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Lieve Chirovrienden!  

Jullie hebben momenteel de enige echte kletskoewer in jullie handen/ op jullie 

scherm en dat kan maar één ding betekenen: Het nieuwe Chirojaar is eindelijk van 

start gegaan! Maar wat is dat nu, zo een kletskoewer? Wel, dat is een boekje dat 

ongeveer drie keer per jaar verschijnt en bol staat van de informatie en toffe 

weetjes over je leiding. 

Verder kunnen we niet anders dan zeggen hoe blij we wel niet zijn met het grote 

aantal nieuwe leden dit jaar. Van 1 ding kunnen jullie zeker zijn: vervelen doen we 

ons nooit op de Chiro, want hier is voor iedereen plaats! Ook dit jaar zal die 

knotsgekke leidingsploeg er alles aan doen om het iedereen naar zijn/haar zin te 

maken. Elke zondag staan wij paraat met de leukste spelletjes en de gekste 

activiteiten. En in de startblokken staat een zotte bende nieuwe leiders en leidsters 

te popelen om het beste van zichzelf te geven. Bij de meisjes zijn er namelijk niet 

minder dan vijf nieuwe leidsters bijgekomen: Miep, Sien, Marthe, Cato en Svea. 

Stuk voor stuk knallers van formaat! Bij de jongens verwelkomen we: Joppe VP, 

Tim, Dries en Joppe K. Samen zullen zij van onze leidingsploeg een 

onovertrefbaar geheel maken. Zo, dat was het zo’n beetje qua inleiding.  

Wij hopen dat jullie een beetje warm zijn gemaakt voor de verdere inhoud van dit 

boekske, want we kunnen jullie verzekeren dat da hier potverdekke nog belachelijk 

interessant zal worden!  

Er rest ons jullie nog veel leesplezier te wensen, en mogen we jullie nogmaals 

welkom heten op het werkjaar 2016-2017 van Chiro Gierle! 

	



	

	

	

	

	

ALGEMEEN: ZONDAGNAMIDDAG  

De Chiro begint zondagnamiddag stipt om 14.00u, er wordt dan gefloten voor 

de formatie. Voor de kleinste groepen (Kruimels, Pinkels, Sloebers, Speelclub, 

Rakkers en Kwiks) duurt de Chiro tot 17.00u. De oudste groepen (Tippers, 

Toppers, Tiptiens, Kerels en Aspi’s) hebben Chiro tot 17.30u. 

Uitzonderingen  

Als het eens een keer geen Chiro is of er zijn speciale activiteiten, zullen deze 

steeds tijdig aangekondigd worden door de leiding (ouders check jullie mail 

regelmatig). 

De jongens  

De jongens (tot en met de Rakkers) en hun leiding rijden in groep naar de 

jongenshemen. Ze verzamelen om 13.30 u aan de molen. Ook om 17.00 u 

rijden de jongens onder begeleiding terug naar de molen om daar tegen 17.10 u 

à 17.20 u terug aan te komen. Degenen die met de fiets rijden zorgen voor een 

fiets met werkend voor- en achterlicht! Vergeet tijdens de wintermaanden ook 

zeker je fluo-vestje niet. 

Let op!  

Gelieve uw kind(eren) op tijd naar de molen te brengen en hen ’s avonds tijdig 

te komen halen. De leiding is verantwoordelijk vanaf het moment dat je je kind 

aan de molen of meisjeshemen afzet totdat je ze terug komt halen. Je kan 

echter niet verwachten dat deze uren extra verlengd worden. 

 



REGELS  

1. De oudsten rijden zelfstandig naar de hemen. De formatie begint om 14.00 u 
en dan worden ze ook verwacht aanwezig te zijn. We vragen aan de ouders 
om hier mee op toe te zien.  
 

2. Elke zondagnamiddag start de Chiro met de formatie. Iedereen moet dan 
een VOLLEDIG UNIFORM dragen dat ook perfect in orde is. Tijdens de 
formatie doet iedereen zijn truien, sjaals... uit. Onder de short mogen geen 
broeken gedragen worden maar wel broekkousen. Wat het uniform precies 
inhoudt, kan je even verder lezen in deze formidabele kletskoewer. De 
nieuwe chiroleden hebben tijd tot eind november om een uniform aan te 
kopen.  
 

3. Omdat we er op de Chiro vaak stevig tegenaan gaan, is het een aanrader om 
SLECHTE KLEREN mee te brengen. Een Chiro-uniform is te duur om het 
risico te nemen dat het stuk gaat tijdens het spelen. Na de formatie kan je 
dan een broek en T-shirt aantrekken die natuurlijk heel erg vuil mogen 
worden. Dure en mooie kleren zijn op de Chiro niet nodig!! Bij slecht weer 
kan ook REGENKLEDIJ van pas komen! Op de Chiro spelen wij bijna altijd 
buiten, weet daarom dat een T-shirt en een chirohemd wel frisjes kunnen zijn 
in de koude windermaanden. WARME KLEDIJ is een grote aanrader! En 
WATERDICHTE ook bij regenweer!  
 

4. Om 16.00 u kan je een drankje ((bruis)water, fruitsap, sprite, cola, fanta, 
chocomelk of fristi) kopen. We werken sinds vorig jaar met een drankkaarten 
systeem. Een kaart kost €6 en daarmee kan je 10 drankjes kopen. Deze 
zullen uiteraard door de leiding worden bijgehouden. Als deze op zijn krijgen 
de ouders een bericht dat ze de volgende keer geld moeten meebrengen. 
 

5. Op de Chiro eten we geen snoep, niet tijdens de activiteiten en ook niet om 
16.00 u. Ook koeken en kauwgom horen bij snoep! Hierop zal streng worden 
toegezien. Een stuk fruit mag je natuurlijk wel meebrengen.  
 

6. De oudste groepen (van Tito’s tot en met Aspi’s) eten op de Chiro een snack. 
De leiding van deze groepen spreken met hun leden een beurtrol af en wat 
die snack zoal kan betekenen.  

 

7. De oudste groepen (van Tito’s tot en met Aspi’s) houden ook een pot bij. Dit 
bedrag is max. 20 euro voor de tito’s en max. 40 euro voor de keti’s en 
aspi’s. Hiermee kunnen deze groepen leuke extraatjes doen.  

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

8. Om mee op kamp te mogen gaan kom je minimum 15 keer naar de Chiro! 
 

9. Als je met vragen, opmerkingen of problemen zit mag je altijd de leiding of 
hoofdleiding contacteren... Hun gegevens vind je achteraan in deze 
kletskoewer. We vragen dan ook bij problemen om eerst de leiding te 
contacteren en dan pas de hoofdleiding. De leiding staat altijd klaar om jullie 
verder te helpen.  

 
10. We willen ook vragen om de kinderen met de fiets te sturen, vooral de 

jongens dan. Er is altijd voldoende leiding aanwezig om jullie kleine snotters 
veilig naar de Chirohemen te brengen. We vragen dit omdat er maar al te 
vaak veel kinderen met de auto worden gebracht, hierdoor is het soms heel 
druk aan de Chirohemen en onderweg waardoor het ook gevaarlijker wordt 
voor de kinderen die wel met de fiets komen. 

 

LIDGELD 
Elk lid van de JONGENSLEIDING mag voor 1 november een bezoekje van zijn 
leiding verwachten, zo kunnen jullie kennismaken met de leiding van je kind(eren) 
en in alle rust eventuele vragen stellen. Ook het lidgeld wordt dan opgehaald. Dit 
bedraagt 45 euro, hierin zitten de verzekerings-en werkingskosten vervat. 

Nieuw dit jaar voor de MEISJES is dat we 3 opties hebben in verband met 
‘ledenbezoeken’. We gaan het ietsje anders aanpakken dit jaar. We geven de 
leden een papiertje mee vanuit de Chiro waarop je je keuze kan aanduiden. Dit 
papier geef je uiteraard terug mee met je kind naar de Chiro. De eerste optie is 
dat we gaan werken met een soort receptie. Daar kan je met de rest van de 
ouders een woordje uitleg horen en kennismaken met de leidsters van je kind. 
Het lidgeld wordt dan ook opgehaald. Deze gaat door op vrijdag 14 oktober om 
20.00 u in de meisjeshemen!  

De tweede optie is om alsnog te kiezen voor een ‘klassiek’ ledenbezoek. De 
laatste optie is om niet naar de receptie te gaan of geen ledenbezoek te krijgen 
maar wel gewoon het lidgeld mee te geven met uw dochter naar de Chiro. Dit kan 
handig zijn voor ouders met een druk schema of ouders van leden van oudere 
groepen die het reilen en zeilen van onze Chiro al even kennen.   

 

 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

DE WEBSITE  
Dit jaar kan je ook nog altijd terecht op onze website. Je vindt hier handige info 
terug en je kunt er al je vragen stellen. Als je een vraag hebt of je hebt info nodig, 
twijfel dan niet en surf naar www.chirogierle.be  

Wat kan je allemaal op de site terugvinden? 

Bovenste balk Bij ‘home’ kan je de nieuwtjes van Chiro Gierle op de voet volgen. 
Bij de link ‘onze chiro’ heten we u graag welkom bij Chiro Gierle. Je vind er al de 
informatie over onze Chiro.  

Als je op de knop ‘agenda’ drukt dan kom je terecht bij de agenda van Chiro 
Gierle. Hier vind je de evenementen die Chiro Gierle dit jaar organiseert. 

 Bij ‘verhuur lokalen’ vind je al de info terug als je de locaties van Chiro Gierle wil 
huren voor een bepaalde periode. De jongenshemen op Malpertuus en de 
nieuwe meisjeshemen aan de Molenvelden.  

Bij ‘kletskoewer’ vind je steeds de recentste kletskoewers terug. Bij de link ‘kamp’ 
vind je al de informatie over de kampen die dit jaar zullen plaatsvinden. 

Bij de ‘foto’s’ vind je natuurlijk de foto’s die worden getrokken op de 
zondagnamiddagen en de kampen. Wil je het gelukkige snoetje van je zoon of 
dochter checken, check dan zeker eens de foto’s. Maar de meest recente foto’s 
vind je via onze facebookpagina. 

Bij de link ‘contact’ kan je iets achterlaten. Je vult je naam, e-mail, het onderwerp 
en uw bericht in en verzenden maar. Er zal zo snel mogelijk op gereageerd 
worden door VB’s, hoofdleiding of leiding. Bij de link ‘Kubb’ vinden jullie al de info 
over ons jaarlijkse Kubbtornooi.  

Op de beginpagina ‘home’ vind je aan de linkerkant de verschillende groepen van 
de Chiro. (kruimels, pinkels, speelclub…) Als je een vraag hebt aan de leiding 
van de groep van je zoon of dochter klik dan op de groep en stel je vraag. Op 
deze link vind je ook de contactgegevens van de leiding van je zoon of dochter. 
Onderaan de balk vinden jullie de contactgegevens van hoofdleiding en vb’s. Ook 
hier kunnen jullie vragen stellen. 

	



	 	

HET UNIFORM  
Iedereen kent het uniform wel! Stevige en speelse kleren in blauwe en beige 
kleuren. Voor een redelijke prijs koop je degelijke kledij. Met het uniform tonen 
we dat we van de Chiro zijn. Op straat herkennen de mensen ons ook 
onmiddellijk als een super leuke Chiro bende! 

Wat moet je precies dragen?  

1. Zowel meisjes als jongens dragen een donkerblauw 
     hemd met lange mouwen. (€31 –34) 

2. A) De meisjes en jongens die nog niet in het maatje 
         38 passen, kopen een korte broek of rok voor  
          kinderen (€31) 
    B) De meisjes dragen een beige damesshort of rokje  
         (vanaf maatje 38) (€34) 

    C) De jongens dragen een beige jongensshort  
          (vanaf maat 38) (€34) 

 

 

OPMERKINGEN! 

1. Iedereen draagt hetzelfde uniform. Zet dus onmiddellijk na aankoop de naam van uw 
kind in zijn/haar Chiro kledij. Controleer ook of in de oude uniformen de naam nog duidelijk 
leesbaar is! 

2. Een uniform is pas in orde als alle knopen aanwezig zijn op hemd en broek. 

3. De pinkels, kruimels en nieuwe leden van oudere groepen hebben nog tot eind 
november de tijd om een uniform aan te schaffen. Op die manier kunnen ze nog rustig 
beslissen of Chiro nu echt wel hun ding is.  

4. Voor een uniform en andere Chiro-artikelen kan u terecht bij de Banier. U kan er één 
vinden in de Sint-Antoniusstraat 37 te Turnhout. Of kijk op www.debanier.be . 

5. Op zondag 16 oktober tussen 13 en 14 uur houden we een ruilbeurs van oude Chiro 
kledij aan de meisjeshemen. Hier kan je indien je dit wenst  een tweedehands hemd, short 
of rok kopen/ruilen. Deze zijn vaak zeker even goed als de nieuwe uniformen. 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kamp 
Na het meer dan geslaagd kamp in Zillebeke zal onze Chirogroep zich dit jaar 
weer in twee moeten delen. Barcelona ligt nu al 3 jaar achter ons dus wordt het 
voor de oudste weer hoog tijd om naar het buitenland te trekken. De Keti’s en 
Aspi’s zullen op 27 juli de lange bustocht ondernemen naar het warme Frankrijk. 
Aldaar in het zuidelijk gelegen departement Tarn zullen onze oudste ongetwijfeld 
weer de tijd van hun leven beleven. Leven als God in Frankrijk, wie geniet daar 
nu niet van? Op 7 augustus komen we moe maar voldaan weer terug naar 
Gierle. 

Maar niet getreurd! Ook voor de jongste groepen staat er weer een onvergetelijk 
kamp op het programma. Zij zoeken de pret echter iets dichter bij huis, namelijk 
in Meerle. Voor de jonkies wordt het dus een traditioneel kamp met alle 
elementen waar we allemaal van houden: Groene tenten, frikadellen met krieken 
en dazerikken beten! Tot en met de toppers is dus iedereen welkom om tussen 9 
en 16 juli met ons mee te gaan op klein kamp.  

Meer uitgebreide informatie mogen jullie allemaal later op het jaar verwachten in 
onze kampkletkoewer. 

Belangrijke data 

• 16 oktober 2016: Ruilbeurs  

• 14 oktober 2016: Chiroreceptie (enkel voor de meisjes!) 

• 28 oktober 2016: Aspifuif @ JK t’hoekske  

• 9-16 juli 2017: Klein kamp in Meerle 

• 27 juli – 7 augustus: Buitenlands kamp in Frankrijk 

	



	

	

	

	

	

Contactgegevens leiding 

Hier vind je de contactgegevens van de leiding van de verschillende groepen. 
Gemakkelijkshalve staan bij elke groep e-mailadressen  bij waarbij je gemakkelijk 
alle leiding van de desbetreffende groep kan contacteren. 

Pinkels (pinkelleiding@chirogierle.be) 

Caat Peeters 
Kloosterstraat 26  
2275 Gierle  
collie_peeters@hotmail.com  
0472346841 

Sam Laurijssen  
Oude Baan 10  
2275 Gierle 
sam.laurijssen@hotmail.com  
0497459885 

 

Kruimels (kruimelleiding@chirogierle.be) 

Seppe Piedfort  
Vennestraat 8 
2275 Gierle  
seppepiedfort@hotmail.com  
0471032831 

Laurijn Van Gorp 
Messemakersstraat 34 
2275 Gierle 
laurijn@hotmail.com  
0474898129 

 

Speelclub (speelclubleiding@chirogierle.be) 

Sien Piedfort 
Vennestraat 8 
2275 Gierle 
sien.piedfort@hotmail.nl  
0471033852 

Miep Laurijssen 
Oude Baan 10 
2275 Gierle 
mieplaurijssen@gmail.com 
0494916343 

 

Sloebers (sloeberleiding@chirogierle.be) 

Korneel Sels  
Schoolstraat 13  
2275 Gierle  
korneel.sels@gmail.com  
0476076437 

Daan Mertens 
Het ven 10  
2275 Gierle 
daanmertens9@gmail.com 
 0474 17 27 38 

Enya Wouters 
Valkenstraat 22 
2275 Gierle 
Enyawouters27@hotmail.com 
0496255032 

	

	



	

	

	

	

Kwiks (kwiksleiding@chirogierle.be) 

Charlotte Keuppens 
Beersebaan 125 
2275 Gierle  
keuppens_charlotte@hotmail.com 
0470048757 

Marthe Piedfort 
Kloosterstraat 47 
2275 Gierle 
marthepiedfort@gmail.com  
0499225507 

 

Rakkers (rakkerleiding@chirogierle.be) 

Arne Kennis  
Pastoor frans hermansplein 
12  
2350 Vosselaar  
arne1996kennis@ 
hotmail.com  
0496288523 

Joppe Van Peel 
Schoolblok 22 
2275 Gierle 
joppevp@gmail.com  
0494983654 

Tim Caers 
Beersebaan 6 
2275 Gierle 
timcaers123@gmail.com  
0496115416 

 

Tippers (tipperleiding@chirogierle.be) 

Cato Sels 
Schoolstraat 13 
2275 Gierle 
catosels@hotmail.com 
0473623422 

Svea Van Woerkens 
Waterlaat 3 
2275 Gierle 
svea.van.woerkens 
@gmail.com  
0496378600 

Eva Verschueren 
(HOOFDLEIDING MEISJES) 
Lozijde 59  
2275 Gierle  
evaverschueren 
@yahoo.com  
0495162792 

 

Toppers (topperleiding@chirogierle.be) 

Dries van den Plas 
Messemakersstraat 21 
2275 Gierle 
dries.vandenplas@student.kdg.be  
0472838095 

Joppe Keysers 
Lozijde 25 
2275 Gierle 
keysersjoppe1@gmail.com  
0477765620 

 

Tiptiens (tiptienleiding@chirogierle.be) 

Pien Vervoort 
Kosterstraat 56 
2275 Gierle 
pienvervoort@msn.com 
0493137752 

Pauline Piedfort 
Kosterstraat 32 
2275 Gierle  
pauline.piedfort@hotmail.com 
 0470571088 

 

 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kerels (kerelleiding@chirogierle.be) 

Emiel Luyckx  
Meikloklaan 1  
2275 Gierle 
emielluyckx@live.be 
0470571177 

Joren Wouters  
De Nefstraat 29a  
2275 Gierle  
joren.w@hotmail.com  
0498232139 

 

Aspi-meisjes (aspimeisjesleiding@chirogierle.be) 

Anne Simons 
(HOOFDLEIDING 
MEISJES) 
Kruishuisstraat 10  
2300 Turnhout 
anne_s_j_@hotmail.com 
0476025535 

Colette Van Loo 
De Nefstraat 64 
2275 Gierle 
colettevanloo@hotmail.com 
0491731040 

Janne Geluykens 
Vennestraat 67  
2275 Gierle 
janne.geluykens@ 
gmail.com 
0497388827 

 

Aspi-jongens (aspijongesleiding@chirogierle.be) 

Chiel Danckers (HOOFDLEIDING 
JONGENS) 
Krokuslaan 11  
2275 Gierle  
danckerschiel@hotmail.com 
 0477298726 

Tuur Proost (HOOFDLEIDING 
JONGENS) 
Schoorstraat 50  
2275 Gierle 
tuurproost97@hotmail.com  
0475748589 

 

VB’s (vbs@chirogierle.be) 

Gwen Vervoort  
Kosterstraat 57 bus 1  
2275 Gierle  
Gwen-doline@outlook.com  
0496946445 
Bart Proost  
Kloosterstraat 90 
2275 Gierle  
cafédevalk@telenet.be  
0492707358 

Dries Janssens  
Beersebaan 131  
2275 Gierle  
Sjasses.dries@hotmail.com  
0473504718 

 

 



	

 	

	

	

	

Naam: Sam Laurijssen AKA Spam 
Groep: Pinkels 
Leeftijd: 20 jaar 
Verjaardag: 13 december 
Favo chirospel: honkbal 
Ik eet super graag: lasagne 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Zuid-Afrika 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: samson en gert- 10 miljoen 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: pipi langkous 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het een cactus 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: het allerleukste  
Ontdekking van de eeuw: het fleecedekentje 
Het beste liedje ooit is voor mij: C’est la vie van Bewitched 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: nog zo veel ! 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik wenen in een 
hoekje 
 
 
 
Naam: Caat Peeters AKA  Catey 
Groep: Pinkels 
Leeftijd: 21 
Verjaardag: 25 augustus 
Favo chirospel: 4 op een rij int echt 
Ik eet super graag: Bicky cheese 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Tanzania 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: Oops I Did It Again Britney Spears Cover by 
Nichole337  
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Romelu Lukaku/Sieg 
De Doncker 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: Allium 
porrum (Prei) 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: Guuuu 
Ontdekking van de eeuw: Bicky 
Het beste liedje ooit is voor mij: Shantel - Disko Partizani 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: In elk werelddeel geweest 
zijn 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: heel hard wenen 
 
	



	

 	

	

	

	

	

Naam: Miep Laurijssen  
Groep: Speelclub 
Leeftijd: Bijna 18  
Verjaardag: 20 oktober 
Favo chirospel: Beekzwieren 
Ik eet super graag: Chinees 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Kaapstad 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: Kud - Putjesplasser 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Iedereen behalve 
Linne Geluykens 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het een 
klaproos 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg grandioos 
Ontdekking van de eeuw: Oploskoffie 
Het beste liedje ooit is voor mij: De Jeugd van Tegenwoordig – Get Spanish 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: Een wereldreis maken 
zonder ze op voorhand te organiseren 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik ze toch laten 
gaan 
 
Naam: Sien Piedfort AKA Sean 
Groep: Speelclub 
Leeftijd: 18 jaar  
Verjaardag: 25 maart 
Favo chirospel: Dorpsspel  
Ik eet super graag: Sushi 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Malediven  
Favoriete youtube-filmpje allertijden: Videoclip van C’est la vie  
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Linne Geluykens 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: 
Palmboom 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: Avontuurlijk 
Ontdekking van de eeuw: Popcorn Time 
Het beste liedje ooit is voor mij: Replay van Iyaz 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: gelukkig zijn 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: nieuwe kinderen 
maken 
	

	



	

	

	

	

	

Naam: Marthe Piedfort AKA Marty 
Groep: Kwiks 
Leeftijd: 18 jaar 
Verjaardag: 12 oktober  
Favo chirospel: Honkbal 
Ik eet super graag: Spaghetti 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Australië 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: Charlie bit me 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Flore Wouters 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: Tulp  
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: Het goei leven  
Ontdekking van de eeuw: Zalando 
Het beste liedje ooit is voor mij: C’est la vie – B*witched 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: De lotto winnen  
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: Diep teleurgesteld 
zijn 
 
 
 
Naam: Charlotte AKA Charie / Paki 
Groep: kwiks 
Leeftijd: 19 
Verjaardag: 7 januari 
Favo chirospel: voedselgevecht  
Ik eet super graag: vers stoofvlees met zelfgemaakte frietjes 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Australië 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: 
https://www.youtube.com/watch?v=_yJCNNwHUOE  
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: geen idee  
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: treurwilg  
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: roekoegoe  
Ontdekking van de eeuw: online shoppen  
Het beste liedje ooit is voor mij: A-punk – Vampire weekend 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: vannalles  
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: heel teleurgesteld 
zijn  
	



	

	 	

Naam: Svea Van Woerkens AKA  Svekke 
Groep: Tippers 
Leeftijd: 17 jaar 
Verjaardag: 22 december 
Favo chirospel: vettige spelen 
Ik eet super graag: macaroni met kaas en hesp 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Australië 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: Eric, doe rustig 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Zac Efron 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: een 
vleesetende plant 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: ik zou het begot niet weten 
Ontdekking van de eeuw: netflix 
Het beste liedje ooit is voor mij: I bet that you look good on the dancefloor – Arctic 
Monkeys 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: geld 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: toch nog eens 
checken of ze wel echt van mij zijn. 
 
Naam: Cato Sels AKA Sito 
Groep: Tippers 
Leeftijd: 18 
Verjaardag: 27 maart  
Favo chirospel: 1 minutenloop 
Ik eet super graag: pizza 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Het verboden kamertje op mijn kot 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: Charlie the Unicorn 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: den Harry 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: een 
muurbloempje 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: rauw 
Ontdekking van de eeuw: kruidenkaas met zalm 
Het beste liedje ooit is voor mij: Arctic Monkeys – Old yellow bricks 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: 1 meter 80 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: ergens anders 
wonen 
	



	

	

	

	

	

Naam: Eva Verschueren AKA Speva 
Groep: Tippers 
Leeftijd: 21 jaar 
Verjaardag: 7 april 
Favo chirospel: maakt niet uit, als het maar met verkleden is! 
Ik eet super graag: appelcake 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: den Dré zenne living 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: alles met puppies 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: mijn Tippers! 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: een 
maddeliefje 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: het beste kamp ooit 
Ontdekking van de eeuw: Choco 
Het beste liedje ooit is voor mij: blackbird van The Beatles 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: Koekmoeder worden 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: Die kans is 0.0%! 
	



	 	

Naam: Pauline Piedfort AKA Polle 
Groep: Tiptiens 
Leeftijd: 19jaar 
Verjaardag: 09/07/97 
Favo chirospel: Karrekesrace 
Ik eet super graag: Sushi 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Nieuw-Zeeland 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: geen idee 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Radja Naingollan <3 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: een cactus 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: leuk!! 
Ontdekking van de eeuw: … 
Het beste liedje ooit is voor mij: te veel om op te noemen 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: … 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: ze verplichten, hier 
maak je vrienden voor het leven  
 
 
Naam: Pien Vervoort AKA pluiskonijntje69 
Groep: begeleiding van den Dré, maar tiptiens is ook  goed 
Leeftijd: 30 
Verjaardag: tussen sebiet, nei, merge en strek 
Favo chirospel: basketbal, volleybal… kortom iets met lengte 
Ik eet super graag: bonen met stront 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: de slager, ik zou graag nog 100g 
streken in dikke schellekes willen, ik denk dat ik er te weinig heb 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: Dennis de slager!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=QgfDqXQzoy4  
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: ik kan iedereen aan! 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: de zachte 
ooievaarsbek 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: hoe het kamp is weg? 
Ontdekking van de eeuw: dieje boterham met choco die ik na een nachtje stappen 
ineens onder mijne matras vond, was best leuk 
Het beste liedje ooit is voor mij: is heel mooi 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: 1m45 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: tja, wat dan! 
 
	



	 	

Naam: Colette Van Loo AKA Collie  
Groep: Aspi’s  
Leeftijd: 19  
Verjaardag: 1 mei  
Favo chirospel: Communistische manifesten schrijven  
Ik eet super graag: Graan van de Oekraïense vlaktes  
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Stalingrad  
Favoriete youtube-filmpje allertijden: The Russian Revolution of  
  1917: Seizing the means of production 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Karl Marx  
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: 
Opiumpapaver  
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: Een zoethoudertje voor de onwetende 
kapitalistische massa  
Ontdekking van de eeuw: Collectivisering van de landbouwgronden  
Het beste liedje ooit is voor mij: De Stem des Volks - De Internationale 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: de bourgeoisie en de 
klassenmaatschappij omverwerpen en de internationale socialistische revolutie 
starten  
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: ze verbannen naar 
de Goelag Archipel  
 
Naam: Anne Simons  AKA Annie, Rosse, Simons 
Groep: ASPI’S 
Leeftijd: 21 jaar jong 
Verjaardag: 6 september 
Favo chirospel: honkbal 
Ik eet super graag: spaghetti op de chiro 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Alaska 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: 
https://www.youtube.com/watch?v=U_HBHtSylQw 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Matteo Simoni  
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: een cactus 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg:  helemaal geweldig, ben er nog steeds 
weg van 
Ontdekking van de eeuw:  to do-appke, zo vergeet ik mijn taakjes niet meer 
Het beste liedje ooit is voor mij: come on Eileen  
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben:  gelukkig zijn 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik:  zeggen dat ze als 
leiding kunnen beginnen, dat is mij uiteindelijk ook gelukt ;-)  
	



	 	

Naam: Janne Geluykens AKA  Zjan 
Groep: aspi meisjes 
Leeftijd: 20 
Verjaardag: 18 januari 
Favo chirospel: rauw spelen 
Ik eet super graag: chocolade 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: costa rica 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: leave Britney alone 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Matteo Simoni 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: cactusje 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: vermoeiend maar zeker de moeite 
Ontdekking van de eeuw: Ryan air 
Het beste liedje ooit is voor mij: Work from home - Fifth Harmony --> dikste feest 
dan 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: in het buitenland wonen 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: dat toch wel 
jammer vinden 
	



	 	

Naam: Seppe Piedfort AKA Zoon van 
Groep: Kruimels 
Leeftijd: een stuk of veel jaren 
Verjaardag: 9 oktober (Noot van de redactie: Seppe is dus  
  jarig op de volgende chirodag! Je mag dus altijd een mooie  
  tekening maken of een steen schilderen als cadeautje!) 
Favo chirospel: Stenen schilderen 
Ik eet super graag: neushaartjes 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: in een gezellig boshutje met 
haardvuur in de Ardennen samen met de Laurijn 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: 
https://www.youtube.com/watch?v=HWPVJlyJkbg 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: dalai lama 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: de 
bokkenorchis, want die stinkt ook een beetje 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: chille met de maties 
Ontdekking van de eeuw: het lichaam van devon uit de callboys 
Het beste liedje ooit is voor mij: wim soetaert - allemaal 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: ik ben al vrij groot van 
gestalte, als ge begrijpt wat ik bedoel (noot van de reactie: Seppe toch!) 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: even kordaat 
optreden als papa Bart!!! 
 
 
Naam: Laurijn Van Gorp AKA Lorre 
Groep: Kruimels  
Leeftijd: 22 Verjaardag: 23 juli  
Favo Chirospel: honkbal tegen de Aspi's  
Ik eet super graag: Varkenshaasje met kroketjes  
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Copacabana beach  
Favoriete youtube filmpje: FC De Kampioenen 2013 720p full movie ned gespr  
Van deze persoon zou ik graag leiding zijn: President Obama  
Volgend leven terugkomen als plant dan ben ik een : Dionaea muscipula  
Kamp zillebeke was: vol van verassingen  
Beste liedjes ooit: Gorki-Mia  
Ontdekking van de eeuw: de serie 'Het Eiland'  
Wat ik ooit nog wil bereiken als ik groot ben: de Mount Everest besklimmen  
Als mijn kinderen later niet naar de chiro willen ga ik: hen een pedagogische tik 
onder hun gat geven 
	



	 	

Naam: Korneel Sels AKA Wild booris 
Groep: Sloebers 
Leeftijd: Fysiek 21, mentaal iets minder! 
Verjaardag: Boooeeeiiiiiiieeeeeeuuuuuuuh 
Favo chirospel: Hhhhhhmmmmmmm 
Ik eet super graag: Jooris (ijs) 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Sint-Job-in’t-Gooris 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: De highlights van Kevin Oris 
https://www.youtube.com/watch?v=-bTzglbee3s 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Joris, Doris en Floris 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: niet, want 
planten rijmen niet op oris 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: Eufoooooris (Noot van de redactie: Boris 
schreef dit woord fout. Dit is zeer vreemd, want normaal draagt hij 
schrijfvaardigheid hoog in het vaandel.) 
Ontdekking van de eeuw: Dat Floris geen pastoor is 
Het beste liedje ooit is voor mij: Feesten met de Sam – Sam Gooris 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: Maakt niet uit, als mijn job 
maar in het postkantoor is! 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: mijn zoon/dochter 
goor is 
 
Naam: Enya Wouters AKA Bouters  
Groep: Sloebers 
Leeftijd: 19 jaar 
Verjaardag: 27 augustus 1997 
Favo chirospel: Smerrig worden 
Ik eet super graag: Kaas en vlees 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Bali 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: het LEEDLEEDLE filmpje van Patrick 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Den Dré 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: 
Drakenboom 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: Koeke naaaajs 
Ontdekking van de eeuw: Kaas en vlees 
Het beste liedje ooit is voor mij: The Chainsmokers - Closer 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: Rijk worden 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: Hen opgeven voor 
adoptie 
 
	



	 	

 
Naam: Daan Mertens AKA Bonna Bicep  
Groep: Sloebers 
Leeftijd: 19 
Verjaardag: 17 september  
Favo chirospel: Benchen  
Ik eet super graag: proteïne shakes 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: wereldkampioenschap bodybuilding  
Favoriete youtube-filmpje allertijden: how to gain muscle mass for skinny guys 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: mezelf  
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: een 
gespierde plant  
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: epic xp  
Ontdekking van de eeuw: pre-workout  
Het beste liedje ooit is voor mij: Danger Hardcore Team & Pat B - Kingdom 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: nog meer spieren krijgen  
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: voor een 
abonnement voor basic-fit kopen  
 
	



	 	

Naam: Tim Caers AKA Stief AKA advocaat in wording  
Groep: Rakkers  
Leeftijd: 18 
Verjaardag: ergens in november denk ik  
Favo chirospel: drugsspel  
Ik eet super graag: op restaurant met een lekker flesje Moët  
  et Chandon erbij  
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Bali  
Favoriete youtube-filmpje allertijden: top 10 most expensive things in the world 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Jef Vermassen  
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: Juliet roos 
(duurste bloem ter wereld n.v.d.r)  
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: matig interessant  
Ontdekking van de eeuw: trust funds  
Het beste liedje ooit is voor mij: Excellentie - Money Klemmen (Audio) 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: met nen dikkere auto dan 
de persoon die dit leest rondrijden 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: ik zou mijn 
kinderen nooit naar de Chiro sturen want dat is boven mijn stand  
 
Naam: Arne Kennis AKA Peniskoker  
Groep: Rakkers  
Leeftijd: 69 jaar jong lol 
Verjaardag: 30 februari haha  
Favo chirospel: fikken met vuur enal yolo 
Ik eet super graag: Rilatine  
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Giels bos  
Favoriete youtube-filmpje allertijden: Ontroerend: de auditie van Jasmine | K3 
Zoekt K3 | VTM 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Geert kennis (mijne 
papa)  
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: onkruid  
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: mega vet cool, en ook een beetje zalig, 
ma ook effe stom want ik moest soms wenen  
Ontdekking van de eeuw: institutioneel racisme en Minecraft  
Het beste liedje ooit is voor mij: muziek is gay lol  
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: mijn been onder controle 
houden als ik ergens zit  
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: ze in den hoek 
doen  
 
	



	 	

Naam: Joppe Van Peel  AKA Jappe  
Groep: Rakkers  
Leeftijd: momenteel nog 17 
Verjaardag: 31-10-1998 
Favo chirospel: rauw spelen 
Ik eet super graag: vettig 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn:  
Favoriete youtube-filmpje allertijden: How to get big biceps 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: de Jé 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: ne cactus, 
dan kan ik mensen pijn doen enal 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: echt wel de gekste 
Ontdekking van de eeuw: New Kids 
Het beste liedje ooit is voor mij: DJ Paul Elstak – Luv U More  
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: Winnen met een 
beerpong matcheke van de Chiel & de Marc want die zijn echt super goe 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: ze verhongeren  
	



	 	

Naam: Dries Van den Plas AKA Joeri 
Groep: toppers 
Leeftijd: 18 
Verjaardag: 19 maart  
Favo chirospel: drugsspel 
Ik eet super graag: pizza 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Peru  
Favoriete youtube-filmpje allertijden: ‘De drol’ van darklordmol99 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: de toppers natuurlijk! 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het:  Arctium 
tomentosum 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: het kampvuur en terug vertrekken haha 
Ontdekking van de eeuw: grill plaat 
Het beste liedje ooit is voor mij: Bob Marley- one love 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben:  diploma voor 
snowboardmonitor  
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: ze schrappen uit 
mijn testament 
 
 
 
Naam: Joppe Keysers  
Groep: Toppers 
Leeftijd: 18 
Verjaardag: 27/11/1998 
Favo chirospel: Stratego 
Ik eet super graag: Pizza 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: De maan 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: Waffle falling over 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Barack Obama 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: Als een 
cactus 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: Geweldig 
Ontdekking van de eeuw: Het licht 
Het beste liedje ooit is voor mij: Thunderstruck  
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: De lotto winnen 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: Op straf zetten 
 
	



	

	

	 	

	

	

 
Naam: Joren Wouters AKA Djokke  
Groep: Kerels  
Leeftijd: 20 
Verjaardag:19/04  
Favo chirospel: dorpsspel 
Ik eet super graag: Pizza 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Vancouver  
Favoriete youtube-filmpje allertijden: ainsley harriott.exe [h3h3productions] 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Jan Bakelants  
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: vlierbes  
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: super mega leuk  
Ontdekking van de eeuw: mensen die hun vragenlijsten wel op tijd doorsturen  
Het beste liedje ooit is voor mij: Airplanes - B.o.B ft. Hayley Williams 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: het algemeen klassement 
en de zuipbeker winnen op dezelfde quiz! 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: boos worden  
 
 
Naam: Emiel Luyckx AKA luyckx  
Groep: Kerels 
Leeftijd: 20  
Verjaardag: 4 juli   
Favo chirospel: bosspel 
Ik eet super graag: compost  
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Irak   
Favoriete youtube-filmpje allertijden: Agrisport klasse | Trekkertrek Dirksland 
2015 | Tractorpulling 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Michel Fourniret 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: gras  
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: helemaal geïntoxiceerd  
Ontdekking van de eeuw: tuinbouw  
Het beste liedje ooit is voor mij: Darude - Sandstorm (Sub Sonik Remix) 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: mijn dagen vullen met 
onkruid wieden  
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: onkruid wieden op 
het land  
	



	

	 	
Naam: Chiel Danckers AKA Marcel 
Groep: Aspi’s 
Leeftijd: 21 
Verjaardag: 24 juli  
Favo chirospel: Onze Aspi (Mario) Kart op kamp in Zillebeke 
Ik eet supergraag lekkere dingen. 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Canada doorcruisen  
   met de fiets/kajak, en bij uitbreiding de rest van de wereld. 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: 
https://www.youtube.com/watch?v=LhcM4WP2cTc 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Tuur Proost 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het als 
fruitboom. 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg aspilicious. 
Ontdekking van de eeuw: een grootmoeder die met 84 lentes nog altijd mijn 
kapotte chirokleren maandelijks maakt (die oude hemden en broeken blijven 
de beste J ). 
Het beste liedje ooit is voor mij: op ne zondag(voor)middag op ’t gemakske 
opstaan met een rustig muziekske erbij. 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: een beetje meer 
liefde/vrede en minder haat in de wereld; te beginnen in ons België. 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: 
https://www.youtube.com/watch?v=m7MSZegSjNU 
 
Naam: Tuur Proost AKA hoofdleider  
Groep: aspi’s  
Leeftijd: 19 Verjaardag: 28/05/97  
Favo chirospel: oorlog spelletjes  
Ik eet super graag: varkenshaasje met krokketen  
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: New York 
 Favoriete youtube-filmpje allertijden: awesome people  
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Margot Robbie  
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: tulp .  
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: geweldig .  
Ontdekking van de eeuw: krokketen .  
Het beste liedje ooit is voor mij: star ships .  
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: burgemeester van 
Gierle worden.  
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: ze niet meer 
willen. 
	



	 	

Naam: Gwen Vervoort AKA Zwen 
Groep: vb 
Leeftijd: 41 lentes jong 
Verjaardag: 3 juni 
Favo chirospel: honkbal 
Ik eet super graag: ratatouille á la Gwen 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: Virungapark 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: / 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Marie 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: netel 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: zaaaaaalig 
Ontdekking van de eeuw: chiro 
Het beste liedje ooit is voor mij: god is a dj 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: groter zijn 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: / 
 
 
Naam: Dries Janssens AKA  Sja$$es 
Groep: VB 
Leeftijd: Jong van geest 
Verjaardag: 7 november: voor cadeaus, rekeningnummer  
  te verkrijgen via PM 
Favo chirospel: zimbab ( voetbalspel zonder regels ) 
Ik eet super graag: aan de salontafel 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn: de nationale loterij met mijn 
winnende cijfers 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: Guy catches glasses 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Donald Trump 
(rauw spelen) 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: de 
slaapkamerplant van Doetzen Kroes 
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: een week te vroeg gedaan 
Ontdekking van de eeuw: de gsm-lader 
Het beste liedje ooit is voor mij: zéér moeilijk om te zeggen wegens teveel 
goede liedjes 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: terug klein worden 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik: een DNA test 
laten doen. 
	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Naam: Bart Proost AKA Beire 
Groep:  vb met een café 
Leeftijd:  geen idee, de tel kwijt 
Verjaardag:  goh, nei vraagt ge iet 
Favo chirospel:  iets met een rood balletje… 
Ik eet super graag: Balletjes in tomatensaus 
Op deze plaats wil ik ooit eens geweest zijn:  het ballenbad van den IKEA 
Favoriete youtube-filmpje allertijden: Dit clipke van ‘The Bloodhound Gang’ 
https://www.youtube.com/watch?v=JZpxaiNV_sM 
Van deze persoon op onze aardbol zou ik graag leiding zijn: Feel Proost 
Als ik in een volgend leven zou terug komen als een plant, dan is het: 
waterlelie  
Kamp Zillebeke 2016 was gewoonweg: dikke YOLO 
Welke leiding ga je dit jaar extra goed in het oog houden?: Boris, rare kwast 
ze 
Ontdekking van de eeuw: de boekdrukkunst 
Wat ik ooit nog eens wil bereiken als ik later groot ben: de naam van mijn 
café veranderen in ‘Café de Gouden tepel’ 
Als mijn kinderen later niet naar chiro Gierle willen dan zou ik een 
powerpointpresentatie geven over de nadelen van thuiszitten	



Kleuren maar! 


