
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Schakeltje 

2018 - 2019  

 

 

1
ste

 editie 



De Veebee heeft gezee… 
Een druilerige zondag eind september, geen dag om naar buiten te 

komen, maar toch hield dit onze leidingsploegen niet tegen om er 

weer vol spanning en enthousiasme in te vliegen voor een nieuw 

chirojaar. 

Ook onze leden waren met grote getalen van de partij in de 

chirozaal..   de jongste nieuwe leden samen met hun ouders wat 

zenuwachtig en schuchter..  klaar om te beginnen aan hun 

chirocarrière..  de oud-gedienden direct enthousiast meespelend en 

blij met het fijne wederzien met de leiding van vorig werkjaar.. 

En bij iedereen merk je de spanning: welke leider/leidster stopt er 

mee, welke aspiranten worden leiding en wie wordt leiding van mijn 

groep.. 

  

De jongenschiro nam na het chirokamp afscheid van 5 leiders: Sieben 

Sterkens, Stijn Hendrickx, Thibaud Hessels, Lars Van Bavel en Rob Van 

den Ackerveken.  Zij gaven de fakkel door aan Wannes Christiaensen, 

Tuur Huysmans, Ward Jansen, Ken Snijders en Tristan Van Luijk. 

Bij de meisjeschiro beslisten 8 leidsters om hun fluitje aan de haak te 

hangen: Hanne Hendrickx, Jolein Jacobs, Lysanne Boeren, Ellen Van 

den Bogerd, Lise Martens, Fleur Van der Hoeven, Jelle Jansen en 

Gitte Koyen.  Vanuit onze aspi’s hebben Inge Wijnen, Suzanne 

Martens en Kaat Van Bavel onze leidingsploeg versterkt.  Na een 

intensieve zoektocht van onze oud-leiding vonden we Gretel Van 

Bavel, Gwen Jansen, Vera Venhuizen, Jenthe Jansen en Mart Jansen 

bereid om de ploeg compleet te maken zodat ook de meisjeschiro 

met voldoende leiding van start kon gaan. 

  

Verderop in dit Schakeltje vinden jullie een voorstelling van de 

leidingsploegen. 



En u mag er zeker van zijn dat deze leiders en leidsters er klaar voor 

zijn om jullie zonen en dochters een jaar vol mooie chiromomenten 

te bezorgen. 

Maar de leiding staat niet alleen klaar in hun eigen chirogroep tijdens 

de zondagse activiteiten, maar zetten ook hun beste beentje voor 

tijdens de gezamelijke activiteiten  zoals BBQ, kerstactie, kermisfuif, 

carnaval, kristus koning, het onderhoud en de verhuur van de lokalen 

… 

Wij mogen heel dankbaar zijn dat we zo’n ploeg van jongeren hebben 

die dit engagement willen aangaan voor enkele jaren.. 

Tijdens het weekend van 23-24-25 november vieren we naar 

jaarlijkse traditie  Kristus Koning.  Hierover ontvangt u begin 

november meer info 

En dan wil ik ook nog speciaal vermelden dat de meisjeschiro in 2019 

wat te vieren heeft: zij blazen 50 kaarsjes uit.  

Dit jubileum zal gevierd worden tijdens het werkjaar, meer info volgt 

nog. 

En zo is de start is weer gemaakt, chirojaar 2018-2019 belooft weer 

een geweldig chirojaar te worden ! 

Ik denk dat we heel trots mogen zijn dat er een 160-tal Mjeelse 

jongeren lid zijn van chiro St Jan of  Chiro St Lutgard en dat we toch 

mogen zeggen dat 

‘Chiro leeft in Meerle!’ 

  

  

An Hofkens 

VB Chiro St. Lutgard Meerle 

 



Onderstaande tekst werd tijdens de slotbezinning bij het kampvuur 

voorgelezen op het meisjeskamp..  een mooie impressie van wat 

chiro kan betekenen in het leven. 

Toen ik 7-8  jaar was wist ik nog niet waar het om draaide, onschuldig en naïef 

speelde ik met mijn vrienden.  De chiro was zoiets als een tweede thuis, maar 

dan veel groter en dat bleef zo tot bij de rakwi’s. 

We waren jong en voelden iets vanbinnen, het was geen honger, het was geen 

dorst, het was iets waardoor ik groter werd, maar wat het was, dat kon ik niet 

verzinnen. 

En plots was ik veertien en begon er iets te branden, het was geen vuur, het 

deed geen pijn, soms was het groot en dan weer klein.  De leiding zei dat het 

Chiro was, maar ik zei dat ze hun smoel moesten houden..  Ja ik was een stoere, 

een echte tito, maar besefte al te goed wat ze bedoelden. 

Mijn eerste biertje, mijn eerste lief, de smaak van het goed leven nestelde zich 

achter mijn gehemelte en ook in de chiro veranderde er iets.  Ik was nu groot en 

trachtte volwassen te zijn, maar zo gemakkelijk was dat niet. 

Een zoektocht naar mezelf, die ene ik tussen die anderen.  Sommige vrienden 

gingen weg, anderen kwamen erbij, maar zij die bleven wisten dat ze keti 

waren. 

De chiro-microbe had me nu goed te pakken, maar heel diep zat die nog niet.  

Er was nog veel dat ik moest leren, maar ik leerde leren van anderen. 

Chiro begon stilaan een betekenis te krijgen.  Het was meer dan spelen, het was 

meer dan zondag, het was een manier van leven.  

Ik vroeg mezelf: ‘wat is er aan de hand?’ en toen, toen was ik aspirant. 

En dan , die ene dag waarop ik zolang wachtte, de dag waarop ik een stukje 

Chiro werd, een dag van vallen en opstaan, nog vers in mijn gedachten. 

Men noemde me leid(st)er, de grote held. 

“’t is iets waarvoor je leeft” had men mij verteld. Ik wist niet of ik het geloven 

moest, maar stilaan groeide er iets in mij, ik wist niet wat het was en ik weet 

het nog steeds niet te benoemen. 

 Maar één ding weet ik zeker, je raakt het nooit meer kwijt, want alles wat ik op 

de Chiro heb geleerd, is voor altijd. 

 



Jaarthema 

'Ça va?!' gaat over de avonturen van 

Eenhoorn, maar stiekem over de avonturen 

van elk van ons! Eenhoorn is op het eerste 

gezicht een gewone eenhoorn. Eigenlijk is dat 

ook echt zo, maar als Eenhoorn in de spiegel 

keek, zou je weleens jezelf kunnen zien. Of 

iemand anders van je groep! 

 

Een jaarthema 'Ça va?!' - waarom eigenlijk? 

  

'Ça va?' is een vraag die heel makkelijk gesteld wordt. Denk maar aan 

het moment dat je aankomt in de Chiro. Het is bijna een begroeting 

geworden. Maar daardoor is de betekenis van de vraag wat 

ondergesneeuwd. Want eerlijk, hoe vaak krijg je een écht antwoord? 

Bijna nooit! En dat is jammer. 

 

We zijn met zo’n 100 000 in de Chiro! Dat is veel, erg veel. Iedereen 

heeft een eigen verhaal op zak. De ene wordt blij van een hond te 

zien, de andere als het eindelijk zondag is. De ene wordt triest als hij 

thuis ruzie heeft, de andere omdat ze een spel verloren heeft. 

Iedereen voelt andere dingen. En soms is het niet gemakkelijk om 

daarover te praten. We willen dat de Chiro een plek kan zijn waar 

iedereen zich goed kan voelen en met zijn of haar verhaal 

terechtkan. Niet eenvoudig! Maar als we allemaal ons best doen, dan 

zal dat zeker al iets beter lukken dan dat vandaag het geval is. 

 

Moeten we daarom elke zondagmiddag beginnen met een rondje 

‘Hoe voel je je?’. En zware babbels doen? Nee, zeker niet! Als we ons 

best doen om ervoor te zorgen dat wie iets wil zeggen het kan 

zeggen, zijn we al een hele stap verder. En hoe doe je dat dan wel? 

Ook niet eenvoudig! Maar soms kan echt gemeend vragen 'Hé, hoe 

gaat het met je?' al meer dan genoeg zijn. Of ervoor zorgen dat 



iemand in de Chiro even al zijn of haar zorgen kan vergeten. Allemaal 

dingen die eigenlijk héél vanzelfsprekend klinken en niet zo moeilijk 

zijn. Maar we mogen het vooral niet vergeten. 

 

Daarom dus! 

 

 

Volg de avonturen Eenhoorn op Facebook en Instagram, deel je acties 

met #çava #meetEenhoorn en maak kans op leuke Chiroprijzen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leidersvoorstelling 
Jongenschiro 

 Bengeltjes  

Ik ben: Ward Jansen 

 

Beter bekend als? Jansen 

Ik ben geboren op: 07/11/2000 

Ik studeer: carrosserie 

Taken binnen de chiro: VZW, 
Dorpsraad, Jeugdraad, 
Ouderraad, Christus Koning, 
Wijndegustatie 

Hobby’s? chiro 

Favoriete chirospelletje? balleke 
stamp 

Wat wil je later worden?iets in 
de autosector 

Verliefd op? / Altijd uit je mond stinken OF 
altijd een heel erge stank ruiken? 

Lievelingseten? frieten 

 

 

 

 

 

        

 



Ik ben: Twan Huysmans 

 

Beter bekend als? TwanieOne21 

Ik ben geboren op: 20/06/1999 

Ik studeer: handelsingenieur 

Taken binnen de chiro: BBQ / 
Wijndegustatie 

Hobby’s? voetbal en lopen 

Favoriete chirospelletje? 
powerhand 

Wat wil je later worden? CEO 
van Apple 

Verliefd op? / 1 jaar geen tanden poetsen OF 1 
jaar altijd dezelfde onderbroek 
dragen? 

Lievelingseten? noedels met kip 
en curry 

 

Ik ben: Dylan van Opstal 

 

Beter bekend als? Flappie 

Ik ben geboren op: 04/11/1999 

Ik werk bij: houthandel Janssens 
en Janssens 

Taken binnen de chiro: 
hoofdleider, verhuur, dropping, 
carnavalbal 

Hobby’s? chiro 

Favoriete chirospelletje? 
speurtocht 

Wat wil je later worden? 
schrijnwerker 

Verliefd op? / 1 jaar geen tanden poetsen OF 1 
jaar altijd dezelfde onderbroek 
dragen? 

Lievelingseten? pizza 



Speelclub 

Ik ben: Cis Van Looveren 

 

Beter bekend als? Ciske 

Ik ben geboren op: 28/11/1999 

Ik studeer: industrieel ingenieur 

Taken binnen de chiro: 
administratiemans, promo, 
avondontspanning, schakeltje 

Hobby’s? chiro en gamen 

Favoriete chirospelletje? 
powerhand 

Wat wil je later worden? 
raketontwerper 

Verliefd op? onbekend Iedereen hoort wat jij denkt OF 
jij hoort wat iedereen denkt? 

Lievelingseten? frietjes 

 

Ik ben: Ken Snijders 

 

Beter bekend als? Snijers 

Ik ben geboren op: 02/04/2001 

Ik studeer: carrosserie 

Taken binnen de chiro: 
Kerstblokken,promo,wijndegust
atie,sintmans,tentenmans 

Hobby’s? chiro 

Favoriete chirospelletje? 
weerwolven 

Wat wil je later worden? in de 
garage werken 

Verliefd op? / Altijd uit je mond stinken OF 
altijd een heel erge stank ruiken? 

Lievelingseten? spare-ribs 



Rakkers 

Ik ben: Vince van Oorschot 

 

Beter bekend als? dr. Vince 

Ik ben geboren op: 14/04/1998 

Ik studeer: geneeskunde 

Taken binnen de chiro: kassier 
jongenschiro, gemengde ao, 
promo, schakeltje, internetmans 

Hobby’s? chiro, joggen, reizen, 
lezen, munten verzamelen 

Favoriete chirospelletje? 
bosstratego 

Wat wil je later worden? huisarts 

Verliefd op? Hanne 1 jaar geen tanden poetsen OF 1 
jaar altijd dezelfde onderbroek 
dragen? Lievelingseten? videe met frietjes 

 

Ik ben: Tuur Huysmans 

 

Beter bekend als? / 

Ik ben geboren op: 07/09/2000 

Ik studeer: boekhouden-
informatica 

Taken binnen de chiro: Christus 
Koning, gemengde AO, verhuur 

Hobby’s? voetbal 

Favoriete chirospelletje? kontje 
tienen 

Wat wil je later worden? 
boekhouder of financieel directeur 

Verliefd op? niemand Iedereen hoort wat jij denkt OF jij 
hoort wat iedereen denkt? 

Lievelingseten? pasta carbonara 



Toppers 

Ik ben: Jorn van Opstal 

 

Beter bekend als? Jan, Joen, Jakke 

Ik ben geboren op: 30/02/1997 

Ik werk als: schrijnwerker 

Taken binnen de chiro: Christus 
Koning, kerstblokken 

Hobby’s? chiro 

Favoriete chirospelletje? tennis Wat wil je later worden? 
schrijnwerker 

Verliefd op? / Iedereen hoort wat jij denkt OF jij 
hoort wat iedereen denkt? 

Lievelingseten? pizza 

 

Ik ben: Wannes Christiaensen 

 

Beter bekend als? Swa’ke 

Ik ben geboren op: 18/02/2000 

Ik studeer: cdo bouw 

Taken binnen de chiro: dropping 
kerstblokken kermis fuif verhuur 
kwb klusjesdagmans 
briefkesmans kampplaatsenmans 

Hobby’s? chiro, motor rijden 

Favoriete chirospelletje? balleke 
stamp 

Wat wil je later worden? metser 

Verliefd op? Hanne 1 jaar geen tanden poetsen OF 1 
jaar altijd dezelfde onderbroek 
dragen? Lievelingseten? spaghetti 

 



Kerels 

Ik ben: Kevin Meeusen 

 

Beter bekend als? Kevein 

Ik ben geboren op: 15/07/1997 

Ik werk als: elektricien 

Taken binnen de chiro: dropping 

Hobby’s? fristi drinken  

Favoriete chirospelletje? kontje 
tienen 

Wat wil je later worden? koning 

Verliefd op? Xanthe Altijd uit je mond stinken OF altijd 
een heel erge stank ruiken? 

Lievelingseten? pizza 

 

Ik ben: Tristan van Luijk 

 

Beter bekend als? Tristan 

Ik ben geboren op: 11/07/2000 

Ik studeer: aso 

Taken binnen de chiro: 
drankmans 

Hobby’s? voetbal en 
wakeboarden 

Favoriete chirospelletje? kontje 
tienen 

Wat wil je later worden? nog 
niet zeker 

Verliefd op? mezelf Altijd uit je mond stinken OF 
altijd een heel erge stank ruiken? 

Lievelingseten? kapsalon 

 



Aspiranten 

Ik ben: Mil Huysmans 

 

Beter bekend als? / 

Ik ben geboren op: 08/02/1998 

Ik studeer: burgerlijk ingenieur 

Taken binnen de chiro: uniformen, 
funweekend 

Hobby’s? chiro 

Favoriete chirospelletje? 
klakbuisschieten 

Wat wil je later worden? 
bruggenbouwer 

Verliefd op? Jelle 1 jaar geen tanden poetsen OF 1 
jaar altijd dezelfde onderbroek 
dragen? Lievelingseten? lasagne 

 

Ik ben: Yannick Van der Kaa 

 

Beter bekend als? Jean 

Ik ben geboren op: 22/06/1998 

Ik studeer: zorgkunde 

Taken binnen de chiro: Bivakweekend, 

thema avonden, verslagmans, 
website/facebook, kampplaatsenmans, 
carnavalbal, aspirock, kermisfuif 

Hobby’s? Chiro, gamen, films en 
series kijken, lezen 

Lievelingseten? biefstuk met 
peperroomsaus en frietjes 

Wat wil je later worden? 
zorgkundige 

Verliefd op? Hanne Hendrickx Iedereen hoort wat jij denkt OF jij 
hoort wat iedereen denkt? 

Favoriete chirospelletje? voetbal 



Veebee 

Ik ben: Koen Lauryssen 

 

Beter bekend als? veebee 

Ik ben geboren op: 15/01/1969 

Ik werk als: 
kwaliteitsmedewerker/ 
afdelingshoofd mixbereiding 

Taken binnen de chiro: VB 

Hobby’s? voetbal, chiro, muziek, 
skiën 

Favoriete chirospelletje? 
allemaal 

Wat wil je later worden? oud 

Verliefd op? m’n vrouw Altijd uit je mond stinken OF 
altijd een heel erge stank ruiken? 

Lievelingseten? biefstuk friet 
(met béarnaise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meisjeschiro 

Speelclub 

Ik ben: Kaat Van Bavel 

 

Beter bekend als? Boerin 

Ik ben geboren op: 11/04/2000 

Ik studeer: sociaal technische 
wetenschappen 

Taken binnen de chiro: 
dropping, nieuwe chirolokalen, 
verhuur 

Hobby’s? voetbal 

Favoriete chirospelletje? 
honkbal 

Wat wil je later worden? 
leerkracht 

Verliefd op? / Altijd uit je mond stinken OF 
altijd een heel erge stank ruiken? 

Lievelingseten? spaghetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik ben: Mart Jansen 

 

Beter bekend als? Jansen 

Ik ben geboren op: 07/11/2000 

Ik studeer: zorgkundige 
kinderopvang 

Taken binnen de chiro: Christus 
Koning, avondontspanning, kwb 

Hobby’s? zingen en chiro 

Favoriete chirospelletje? ik 
verklaar de oorlog aan 

Wat wil je later worden? 
zorgkundige 

Verliefd op? / 1 jaar geen tanden poetsen OF 1 
jaar altijd dezelfde onderbroek 
dragen? 

Lievelingseten? paella 

 

Ik ben: Jenthe Jansen 

 

Beter bekend als? Jen 

Ik ben geboren op: 11/01/1998 

Ik studeer: toegepaste 
psychologie 

Taken binnen de chiro: Christus 
Koning, BBQ 

Hobby’s? chiro 

Favoriete chirospelletje? 
bosstratego 

Wat wil je later worden? 
kinderpsycholoog 

Verliefd op? Michiel Iedereen hoort wat jij denkt OF 
jij hoort wat iedereen denkt? 

Lievelingseten? citroentaart 

 



Kwiks 

Ik ben: Gwen Jansen  

Beter bekend als? Juan (op z’n Spaans) 

Ik ben geboren op: 12/05/1997 

Ik studeer: toerisme- en 
recreatiemanagement 

Taken binnen de chiro: schakeltje, 
kampplaatsenzoeker, kerstkaarsen en 
avondontspanning/kwb 

Hobby’s? afspreken met vrienden en 
chiro natuurlijk! 

Favoriete chirospelletje? reisje rond de 
wereld en inbreken bij de jongens 

Wat wil je later worden? 
stewardess 

Verliefd op? helemaal niemand Altijd uit je mond stinken OF altijd 
een heel erge stank ruiken? 

Lievelingseten? spaghetti en tiramisu 

 

Ik ben: Gretel Van Bavel 

 

Beter bekend als? / 

Ik ben geboren op: 09/09/1995 

Ik werk als: honden- en kattentrimster 

Taken binnen de chiro: BBQ, nieuwe 
chirolokalen 

Hobby’s? chiro, piano, dansen, muziek 

Favoriete chirospelletje? dokter in de 
knoop 

Wat wil je later worden? een 
goede hondenkapster 

Verliefd op? het leven 1 jaar geen tanden poetsen OF 1 
jaar altijd dezelfde onderbroek 
dragen? Lievelingseten? spaghetti 



Tippers 

Ik ben: Suzanne Martens 

 

Beter bekend als? Suzy 

Ik ben geboren op: 10/05/2001 

Ik studeer: humane 
wetenschappen 

Taken binnen de chiro: 
carnavalbal, verhuur 

Hobby’s? voetbal en chiro 

Favoriete chirospelletje? jan in de 
pan 

Wat wil je later worden? 
rechercheur 

Verliefd op? Leonardo DiCaprio Iedereen hoort wat jij denkt OF jij 
hoort wat iedereen denkt? 

Lievelingseten? pizza hawaï 

 

Ik ben: Jill Van den Bogerd 

 

Beter bekend als? Jilleke 

Ik ben geboren op: 18/10/1997 

Ik werk als: poetsen in een 
rusthuis 

Taken binnen de chiro: promo, 
BBQ, kerstkaarsen 

Hobby’s? chiro en turnen 

Favoriete chirospelletje? veel 
spelletjes 

Wat wil je later worden? hopelijk 
mama 

Verliefd op? / Altijd uit je mond stinken OF altijd 
een heel erge stank ruiken? 

Lievelingseten? spaghetti en 
sushi 



Tiptiens 

Ik ben: Ghislaine Stoffelen 

 

Beter bekend als? Ghie 

Ik ben geboren op: 23/07/1999 

Ik studeer: sociaal werk 

Taken binnen de chiro: Christus 
Koning, dropping, kermisfuif 

Hobby’s? chiro, zwemmen, 
afspreken met vrienden 

Favoriete chirospelletje? felix Wat wil je later worden? gelukkig 

Verliefd op? geheimpje 1 jaar geen tanden poetsen OF 1 
jaar altijd dezelfde onderbroek 
dragen? Lievelingseten? ribbekes 

 

Ik ben: Inge Wijnen 

 

Beter bekend als? Dash 

Ik ben geboren op: 07/05/2000 

Ik studeer: music industry 
professional 

Taken binnen de chiro: kermisfuif, 
promo, 50 jaar chiro, oudercomité, 
website/facebook 

Hobby’s? DJ 

Favoriete chirospelletje? jan in de 
pan 

Wat wil je later worden? 
evenement organisator 

Verliefd op? mijn lief Iedereen hoort wat jij denkt OF jij 
hoort wat iedereen denkt? 

Lievelingseten? pizza 



Aspi’s 

Ik ben: Indra van Luijk 

 

Beter bekend als? Indreej 

Ik ben geboren op: 23/04/1999 

Ik studeer: logopedie 

Taken binnen de chiro: schakeltje, 
bivakweekend, carnavalbal, ao, 50 
jaar meisjeschiro 

Hobby’s? studentenvereniging 
Unitas en gezelligheid met 
vriendinnen 

Favoriete chirospelletje? steen-
papier-schaar 

Wat wil je later worden? gelukkig 

Verliefd op? Larsje Altijd uit je mond stinken OF altijd 
een heel erge stank ruiken? 

Lievelingseten? glutenvrije 
frikandellen 

 

Ik ben: Vera Venhuizen 

 

Beter bekend als? / 

Ik ben geboren op: 15/09/1999 

Ik studeer: orthopedagogie 

Taken binnen de chiro: kwb, 
avondontspanning, BBQ, 
kerstkaarsen 

Hobby’s? chiro, paardrijden 

Favoriete chirospelletje? felix Wat wil je later worden? succesvol 

Verliefd op? ¯\_(ツ)_/¯ 1 jaar geen tanden poetsen OF 1 
jaar altijd dezelfde onderbroek 
dragen? Lievelingseten? pizzaaa 



Veebee 

Ik ben: An Hofkens 

 

Beter bekend als? Hoffie 

Ik ben geboren op: 22/06/1975 

Ik werk als: Assistent PLIF bij PZ 
Noorderkempen 

Taken binnen de chiro: VB 
spelen 

Hobby’s? chiro, voetbal kijken, 
lezen 

Favoriete chirospelletje? één 
tegen allen 

Wat wil je later worden? oma 

Verliefd op? Gert Iedereen hoort wat jij denkt OF 
jij hoort wat iedereen denkt? 

Lievelingseten? steak tartaar 

 

 

 

  



Contactgegevens 

leiding 
Meisjesleiding: 

NAAM GSM 
NUMMER 

E-MAIL 

VB 

An Hofkens 0475 23 19 43 anhofkens@hotmail.be 

HOOFDLEIDING 

Ghislaine Stoffelen 0496 54 28 94 ghislainestoffelen2307@gmail.com 

LEIDING 

Jill Van den Bogerd 0474 60 29 74 jillvandenbogerd@hotmail.com 

Indra Van Luijk 0487 64 98 75   indra.vanluijk@gmail.com 

Inge Wijnen 0471 22 88 05 inge.wijnen@hotmail.com 

Suzanne Martens 0471 86 09 96 suzannemartsens2001@gmail.com 

Kaat Van Bavel 0471 22 15 99 kaatvanbavel@gmail.com 

Vera Venhuizen 0493 45 22 31 veravenhuizen@hotmail.com 

Mart Jansen 0473 24 92 24 mart.jansen30@gmail.com 

Gwen Jansen 0473 25 53 33 gwen.jansen1@hotmail.com 

Jenthe Jansen 0473 20 69 80 jenthe_jansen@hotmail.com 
Gretel Van Bavel 0477 17 66 31 gretelvbavel@gmail.com 
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Jongensleiding:  

NAAM GSM NUMMER E-MAIL 

VB 

Koen Lauryssen 0498 81 35 81 koen.lauryssen01@telenet.be 

HOOFDLEIDING 

Dylan Van Opstal 0479 92 75 28 vanopstaldylan50@gmail.com 

LEIDING 

Kevin Meeusen 0470 66 97 74 meeusenkevin@hotmail.com 

Cis Van Looveren 0470 60 44 46 cis.vanlooveren1999@gmail.com 

Jorn van Opstal 0474 35 43 64 jornvanopstal2@hotmail.com 

Vince van 
Oorschot 

0470 07 53 02 vincevo@live.be 

Yannick Van der 
Kaa 

0473 24 09 07 yannickvdkaa@hotmail.com 

Mil Huysmans 0479 92 30 23 milhuysmans12@gmail.com 

Twan Huysmans 0479 92 29 70 twan.huysmans@gmail.com 

Tuur Huysmans 0487 28 67 34 tuurhuysmans76@gmail.com 

Tristan van Luijk +316 13 27 20 
28 

tristan.vanluijk@gmail.com 

Wannes 
Christiaensen 

0477 47 02 64 wannesschool@outlook.com 

Ward Jansen 0473 24 92 72 wardjansen@hotmail.com 

Ken Snijders 0472 62 14 54 kensnijders@gmail.com 

 

 

 

 



Kalender 
Avondontspanning (keti + aspi) 26/10/18 

Dropping (keti + aspi) 23/11/18 

Christus koning 25/11/18 

Aspirock 04/05/19 

Kamp 11 tem 21/07/19 

Barbecue 31/08/19 

Kermisfuif 07/09/19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Christus Koning 
Beste leden, ouders 

Binnenkort is het zo ver. Christus Koning komt er weer aan! Het 

concept vindt dit jaar plaats in het weekend van23-24-25 november. 

Voor degene die niet bekend zijn met Christus Koning leggen we nog 

even uit wat het is. 

Als eerste zullen we op vrijdagavond 23 november het weekend 

inzetten met een activiteit voor de twee oudste groepen (kerels, 

aspiranten, tiptiens en aspi’s) binnen onze Chiro, hier zullen de leden 

een aparte brief voor meekrijgen. 

Op zaterdagavond 24 november om 18.45u verwachten wij al onze 

leden op het gemeenteplein voor de meisjeschiro. Dit vanwege de 

mis die om 19.00u begint. Vergeet zeker niet om je uniform aan te 

doen en een centje mee te nemen voor de kerkschaal. 

Ook zouden wij graag onze leden warm willen maken om mee te 

komen zingen in het koor deze avond. Wat is dit? Leuke liedjes zingen 

samen met je vrienden en vriendinnen! Heb je interesse mag je een 

berichtje sturen naar Mart Jansen (0473249224). Of laat het weten 

aan Jenthe Jansen of Ward Jansen. We zullen een 3 tal keren 

repeteren van te voren om er iets heel moois van te maken. Voor de 

zangers zal er nog een briefje komen met de datums wanneer we 

gaan repeteren. Daarom graag voor 5 november laten weten of we 

op jou kunnen rekenen! 

Vervolgens hebben we nog onze zondag 25 november. Dit jaar gaan 

we naar Toverland!!! We gaan hier een hele leuke uitstap van maken 

samen met heel de Chiro. Daarom verzamelen we om 8.45u op het 

gemeenteplein voor de meisjeschiro, om tegen 9.00u te kunnen 

vertrekken en rond 19.00u komen we terug aan. Als we later terug 

zullen zijn zal dit worden meegedeeld op de facebookpagina van de 

chiro. We vragen om op deze dag ook je uniform aan te doen en 

zeker genoeg eten en drinken te voorzien. Ook even opletten wat 



voor weer het wordt. Ook hopen we dat er van de jongere groepen 

veel meegaan, deze dag is de moeite waard ! 

Voor deze dag vragen we een bedrag van 25 euro per persoon. 

(vervoer + inkom) 

Ga je graag mee naar Toverland? Schrijf je dan in voor 5 november 

bij Jorn van Opstal. 

Vermeld zeker de naam van je kind(eren). 

Dit kan door het geld te storten: 

Met vermelding je naam of namen en groep op de rekening 

BE 47 7310 1188 3380 

OF 

Breng het invulstrookje binnen op adres: 

Rietweg 15 (Meerle) + gepaste bedrag. 

Bij vragen kan je altijd terecht bij de leiding van zowel de jongens- als 

meisjeschiro. 

Hopelijk hebben jullie net zoveel zin in dit weekend als ons! 

Groetjes Christus Koning comité (Ward Jansen, Mart Jansen, Tuur 

Huysmans, Jorn van Opstal en Jenthe Jansen) en de ganse 

leidingsploeg. 

________________________________________________________ 

  

Ik/wij ……………………………………………………………………………..…………………. 

gaan op 25 november mee naar Toverland  en betalen hierbij 

…………………….. euro (25 euro per deelnemend kind) 

 

 

 



Christus Koning: brunch 
Eerste chiro ontbijtbuffet met Christus Koning (25/11) 

U komt toch ook? Het oudercomité organiseert voor de eerste maal 

een gezellig en lekker ontbijtbuffet. De opbrengst gaat volledig naar 

onze chirojeugd van Meerle, zodat zij zich op deze dag - terwijl wij 

aan het ontbijten zijn - volledig kunnen uitleven in Toverland. 

 

De brunch zal plaatsvinden op zondag 25 november. Schuif gezellig 

aan vanaf 08:30 bij de jongenschiro (Ulicotenseweg 2). Uiteraard is 

iedereen hier welkom, ook alle mensen uit Meerle en omstreken die 

geen kinderen in de chiro hebben zitten! 

Het ontbijtbuffet is à volonté met keuze uit: 

● koffie, thee, melk, fruitsap en voor onze kleine klanten een 

glaasje ranja; 

● pistolets, zachte broodjes, wit/bruin brood, krentenbrood, 

croissant; 

● kleine koffiekoekjes, cake; 

● volop beleg met kaas, hesp, salades, préparé, zoetwaren etc.; 

● gevuld eitje, spiegeleitje, roerei, gebakken spek; 

● fruitsalade, muesli en cornflakes; 

● en tegen extra betaling kan je het ontbijt uitbreiden met een 

glaasje cava, een pint, cola of ice-tea. 

 

Voor alle chiroleden die zondag meegaan 

naar Toverland voorziet de ouderraad 

lunchpakketten zodat zij deze die dag niet 

zelf moeten meenemen. Gemakkelijk toch? 

En dit alles aan zeer schappelijke 

chiroprijzen! 

 



BESTELFORMULIER 

Inschrijven kan via chiroontbijtbuffet@chiro.be of door dit strookje in 

de brievenbus van de jongenschiro te steken (Ulicotenseweg 2) voor 

20 november. Betalen doe je 25 november ter plaatse op de chiro. 

 

Brunch 

Prijs volwassenen: €15 - kinderen 4-12j: €8 - kinderen tem 3j: gratis 

Naam  

Adres  

Telefoonnummer  

Aantal volwassenen  

Aantal kinderen  

 

Lunchpakketten 

Prijs kinderen tot 12 jaar: €3 - prijs kinderen boven 12 jaar: €4 

Naam  

Adres  

Telefoonnummer  

Aantal onder 12j  

Aantal boven 12j  

 

 

 

 

mailto:chiroontbijtbuffet@chiro.be


Trooper 
 

Yes, vanaf nu kan iedereen online shoppen én ons steunen! 

Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat ? 

 

Maak kennis met Trooper. Een website voor al je online shopping die 

ervoor zorgt dat je de chiro van Meerle gratis steunt met je online 

aankopen, zonder één € meer te betalen. 

 

Hoe werkt Trooper ? 

1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/chiromeerle 

of trooper.be/meisjeschiromeerle ). 

2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil 

steunen. 

3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te 

betalen. 

4. De shop betaalt een percentje aan onze chiro. Gemiddeld krijgen 

wij € 5 per aankoop van €100. 

 

Via www.trooper.be kan je heel wat meer kopen dan wafels: 

1. Massa’s electronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection...) 

2. Het meest fantastische speelgoed (Fun,Bart Smith, Maxitoys...) 

3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Travelbird, Expedia, 

Cheaptickets, Sunweb...) 

4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, CKS, Torfs....) 

5. Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Apotheek-

Online...) 

6. Een cadeautje (L’Occitane, Eci, Mamzel, cadeaus.be, Coolgifts...) 

7. Een aantal goeie flessen wijn (Wijnbeurs) 

8. En nog veel meer... 

 

http://www.trooper.be/chiromeerle


 

Je hebt ongetwijfeld wel IETS nodig op dit moment. Koop dit al eens 

via www.trooper.be. Dan weet je al hoe het moet ;-). Like zeker ook 

de Trooperpagina op Facebook, dan blijf je op de hoogte van al het 

nieuws. 

 

Belangrijk : Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons als leden 

écht achter smijten en de nodige mond-aan-mondreclame voeren bij 

onze familie, vrienden en ook Facebook, Whatsapp, SMS inschakelen. 

Trooper moet leven binnen onze club! 

Alvast bedankt, 

De leidingsploeg van chiro Meerle 

 

PS. voor aan de toog, de feesttafel of voor het slapengaan, de 

vervoeging is als volgt : 

ik troop, jij troopt, hij troopt, wij troopen, jullie troopen, zij troopen. 

 



 


