474/05 58 58 

  

Speelclubs 

Nathan Van Dijcke:  0499/71 70 79 

Kaat Roels:  0491/06 72 62 

Cedric Vaernewyck:  0494/26 59 70 

  

Rakwi's 

Maxime Vandenberge:  0474/05 58 58 

Killian Pycke:  0489/39 74 44 

Nicolas Vaernewyck:  0492/63 05 33 

  

Tito's 

Jonathan Delmeiren:  0494/29 54 07 

Hielko Heyse:  0498/36 62 59 

Laure Paelinck:  0471/54 47 86 

  

Keti's 

Wolf Carton:  0489/57 39 46 

Bert Vanlancker:  0473/27 65 17 

Arne Lepez:  0486/47 60 91 

  

Aspi's 

Lode Van Dijcke:  0493/50 50 33 

Thomas Maroy:  0494/29 15 20 

Lien Theunissen:  0495/23 53 78 


