
Chiroliertje



ALGEMENE INFORMATIE 

Inschrijvingen  
 

Je moet minstens in het 1ste leerjaar zitten om naar de Chiro te mogen komen. De 
Chiropolis verzekert namelijk geen kinderen die jonger dan 6 zijn. (Meer info over de 
verzekering volgt later)  
Tijdens de eerste twee Chiroweken is het mogelijk om gratis en vrijblijvend eens te komen 
kijken of de Chiro iets voor jou is. Daarna wordt het lid officieel bij Chiro Nationaal 
ingeschreven en wordt er een inschrijvingskost van €40 gevraagd.  
Met die €40 wordt de verzekering en inschrijving bij Chirojeugd Vlaanderen betaald. 
Daarnaast voorzien we met dat geld elke Chirozondag een kleine versnapering en een 
drankje. Wij verkiezen om het lidgeld op onze rekening te storten. Indien u hieromtrent nog 
vragen heeft, kan u altijd bij Ewoud Peiten terecht. Wij raden u aan om het lidgeld zo snel 
mogelijk te storten, zodat het zeker niet vergeten wordt. :)   

 

Datum  Voor 23 oktober 2022!  

Rekeningnummer  BE55 7343 2014 2344  

Bedrag  € 40 per kind  

Mededeling  Lidgeld ‘naam kind’ ‘Speelclub/Rakwi/Tito/Keti/Aspi’ 

 

Afdelingen  
 

Dit jaar hebben we 5 afdelingen:  
 

1ste  2de en 3de  leerjaar  Speelclub 

4de  5de en  6de  leerjaar  Rakwi 

1ste en 2de  middelbaar  Tito 

3de  en 4de  middelbaar  Keti 

5de en 6de  middelbaar  Aspi 

 

Uniform  
 

Ons uniform bestaat uit een T-shirt, in de kleur van je groep, en een Chiropull van Chiro 
Hogen.   
Het T-shirt is verplicht. Dat komt omdat je op die manier overal herkenbaar bent en om 
elkaar gemakkelijker terug te vinden. De pull bevelen we "warm" aan. Je kan voor of na elke 
Chiro de leiding aanspreken om er nog eentje te krijgen. De prijzen voor de kleding:  

T-shirt: €10   

Pull: €20  
 

Er is ook een mogelijkheid om tweedehandskledij te kopen. Een T-shit of pull is verkrijgbaar 
voor €5 en sokken voor €2. Deze kledij is nog in uitstekende staat.   
  
Heb jij nog Chirokleren die je niet meer gebruikt, dan mag je die altijd aan ons bezorgen. Op 
die manier kunnen wij ze nog een tweede thuis geven.   



De Banier  
 

Verder kan je voor andere Chiro-artikelen ook altijd terecht bij "De Banier". Dat is een 
Chirowinkel waar je de typische blauwe hemden, de Chirorokken, de Chirobroeken en 
kousen kunt kopen. Je kan er ook terecht voor andere zaken, zoals handdoeken, schoenen, 
schoolmateriaal... De spullen bij de Banier zijn allemaal optioneel en worden bij onze Chiro 
niet verplicht.  
Meer info: www.debanier.be  
  
Chiroliertje  
 

Het Chiroliertje is een info- en amusementsblad dat driemaal per jaar door Chiro Hogen 
wordt uitgegeven. Daarin staan verschillende artikels met onder andere algemene info, de 
kalender en schrijfsels van de leiding. Wij raden de ouders zeker aan om het Chiroliertje 
zeker door te nemen.  
Als je de gedrukte versie van het chiroliertje gemist hebt, kan je het altijd terugvinden op 
onze site of facebookgroep!  
Dringende informatie, dat niet in het Chiroliertje is terug te vinden, wordt altijd meegedeeld 
via de site, de Facebookpagina, de Facebookgroep, via mail of via een mededelingsstrookje 
dat op Chirozondagen wordt uitgedeeld.  
  
Website  
 

www.chirohogen.be  
De website wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden. Je vindt daar niet alleen algemene 
informatie over onze Chiro, maar ook over Chiro Nationaal.  
  
Facebookgroep  
 

We hebben ook een Facebookgroep, die moet zorgen voor een nog vlottere communicatie. 
In die groep kan je terecht met al je vragen. Die vragen kan je stellen aan de leiding, maar 
ook aan andere ouders. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn indien uw kind kleding of 
andere voorwerpen mist na een weekend of kamp. Via onderstaande link kunnen jullie de 
groep bereiken en zo lid worden. 
https://www.facebook.com/groups/1176901362443740/?source_id=289214661142704 

 

 
De Groepsleiding  
 

De groepsleiding bestaat dit jaar uit Ewoud en Lotte.  
 

Ewoud is sinds dit jaar groepsleider en voor alle probleempjes, vragen of opmerkingen kan je 
bij hem terecht.  
 

Heb je eerder een financieel getinte vraag? Dan helpt Lotte Cresens je graag verder!  
 

Naam Ewoud Peiten  Lotte Cresens  

Adres Rectorijstraat 10a 
3470 Ransberg  

Dennenbosstraat 3C 
3450 Geetbets 

Telefoonnummer  0493050372 0499478807 

E-mailadres  ewoud@chirohogen.be   lotte@chirohogen.be  

 
 



De leiding 
 

Onze leidingsploeg bestaat dit jaar uit 10 jongeren en is altijd bereikbaar via allerlei media.  
 
Aarzel zeker niet om één van ons te contacteren wanneer er vragen of problemen zijn.  
 
U kan ook altijd een bericht sturen naar onze facebookpagina.  
 

Axelle Es  0499-48 25 77  axelle@chirohogen.be  
Ines Dupont  0487-26 87 77  ines@chirohogen.be  
Luna Verbeek  0471-72 11 46  luna@chirohogen.be  
Lotte Cresens  0499-47 88 07  lotte@chirohogen.be  
Ewoud Peiten  0493-05 03 72  ewoud@chirohogen.be   
Lien Convents  0486-67 03 87  lien@chirohogen.be   
Laure Nijns  0488-54 33 55  laure@chirohogen.be   
Arno Vanbrabant  0470-44 86 30  arno@chirohogen.be   
Ella Vanhove  0468-26 24 54  ella@chirohogen.be   
Anne-Katrien Thomas  0468-20 92 05  anne@chirohogen.be   

 

Kalender  
 

De kalender vind je op de laatste pagina van dit Chiroliertje en op onze website terug. Aarzel 
zeker niet om één van ons te contacteren wanneer er vragen of problemen zijn.  
  
Zondagchiro  
 

Onze Chiro's vinden telkens om de twee weken plaats, startend vanaf de startdag op zondag 
25 september 2022. Elke Chiro zal van 14u tot 17u duren. Dat geldt voor Speelclub - Rakwi - 
Tito – Keti en Aspi.  
 
Speciale activiteiten worden ruim op voorhand in het Chiroliertje, via sms, via mail, op de 
website, op de facebookpagina of in de facebookgroep meegedeeld. Geld voor eten/drank 
hoeft niet meegenomen te worden, aangezien dit inbegrepen zit in het inschrijvingsgeld. Bij 
een speciale activiteit wordt de prijs altijd duidelijk op voorhand meegedeeld.  
  
!!! Infomoment 9 oktober !!!  
 

Op zondag 9 oktober is er een infomoment voor alle ouders. Het infomoment gaat door na 
de Chiro (17u) in het chirolokaal. Hierop zullen we algemene info geven over onze Chiro en 
de activiteiten die dit jaar zullen plaatsvinden.  
  
Tegemoetkoming van de mutualiteit  
 

Het is mogelijk om een deel van het kampgeld (meestal €5 per dag) terug te krijgen via de 
mutualiteit. Dat is enkel mogelijk indien men het ingevulde formulier (dat verkrijgbaar is bij 
jouw mutualiteit) laat onderteken door de leiding. Geef het op een chiro aan ons af en wij 
bezorgen het jou zo snel mogelijk terug  
 
 
 
 
 
 
  



Kamp  
 

Van 21 t.e.m. 31 juli 2023 vindt ons jaarlijks kamp plaats. Noteer die datum maar alvast in uw 
agenda. Het kamp zal dit jaar door gaan in kampplaats ‘Bijef’ in Laakdal.  
 
Voor meer informatie en foto’s over die kampplaats kunnen jullie op onze website terecht.  
  
Activiteiten  
 

Hieronder alvast de activiteiten die al gepland staan. Meer info volgt snel!  
 

• Breugelavond: 12 november 2022  
• Christus Koning (Chiro van 10u-17u): 20 november 2022 
• Bingo: 11 maart 2023 

  
  
Verzekering  
 

Als je ingeschreven bent, ben je automatisch verzekerd. Dat betekent dat je verzekerd bent 
op de Chiro zelf, maar ook tijdens je rit naar de Chiro / naar huis. Indien er op de Chiro iets 
gebeurt (bv: een val waardoor je iets breekt of een uitgevallen tand na een botsing of ...) kan 
je beroep doen op de Chiroverzekering.  
Uitzondering: tijdens de eerste twee Chiro's van het jaar, ben je ook steeds verzekert, ookal 
heb je nog geen lidgeld betaald.   
Indien dat het geval is, spreek je best iemand van de leiding aan. Zij brengen dan steeds de 
juiste papieren in orde.  
Let op! De Chiroverzekering geldt niet voor schade aan brillen, horloges, gsm... Bij specifieke 
vragen mag je altijd iemand van de leiding contacteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hey Speelclubjes 
 
Dat was het jaar dan, zondagen vol spelletjes, grapjes 
en plezier! Wij vonden het dit jaar ook SUPERLEUK! 
Met als hoogtepunt het kamp natuurlijk, waar we 7 
dagen lang spelletjes speelden en suoer lekker gegeten 
hebben. Jullie leiding van vorig jaar zullen jullie niet 
hoeven missen, want Axelle en Laure blijven nog een 
jaartje jullie leiding. Hopelijk vonden jullie het even tof 
als ons. En we hopen jullie nog op superveel Chiro’s 
terug te zien. 
 
Groetjes 
De Speelclubleiding 



Liefste Rakwi’s, 

Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben gehad dit jaar. Wij hebben ons wel heel hard 

geamuseerd. Met spijt in ons hart moeten we nu wel afscheid nemen  

 Jullie waren een super fijne groep en we hebben heel veel leuke momenten samen 

meegemaakt. We hebben veel gelachen maar ook soms droevigere momenten door 

gemaakt.  

Wij gaan jullie super hard missen maar jullie zullen ons nog wel zien op de Chiro 

zondagen en op kamp natuurlijk! Dan komen jullie nog maar eens naar ons om ons 

vanalles te vertellen over wat jullie al gedaan hebben met u nieuwe leiding! Jullie nieuwe 

leiding zal er voor zorgen dat het weer een nieuw jaar wordt om nooit te vergeten vol 

met leuke herinneringen ☺  

Hier zijn nog een paar foto’s van onze leuke momentjes die we samen gedaan 

hebben       

 



Dag liefste Tito’s 

Het is alweer zover, het nieuwe chirojaar staat voor de deur. Dit wilt dus ook zeggen dat 
wij jullie leiding niet meer zijn :(. Gelukkig komt dat wel in orde met jullie nieuwe topleiding, 
maar kom toch maar eens af en toe zeggen dat jullie ons MEGAAA hard missen ;). 

Het jaar is voorbijgevlogen en we kunnen toch wel zeggen dat we heel wat leuke en grappige 
momenten hebben meegemaakt. Ik denk dat ik dan ook volgens ons allemaal kan spreken 
als ik zeg dat de zondagnamiddagen de beste namiddagen waren! Ook de speciale 
activiteit (zoo Antwerpen) kan ik me nog goed herinneren. Boodschap van algemeen nut 
@Ella @Arno @Ines @Anne: hou die jongens in het oog, want wat een sjarels zijn me dat!  

Eén van de grootste dingen waar iedereen elk jaar naar uitkijkt, is natuurlijk KAMP! Dit 
jaar was ne rollercoaster denk ik, voor ons allemaal. Heel veel leuke dingen gedaan zoals… 
(jullie moeten dit aanvullen met minstens 10 dingen!!!!!!), maar we hebben toch ook wel 
onze ups & downs gehad. 

Zoals jullie zelf al wel weten, gaan sommige van jullie nu naar de Keti’s (nu moeten jullie 
echt volwassen gaan doen ieuwww), maar gelukkige kunnen sommige van jullie nog ravotten 
in het ‘rode’ T-shirt. Hoe dan ook, jullie gaan weer een topjaar tegemoet.  

We willen jullie als laatste nog bedanken voor alle mooie herinneringen die we samen 
hebben gemaakt. Blijf vooral jullie mooie, (soms) lieve zelf, blijf groeien (ik bedoel mentaal, 
jullie zijn al groot genoeg!) & we see you later! 

WE LOVE YOU <3 

Jullie ex-Tito-leidsters; 

Jessie, Lotte, Luna, Feye en Lien  

 

 



DAG LIEVE KETI KINDERTJES 

 

Dit artikel is nooooit fijn om te schrijven. Want een laatste artikel van ons, betekent een afscheid van 

ons (Femke en ik). Maar wij zijn niet de enige twee waar jullie afscheid gaan van nemen. We nemen 

dit jaar afscheid van:  

- Alle enorm leuke zondagnamiddagen  

- De ontelbaar keren dat we gelachen hebben  

- De mooie caravan (die niet af is, dankuwel jongens)  

- Ons leuk weekend, met een echt live zwaardgevecht en een ijskoude dropping (die dan 

uiteindelijk werd goedgemaakt door de sexy voetballers)  

- Onze taartenverkoop die jullie enorm goed geregeld hebben (met hier en daar wat foutjes en 

de voormiddag werd een hele dag taarten verkopen)  

- Een komische carwash met gratis fontein af en toe  

Maar dit allemaal heeft voor een mooi centje gezorgd en voor een sterkere band tussen jullie.  

Want met die sterke band en fijne groep zijn we de beste 10 dagen van ons leven beleefd met weer 

een lijstje om te blijven onthouden voor de rest van je leven:  

- EEN HANDTEKENING VAN POMMELIEN THIJS  

- Een tent die in 1 2 3 was opgezet (met de tito’s was dat een ander verhaal haha) 

- Een gekke avond/nacht met marginale beulen, sorry Ine…. 

- Een tweedaagse waar we meer dan 100km gefietst hebben, SO SO SO PROUD op jullie  

- Een leuk hoogteparcour waar Seppe nog net geen traantje had gelaten haha  

- Een coole VR game waar we bijna werden buitengesmeten door het gekrijs van ulle  

- En een lasergame waar Siebe V echt enorm goed was!! Stuur deze jongen nooit mee met het 

leger aub 

- Een gezellige eet-namiddag met jullie favo gerechten, zeker dat van Maxine yummie  

- Vergeet zeker onze twee coole kippen niet, met hun nog cooler kippenhok  

- En nog veeeeel meer 

 

Al bij al hopen Femke en ik dat we jullie een jaar 

hebben gegeven om nooit meer te vergeten!!  

We hebben elke keer met enorm veel plezier en zin 

leiding aan jullie gegeven. Jullie waren een 

geweldige bende die we niet snel gaan vergeten.  

WE LOVE JULLIE 

En geniet van jullie nieuwe chirojaar 

 

BYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <333 

 



Dag allerliefste speelclubjes,  

De allereerste Chiro van het jaar zit er weer op. Hopelijk hebben jullie er even hard van genoten als 

ons? Sommige gaan ons nog herkennen van vorig jaar, voor andere zijn wij 2 nieuwe gezichten. Laat 

mij ons daarom even voorstellen. 

Laure, is de toffe blonde en de jongste van ons 2. Ze is dit jaar voor haar derde jaar leiding. Wisten 

jullie dat ze nu al 3 jaar achter elkaar de speelclubjes heeft? Ze zal jullie veel te leuk vinden.       Laure 

is 17 jaar en gaat handelsingenieur in de beleidsinformatica studeren in Leuven.   

Ik, Axelle, ben die leuke bruine en de oudste van alle leiding. Wisten jullie dat ik dit jaar aan mijn 10de 

jaar leiding begin? Het langste van iedereen op Chiro Hogen OOIT. Ik ben 25 jaar en zit in mijn laatste 

jaar forensische wetenschappen in Leuven.  

We gaan dit jaar allerlei leuke activiteiten doen, zoals Christus Koning, speciale activiteit, kamp,… 

bereid jullie dus maar voor op een super tof jaar met super toffe leiding.  

Wij hopen dat we jullie lieve gezichtjes volgende Chiro’s allemaal terug zien!!  

XOXO De speelclubleiding  

 

 



HEY HOI LIEFSTE RAKWIIIIII’SSSSSSSSSSSSSS 

Hier zijn we dan weer om er een mega, geweldig, fantastisch, 
memorabel jaar van te maken! 
Jullie nieuwe leiding, Ewoud en ik, zijn er dan ook van overtuigd dat wij 
dit jaar nog leuker gaan kunnen maken dan al jullie voorbije chirojaren 
     .  

Voor de nieuwelingen bij de stoere rakwigroep, zal ik een mini 
voorstelling geven van wat het inhoudt om een échte rakwi te zijn: Bij de 
rakwi’s mag het allemaal wel wat ruiger, zotter en vuiler. 
En dat gaan we dit jaar zeker en vast doen! Dus haal jullie zotste 
bekken uit de kast,  jullie vuilste kleren en jullie ruige praat want de 
leiding is er helemaal klaar voor om er een ZOT nieuwe Chirojaar van te 
maken.  

Uitkijken geblazen dus naar die Chirozondagen, weekend, speciale 
activiteit en kamp! Omcirkel alle activiteiten maar in het rood in jullie 
agenda want ik verzeker ervan jullie willen echt niks missen! 

Hopelijk hebben jullie er zin in? Wij staan alvast te springen om er in te 
vliegen (letterlijk zoals jullie zien op onderstaande foto). 

DIKKE KUSSEN VAN JULLIE ZOTTE LEIDING 

XXX Ewoud en Lotte XXX 



25 september 2022 Chiro Hogen 

Liefste liefste Tito’tjes 

Het nieuwe Chirojaar is aangebroken. Voor vele is het de eerste 

keer dat ze Tito zijn, andere hebben er al een jaartje ervaring. 

Jullie behoren nu tot één van de oudere groepen van de Chiro.  

Wij, jullie leiding, kijken ernaar uit om met jullie spelletjes te 

spelen ons te amuseren en om leuke herinnering te maken die 

jullie eeuwig zullen bijblijven.  

Als Tito zijnde komen er ook wat verantwoordelijkheden bij 

kijken zoals ervoor zorgen dat we onze tent omhoog krijgen op 

kamp en dat jullie goed luisteren naar alle leiding want jullie 

zijn een voorbeeld voor de speelclubjes en rakwi’s.  

Dat even terzijde, wij hebben echt kei veel zin in het nieuwe 

Chirojaar met jullie.  

 

Veel liefst, 

De allerbeste leiding, 

Arno en Ella  
xxxxxx 



Lieve lieve keti’s, 

Hier zijn we dan weer, jullie zoveelste startdag       
Dit jaar als keti… en dat betekent dat het nog VEEEEEL toffer gaat worden dan alle andere jaren!! 
Ik kijk er al naar uit om met jullie hééééél veel centjes in te zamelen zodat we een supertoffe 
tweedaagse kunnen hebben op kamp en nog veel meer. Hopelijk zijn jullie ook een beetje blij met 
jullie leiding. Zo niet, dan zullen jullie het toch een jaar met ons moeten volhouden haha. Ines en ik 
zijn er zeker van dat jullie door onze ‘ketiroddelbox’ veel gaan bijleren en dat we dit jaar dus ook 
veeel minder ruzie gaan maken. Voor de rest kan ik alleen nog maar zeggen dat wij SUPER blij zijn dat 
wij leiding aan jullie mogen geven en dat wij er SUPER veel zin in hebben!!   
LOVE YOU ALL <3  

Ps: geniet van jullie fotootjes       
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Zoekertje!!! 
 

Chiro Hogen zoekt leiding 
 
Functie: Aspi-leiding 
 
Profiel: 

• Geen diploma vereist. 

• Ervaring vereist. 

• Bende wilde varkens kunnen temmen. 

• Geen rijbewijs vereist. 

• Goede ideeën vereist. 

• Flexibel. 

• Ambitieus. 
 
CV insturen mag voor wie wilt solliciteren. 

  



 

 Naam: Convents Lien       Geboortejaar: 2003 
 

Aantal jaar Chiro: echte diehard met 11 jaar lid op de teller (11 + 3 = 14) 

 

Aantal jaar leiding: 3de jaar 

 

Werkervaring: Animator op kampjes 

 

Studie: Biomedische Wetenschappen 

 

Droomjob: Nieuw vaccin uittesten op mijn muizen in mijn cool labo 

 

Positief punt: Ik probeer altijd alles langs de positieve kant te bekijken. 

 

Negatief punt: Ongeduldig 

 

Grootste blunder: Ik doe niet aan blunders. 

 

Motivatie: Ik kijk er super hard naar uit om jullie te leren kennen en er 

samen een knaller van een laatste jaar van te maken. 

 

Advies van de vorige medewerker: Lien is de definitie van hangry wanneer ze 

honger heeft. Ze kan ook niet tegen warmte (vanaf 20°), maar helaas ook niet 

tegen koud (onder 20°). Gelukkig is ze de liefste ooit en grappig. Ze kan 

super goed zingen. Helaas wilt ze zelf niet mee doen aan the voice maar 

komend jaar schrijf ik haar in en gaan we supporteren samen (met jullie). 

X L.V. 

 

Handtekening: 

 



 Naam: Verbeek Luna    Geboortejaar: 2002 

 

Aantal jaren Chiro: 1 dag speelclub (dan 6 jaar onderbroken wegens trauma), 

made my comeback als tito = 9de jaar 

 

Aantal jaar leiding: 5de jaar 

 

Werkervaring: Kleuteropvang en kleuterturnen 

 

Studie: Politieke wetenschappen en sociologie 

 

Droomjob: politie-inspecteur (plan B: minister) 

 

Positief punt: Goedlachs 

 

Negatief punt: te impulsief, kan geen verrassingen geheimhouden, … 

 

Grootste blunder: Durf het niet te schrijven. 

 

Motivatie: Lien + Luna = fun!! 

 

Advies van een vorige medewerker: Als je Luna haar kleerkast opentrekt, is 

er precies een paarse bom ontploft, maar eerlijk het is wel een mooie kleur. 

Daarnaast zit ze 24/7 vol met de gekste ideeën ever & slaagt ze der ook in 

om na zoveel jaren nog steeds geen rijbewijs te hebben. Haar grootste talent 

is bloemen tekenen, hiermee gaat ze Belgiums Got Talent zeker winnen! 

X L.C. 

 

Handtekening: 



Leidingsvoorstelling ☺ 
Los de Rebus op en leer de leiding wat kennen per groep!  

 

 
Axelle Laure 

  
Lievelingsliedje: altijd wel iemand van  
Suzan & Freek  

Lievelingsliedje: noodgeval van Goldband 

Lievelingskleur:groen Lievelingskleur: paars, groen 

Studierichting: forensische wetenschappen 
(biomedische wetenschappen) 

Studierichting: handelsingenieur in 
beleidsinformatica  

Eigenschap: openhartig  Eigenschap: behulpzaam  

Broer/ zus: een broer Kaj en een zus Femke Broer/ zus: 1 zusje Maxine  

 

 
 

Lotte Ewoud 

  
Lievelingsliedje: scars to your beautiful van 
Alessia Cara 

Lievelingsliedje: K3, Vuurwerk 

Lievelingskleur: blauw Lievelingsliedje: blauw  

Studierichting: Biomedische 
Wetenschappen 

Studierichting : werkzoekend 

Eigenschap: behulpzaam Eigenschap: inlevend  

Broer/ zus: 1 broer Ruben  Broer/ zus: 1 zus  



 
 

Ella Arno 

  
Lievelingsliedje: Jan zonder vrees van spring  Lievelingsliedje: Douha mali mail 

Lievelingskleur: oranje  Lievelingskleur: blauw 

Studierichting: creatieve mediamanagement Studierichting: toegepaste economische 
wetenschappen 

Eigenschap: krullen Eigenschap: ondernemend en vriendelijk 

Broer/zus: 1 broer Abel  Broer/ zus: 2 broers 

 
 

 
 

Ines Anne-Katrien 

  
Lievelingsliedje: gebruik me Lievelingsliedje: ongewoon 

Lievelingskleur: blauw Lievelingskleur: blauw 

Studierichting: verpleegkunde  Studierichting: lager onderwijs 

Eigenschap: goed luisteren, zorgzaam Eigenschap: verantwoordelijk, avontuurlijk 

Broer/ zus: 1 oudere broer Stef Broer/ zus: broer Gertje 



 
 

Lien Luna 

  
Lievelingsliedje: lichtjes branden van Suzan 
& Freek  

Lievelingsliedje: Gedeeld door ons van Suzan 
& Freek, alles van K3, unwritten, remember, 
te min voor Anja  

Lievelingskleur: blauw Lievelingskleur: paars 

Studierichting: Biomedische wetenschappen Studierichting: Politieke wetenschappen en 
sociologie  

Eigenschap: optimistisch  Eigenschap: goedlachs en sociaal  

Broer/zus: kleine zus, die gekke Kato ☺ Broer/ zus: kleine broer Zenno 

 



Lieve Femke, Feye, Ruben, Jessie, Robbe en Lize  

Afgelopen kamp sloten jullie het Chiro-hoofdstuk af als 

leiding. En nondeju wat vinden wij dat spijtig. Jullie zitten 

in alle Chiro-hartjes en de Chiro zit ongetwijfeld ook in 

jullie hart. Voor jullie zullen de komende zondagen 

pokkesaai zijn, maar we wensen jullie succes met alles 

wat nog op jullie pad zal komen. We hopen jullie nog 

dikwijls terug te zien om een handje te helpen wanneer het 

nodig is of wanneer we jullie gewoon missen. Merci om 

jullie jarenlang kei hard te geven voor de Chiro en altijd 

klaar te staan. We gaan jullie missen . We kozen daarom 

foto’s om jullie nog een laatste keer in de spotlights te 

zetten.  

   Femke, wat gaan we je poets- en opruimbuien missen. 

Feye, wat gaan we je temperamentje missen.         



  Ruben, wat gaan we je droge humor missen. 

Jessie, wat gaan we de leerkracht in jou missen hier.      

  Robbe, wat gaan we de handige Harry die je 

bent missen.  

Lize, wat gaan we je creativiteit missen.    

 Ook deze knapperd Cara besloot in het tweede semester afgelopen jaar 

Chiro Hogen te verlaten, we gaan je grappige opmerkingen en je dutjes missen.  

 



Dikke kussen 

De overgebleven leiding  

 

 



1 do 1 za 1 di 1 do

2 vr 2 zo 2 wo 2 vr

3 za 3 ma 3 do 3 za

4 zo 4 di 4 vr 4 zo CHIRO

5 ma 5 wo 5 za 5 ma

6 di 6 do 6 zo CHIRO 6 di

7 wo 7 vr 7 ma 7 wo

8 do 8 za 8 di 8 do

9 vr 9 zo CHIRO 9 wo 9 vr

10 za 10 ma 10 do 10 za

11 zo 11 di 11 vr 11 zo

12 ma 12 wo 12 za BREUGEL 12 ma

13 di 13 do 13 zo 13 di

14 wo 14 vr 14 ma 14 wo

15 do 15 za 15 di 15 do

16 vr 16 zo 16 wo 16 vr

17 za 17 ma 17 do 17 za

18 zo 18 di 18 vr 18 zo CHIRO

19 ma 19 wo 19 za 19 ma

20 di 20 do 20 zo CHRISTUS KONING (10-17u) 20 di

21 wo 21 vr 21 ma 21 wo

22 do 22 za 22 di 22 do

23 vr 23 zo CHIRO 23 wo 23 vr

24 za 24 ma 24 do 24 za

25 zo STARTDAG 25 di 25 vr 25 zo

26 ma 26 wo 26 za 26 ma

27 di 27 do 27 zo 27 di

28 wo 28 vr 28 ma 28 wo

29 do 29 za 29 di 29 do

30 vr 30 zo 30 wo 30 vr

31 ma 31 za

CHIROKALENDER 2022-2023 Chiro is steeds van 14u tot 17u voor Speelclub, Rakwi, Tito, Keti en Aspi. Voor meer info kan je 

onze website bezoeken: chirohogen.be of onze facebookpagina

September Oktober November December


