
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schakeltje 

2019-2020 

 

1ste editie 



De Veebee heeft gezee… 
Dit chirojaar zijn we met veel zon gestart, in tegenstelling tot vorig 

jaar. Het was weer een mooie opkomst. Zowel bij jongens- als bij 

meisjeschiro zagen we nieuwe gezichten verschijnen onder de leden. 

Allemaal klaar voor zondagen gevuld met zotte spelletjes, gekke 

bekken trekken, deugnieterij uitsteken (want dat mag al wel eens van 

de leiding), op tijd een chipske en een cola, … 

Ook bij de leiding zijn er nieuwe gezichten. Bij de jongenschiro 

stopten Twan Huysmans, Yannick Van der Kaa, Wannes Christiaensen 

en Tristan Van Luijk. Zij geven de fakkel door aan Sten Brunson, 

Rowan Van Opstal, Senne Van Oorschot en Bricke Van Looveren. 

Bij de meisjeschiro hebben we ook afscheid moeten nemen van 

enkele leidsters: Gwen Jansen, Indra Van Luijk en Vera Venhuizen. 

Drie enthousiaste aspi’s stonden te trappelen om het van hen over te 

nemen en dat zijn Iris Van Bavel, Jette Leuris en Femke Aarts. 

Meer informatie over al de leiders en leidsters vind je verder in dit 

Schakeltje. 

Er gebeurde nóg een wissel bij de meisjeschiro. An Hofkens heeft op 

kamp haar VB-schap af kunnen sluiten met FestivAN. Een festival 

georganiseerd door de leiding en kookploeg.  In het geniep hadden 

we muzikaal talent uitgenodigd op onze kampplaats in Mol. Het 

chirokoor startte de avond, gevolgd door heel wat mooie 

nummertjes gezongen door Gitte Koyen en Lieze Jacobs (begeleid op 

de gitaar door Thijs Van Best). Er was ook nog een komisch 

intermezzo gebracht door Ronny Pijpers  en Ronny Van Ackerveken, 

die voordien jaren meegingen als kookploeg. De headliner van 

FestivAN was Peter zonder Botsotto’s. Piet Van Bavel rondde de 

avond af met heel wat bekende meezingers. 

Het was een grote verrassing voor An om op dat festival veel 

bekende gezichten te zien, zoals familie, schoonfamilie en oud-



kookploeg. Een avond die An niet snel zal vergeten. Net zoals we An 

niet zullen vergeten. Merci, An, voor al die jaren inzet voor de chiro! 

Bij het vertrek van An, ben ik, Ine, dan binnen gewandeld. Ik ben 

samen met Michiel, mijn man, al een aantal jaren actief als kookploeg 

bij de Chiro. Vorig jaar werd me de vraag gesteld of ik het zag zitten 

om VB te worden. En het antwoord was vollenbak JA! 

Sinds januari 2019 volg ik het reilen en zeilen van de meisjeschiro al 

mee. Na het kamp werd het dan ‘voor echt’. Voor mij toch wel een 

spannende start! Chiro is me zeker niet onbekend. Als jong meisje 

heb ik altijd in de Chiro gezeten in Merksplas. An Hofkens is daar 

trouwens nog leidster van mij geweest. Na mijn aspitijd ben ik 

leidster geworden van Speelclub, Tippers en Aspi’s. Ondertussen was 

ik ook al actief als monitrice bij Kazou en daar ben ik nog jaren actief 

geweest als begeleidster en vakantieverantwoordelijke. Voor mij 

waren dit echt jaren vol plezier! Ik ben dan ook blij dat ik weer dat 

Chirogevoel kan bovenhalen en samen met de leidingsploeg in 

Meerle kan bouwen aan een chiro voor iedereen. 

Ik wens jullie een geweldig Chirojaar toe! 

Ine Sprangers, VB Chiro Sint Lutgard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarthema 

Grenzeloos Chiro!  

We eten taco’s, onze kleren zijn ‘made in China’, we slapen in 

Zweedse bedden en we chatten met mensen aan de andere kant van 

de wereld. Ja, we zijn wereldburgers. We horen of lezen verhalen 

over mensen aan de andere kant van de wereld. Maar we weten niet 

altijd wie ze echt zijn. Met 'Grenzeloos Chiro' willen we buiten onze 

eigen Chirogrenzen gaan en andere jeugdbewegingen ontmoeten 

over de landsgrenzen heen!  

 

Waarom grenzeloos Chiro? 

In spel kunnen we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn er 

jeugdbewegingen met dezelfde doelen bezig: kinderen en jongeren 

laten organiseren, leren, ervaren, spelen. Door te focussen op 

‘internationaal’ willen we Chiroleden en -leiding motiveren om hun 

blik te verruimen en uit hun comfortzone te treden. We willen hen in 

ontmoeting laten gaan met  jongeren van over heel de wereld. Met 

de Chiro maken we ten slotte als stichtend lid bovendien deel uit van 

een internationaal netwerk van jeugdbewegingen, de Fimcap. 

 

 



In dit jaarthema willen we focussen op drie pijlers.  

 

1. Goeiedag, Bonjour, Buenas Dias   

Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren! Zo kunnen wij vanuit 

Chirojeugd Vlaanderen ook veel leren van leiding, leden en 

organisaties in het buitenland. Door ontmoetingen te organiseren en 

uit te wisselen over de grenzen heen willen we verwondering 

opwekken. Internationale ontmoetingen staan centraal. En daarvoor 

hoef je niet altijd letterlijk over de grens te gaan!   

 

2. Samen sterk!   

 Als Chirojeugd Vlaanderen leven we niet op een eiland. We vinden 

niet alleen onze eigen groep belangrijk, maar we hebben ook 

aandacht voor de gemeenschap om ons heen. We wonen allemaal op 

dezelfde wereldbol. Onze stem klinkt luider als we die met velen 

tegelijk laten horen. We laten de stem van kinderen en jongeren 

horen. Dat willen we niet alleen doen voor de kinderen en jongeren 

die in ons land wonen, maar voor alle kinderen wereldwijd. Dat doen 

we ook vanuit ons gevoel voor rechtvaardigheid.  

 

3. Chiro, dat is wat ons bindt!  

Spanjaarden luisteren naar hiphop, net zoals wij. In Marokko 

besteden ze veel aandacht aan hun vrienden, net zoals wij. We lijken 

meer op elkaar dan we zelf soms denken. Natuurlijk hebben jongeren 

aan de andere kant van de wereld hun eigen culturele eigenheden en 

verschillen ze zo van ons. Door kennis te maken met leden en leiding 

van alle jeugdbewegingen in de wereld willen we ook focussen op de 

gelijkenissen. Van noord naar oost en van zuid naar west: we zijn 

jong, zitten in de jeugdbeweging, spelen als gekken, gaan op kamp en 

bouwen aan kampvuren die overal evenveel warmte verspreiden. Via 

die gelijkenissen willen we werken aan verbondenheid. 



Leidersvoorstelling 
Jongenschiro 

 Bengeltjes  

Ik ben: Mil Huysmans 

 

Beter bekend als? Milf 

Ik ben geboren op: 08/02/1998 

Ik studeer: Burgerlijk Ingenieur 
Bouwkunde 

Aantal jaar leider: 4 

Chirotaken: dropping, carnavalbal, 
wijndegustatie 

Hobby’s: chiro, joggen Lievelingseten: lasagne 

Lievelingsspel: klakbuisschieten Droomreis: Bali 

Vince & Senne over Mil: Mil is een echte Huysmans: hij zal altijd zijn 
eigen mening geven en leeft voor de chiro met hart en ziel. Ook als er 
gereden moet worden staat hij altijd paraat met zijn witte oldtimer.  
Mil, met jou erbij gaan we een topjaar tegemoet bij de bengeltjes! 

 

 

 

 

 

 

        

 



Ik ben: Vince van Oorschot 

 

Beter bekend als? Dokter Vince 

Ik ben geboren op: 14/04/1998 

Ik studeer: Geneeskunde 

Aantal jaar leider: 4 

Lievelingseten: videe met frietjes 

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

Chirotaken: gemengde AO, 
samenwerking KWB, schakeltje 

Lievelingsspel: slotentocht Droomreis: rondreis in Peru 

Mil & Senne over Vince: Vince is een beetje de vader van de 
leidingsploeg: als je hulp nodig hebt, kan je steeds bij hem terecht! 
Daarnaast is zijn bijnaam ‘dokter’ ook zeker niet gelogen: Ergens een 
pijntje of een wondje? Vince staat meteen met zijn EHBO-koffers klaar! 

 

Ik ben: Senne van Oorschot 

 

Beter bekend als? Senkie 

Ik ben geboren op: 12/05/2001 

Ik werk: Schrijnwerker bij 
bouwonderneming Ooms 

Aantal jaar leider: 1 

Droomreis: Australië 

Hobby’s: sporten, chiro Lievelingseten: lasagne 

Lievelingsspel: brandende 
tennisbal 

Chirotaken: Christus Koning, 
promo, samenwerking KWB, 
wijndegustatie 

Mil & Vince over Senne: Senne is een echte creatieveling op het vlak 
van hout. Een piratenvlag en -stuur maken voor de bengeltjesboot is 
voor hem dan ook in 123 gebeurd. Soms moet je dan ook wel ‘zagen’, 

maar dat nemen we er graag bij.        



Speelclub 

Ik ben: Ward Jansen 

 

Beter bekend als? Jansen 

Ik ben geboren op: 07/11/2000 

Hobby’s: chiro, fanfare 

Aantal jaar leider: 2 

Lievelingseten: frietjes 

Ik werk: Carosseriecentrum 
Hoogstraten 

Chirotaken: administratie, VZW, 
ouderraad, Christus Koning, 
verhuur 

Lievelingsspel: speurtocht Droomreis: Kreta 

Bricke over Ward: Ward is een goeie leider die graag een jongere groep 
heeft. Zijn beste vriend in de leidersploeg is duidelijk Ken. 

 

Ik ben: Bricke Van Looveren 

 

Beter bekend als? Briksel 

Ik ben geboren op: 30/04/2001 

Ik studeer: Vastgoed 

Aantal jaar leider: 1 

Lievelingseten: frietjes 

Hobby’s: voetbal Chirotaken: dropping, kermisfuif, 
gemengde AO 

Lievelingsspel: kontje tienen Droomreis: nog onbekend 

Ward over Bricke: Mijn medeleider is Brickes. Hij is student in Gent, 
voetbalt in Mjeel en is eerste jaar leider. Samen hebben wij dit jaar de 
speelclub. We gaan er een mooi jaar en een zalig kamp van maken! 

 



Rakkers 

Ik ben: Ken Snijders 

 

Beter bekend als? Snijers 

Ik ben geboren op: 02/04/2001 

Ik studeer: carosserie op VITO 

Aantal jaar leider: 2 

Lievelingseten: spareribs 

Hobby’s: werken in de garage Chirotaken: kerst, carnavalbal, 
samenwerking KWB 

Lievelingsspel: bord ring erin Droomreis: Ibiza 

Rowan over Ken: dikke neus, bjeesje, maagd 

 

Ik ben: Rowan van Opstal 

 

Beter bekend als? Rooie 

Ik ben geboren op: 11/02/2001 

Ik studeer: deeltijds metselaar 

Aantal jaar leider: 1 

Lievelingseten: kebab 

Hobby’s: chiro Chirotaken: kerst, verhuur 

Lievelingsspel: bord ring erin Droomreis: Spanje 

Ken over Rowan: Mijn medeleider is Rowan. Rowan is altijd gelukkig en 
een grappige kerel. Als hij een tijdje weg is, dan moet je eens gaan 
kijken op de WC. Dat is toch zijn vaste plekje wel op de chiro. 

 

 

 



Toppers 

Ik ben: Cis Van Looveren 

 

Beter bekend als? Ciske (de rat) 

Ik ben geboren op: 28/11/1999 

Ik studeer: industrieel ingenieur 

Aantal jaar leider: 3 

Lievelingseten: videe met frietjes 

Hobby’s: chiro, II Geel Chirotaken: kermisfuif, promo, 
schakeltje 

Lievelingsspel: bosstratego Droomreis: National Forest Canada 

Sten over Cis: Mijn medeleider is Cis. Als je het nog niet wist... hij heeft 
een winkeltje. Hij studeert in Geel en is een aangename kerel. Hij is zeer 
creatief en weet goed zijn leden te vermaken. Ik ben blij dat hij mijn 
medeleider is! 

 

Ik ben: Sten Brunson 

 

Beter bekend als? Clannie 

Ik ben geboren op: 05/10/2019 

Ik studeer: publiciteit 

Aantal jaar leider: 1 

Lievelingseten: spaghetti 

Hobby’s: dorpel, muziek maken, 
gamen en chiro 

Chirotaken: kermisfuif, promo, 
verhuur 

Lievelingsspel: appeltje Droomreis: Bali 

Cis over Sten: Sten is een gemotiveerde nieuwe leider voor de toppers. 
Hij is van nature rustig, maar kan goed inpikken op het enthousiasme 
van de toppers. Tenslotte heeft hij een goede muziekstijl! Het kan niet 
anders dan een topjaar worden met deze beir! 



Kerels 

Ik ben: Dylan van Opstal 

 

Beter bekend als? Flapper, Bert 

Ik ben geboren op: 04/11/1999 

Ik werk: houthandel Janssens & 
Janssens 

Aantal jaar leider: 3 

Lievelingseten: pizza 

Hobby’s: chiro Chirotaken: hoofdleider, VZW, 
ouderraad, BBQ en verhuur 

Lievelingsspel: mastermind Droomreis: reisje rond de wereld 

Tuur over Dylan: Den Dylan, het is soms ne rare maar wel een goede 
leider voor bij de keti's. Ik heb er de volste vertrouwen in dat het dit jaar 
goed komt. Dylan kan soms wel agressief uit de hoek komen dus kerels, 
als ik met een blauw oog aan kom dan weten jullie hoe het komt ;) 

 

Ik ben: Tuur Huysmans 

 

Beter bekend als? Tuurke 

Ik ben geboren op: 07/09/2000 

Ik studeer: vastgoed 

Aantal jaar leider: 2 

Lievelingseten: pasta 

Hobby’s: voetballen Chirotaken: kassier, Christus 
Koning, BBQ 

Lievelingsspel: bosstratego Droomreis: Dubai of Ibiza 

Dylan over Tuur: Mijn medeleider is Tuur Huysmans. Leuke medeleider 
voor samen de kerels topzondagen en top kamp te geven. Wij kunnen 
wel op elkaar afstemmen en dezelfde grapjes maken met de kereltjes. 



Aspiranten 

Ik ben: Jorn van Opstal 

 

Beter bekend als? Jan 

Ik ben geboren op: 30/07/1997 

Ik werk: schrijnwerker 

Aantal jaar leider: 5 

Lievelingseten: lasagne 

Hobby’s: chiro, Den Dorpel Chirotaken: kerst, BBQ 

Lievelingsspel: tennis Droomreis: Praag 

Kevin over Jorn: Jorn is een van mijn beste vrienden, ik ben blij dat we 
dit jaar naast elkaar mogen staan! Wij begrijpen elkaar en gaan er een 

topjaar van maken! Jorn, i love you!      

 

Ik ben: Kevin Meeusen 

 

Beter bekend als? Kevein 

Ik ben geboren op: 15/07/1997 

Ik werk: elektricien, brandweer 

Aantal jaar leider: 5 

Lievelingseten: pizza 

Hobby’s: voetbal, fietsen Chirotaken: dropping, gemengde 
AO 

Lievelingsspel: kontje tienen Droomreis: cruise 

Jorn over Kevin: Een top medeleider. Hier ga ik een top jaar mee 

hebben. En heeft ook altijd een gaatje vrij       

 

 



Veebee 

Ik ben: Koen Laurijssen 

 

Beter bekend als? / 

Ik ben geboren op: 15/01/1969 

Ik werk: Kwaliteitsmedewerker - 
afdelingshoofd mixbereiding 
roomijsfabriek 

Aantal jaar veebee: 3 

Lievelingseten: friet biefstuk 
bearnaise 

Hobby’s: muziek, voetbal, chiro, 
skiën 

Chirotaken: veebee, vzw, 
ouderraad 

Lievelingsspel: samenspel Droomreis: New Orleans 

Ine over Koen: Voor zover ik Koen ken: 
Koen lijkt me de rust zelve, is muzikaal aangelegd (speelt mee met Peter 
en de botsotto's) en drinkt graag een pintje. Papa van Cas en Eerd. Rijdt 
met een grijs (?) busje rond van een degelijk automerk ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meisjeschiro 

Speelclub 

Ik ben: Jette Leuris 

 

Beter bekend als? Jettie Palletie of 
Pleuris 

Ik ben geboren op: 06/03/2002 

Hobby’s: chiro, werk (Albert Heijn 
Baarle-Nassau) 

Aantal jaar leider: eerste jaartje 

Lievelingseten: spaghetti/pizza 

Ik studeer: Jeugd- en 
gehandicaptenzorg in Turnhout 

 

Chirotaken: dropping, 
verhuis/nieuwe lokalen 

Lievelingsspel: weerwolfje Droomreis: Zuid-Afrika of Austrailië  

Gretel over Jette: jette, Was een Aspi die nu leiding is geworden. het is een 

lieve en verantwoordelijke leidster. Ze kan heel goed met kinderen om. Ik hoop met 
haar en jill een mooi jaar te maken en dat ze kan genieten samen met ons. om een 
mooi jaar samen te maken voor de speelclub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik ben: Gretel Van Bavel 

 

Beter bekend als? Gretie 

Ik ben geboren op: 09/09/1995 

Hobby’s: chiro, solofit 

Aantal jaar leider: 2 

Lievelingseten: spaghetti/pizza 

Ik werk: zelfstandig honden en 
katten trimster 

 

Chirotaken: VZW, kermisfuif, 
gemengde AO, samenwerking KWB 

Lievelingsspel: plum plum Droomreis: Zuid-Afrika  

Jill over Gretel: Lieve Gretel, je bent een super lieve meid waar ik goed mee kan 

praten! Ik vind het echt straf dat je vorig jaar bij ons in de leidingsploeg bent gesprongen, 
zonder dat je amper iets of iemand echt kende. Vind ik knap! Dus dat we veel leuke 
momenten met de speelclub(leiding) mogen meemaken! <3 

 

Ik ben: Jill van den Bogerd 

 

Beter bekend als?  Jilleke 

Ik ben geboren op: 18/10/1997 

Hobby’s: chiro, turnen 

Aantal jaar leider: 5 

Lievelingseten: sushi, pasta, 
ketchupchips  

Ik werk: poetsen in het buitenhof 
 

Chirotaken: VZW, kerst, BBQ, 
promo 

Lievelingsspel: 15 tellen in de 
rimboe 

Droomreis: New York, Ibiza 

Jette over Jill: Is een hele lieve en grappige meid, 
Ze kan ook heel goed omgaan met kinderen en staat altijd voor je klaar!  
Ze is altijd goed voorbereid !!!  



Kwiks 

Ik ben: Mart Jansen 

 

Beter bekend als?  Jansen 

Ik ben geboren op: 7/11/2000 

Hobby’s: muziek en chiro 
natuurlijk ;) 

Aantal jaar leider: 2 

Lievelingseten: sushi 

Ik werk/studeer: zorgkundige 

 
Chirotaken: Christus Koning, Kerst, 
schakeltje 

Lievelingsspel: speurtocht Droomreis: Kroatië  

Iris over Mart: Liefste Mart, naast sushi ben jij mijn favoriet ;). De aller aller 

liefste medeleiding waarmee ik een super tof jaar ga beleven. x  

 

Ik ben: Iris Van Bavel 

 

Beter bekend als?  / 

Ik ben geboren op: 30/12/2002 

Hobby’s: chiro & fitness 

Aantal jaar leider: 1ste jaartje 

Lievelingseten: sushi 

Ik studeer: Architecturale & 
Binnenhuiskunst 

 

Chirotaken: BBQ, verhuur, 
schakeltje, verhuis/nieuwe lokalen 

Lievelingsspel: honkbal Droomreis: Bali 

Mart over Iris:  Lieve Iris 

Voor Iris is dit haar eerste jaar als leidster en heb er heel veel zin in om samen met 

haar er een geweldig jaar van te maken samen met de kwiks! Liefs ❤ 

 



Tippers 

Ik ben: Kaat Van Bavel 

 

Beter bekend als?  Boerin 

Ik ben geboren op: 11/04/2000 

Hobby’s: chiro  

Aantal jaar leider: 2 

Lievelingseten: rijst, currysaus en 
loempia 

Ik studeer: leerkracht lager 
onderwijs  
 

Chirotaken: Kassier, Kerst, 
carnavalbal, verhuur 

Lievelingsspel: hoe vettiger hoe 

prettiger 

Droomreis: Noorwegen 

Femke over Kaat: Kaat, een super lieve en spontane meid. Vaak is ze erg 

enthousiast. (Soms iets te ;) ) maar het is altijd gezellig en staat voor iedereen klaar. 

 

Ik ben: Femke Aarts 

 

Beter bekend als?  Fem 

Ik ben geboren op: 17/10/2002 

Hobby’s: chiro en voetbal 

Aantal jaar leider: 1 

Lievelingseten: chinees  

Ik studeer: Humane wetenschappen 

 
Chirotaken: dropping, gemengde 
AO, samenwerking KWB 

Lievelingsspel: vlaggenroof  Droomreis: roadtrip door Amerika 

Kaat over Femke: Ik ben samen leidster met Femke.  

Zij begint dit jaar aan haar eerste jaar als leidster bij onze Chiro.  
Nog een leuk weetje over haar: ze woont niet in Mjeel, maar in Strijbeek. 



Tiptiens 

Ik ben:  Jenthe Jansen 

 

Beter bekend als?  Jen 

Ik ben geboren op: 11/01/1998 

Hobby’s: Chiro 

Aantal jaar leider: 2 

Lievelingseten: citroentaartje 

Ik studeer: Psygologie 

 
Chirotaken: administratie, Christus 
Koning, BBQ 

Lievelingsspel: Bosstratego  Droomreis: Bali 

Inge over Jenthe: Mijn medeleiding is iemand die open staat voor een uitdaging 

en gaat deze dit jaar aan met een oudere groep. Ik weet zeker dat ze dit gaat 
kunnen want ze is een spontaan, creatief en aardige meid! 

 

Ik ben: Inge Wijnen 

 

Beter bekend als?  Dash/Wijnen 

Ik ben geboren op: 07/05/2000 

Hobby’s: chiro(duh), plaatjes draaien 

Aantal jaar leider: 2 

Lievelingseten: pizza  

Ik studeer: Fotografie, Sint-Lucas 
Antwerpen 

 

Chirotaken: ouderraad, dropping, 
kermisfuif, facebook pagina 

Lievelingsspel: Jan in de pan  Droomreis: Zweden, Noorwegen, IJsland 

en nog meer 

Jenthe over Inge: Inge is heel creatief met de computer en maakt vaak affiches 

voor vele Chiro-activiteiten. Daarnaast is ze ook vaak terug te vinden achter haar 
draaitafel. Op verschillende feestjes kan je haar aan het werk zien als DJ-ING. Ik 
kijk er naar uit om er samen een top Chirojaar van te maken! 



Aspi’s 

Ik ben: Suzanne Martens 

 

Beter bekend als?  Suus/Suzy 

Ik ben geboren op: 10/05/2001 

Hobby’s: chiro, voetbal 

Aantal jaar leider: 2 

Lievelingseten: zoete 
aardappelfrietjes 

Ik studeer: Criminologie 

 
Chirotaken: kermisfuif, 
carnavalbal, nieuwe 
lokalen/verhuis 

Lievelingsspel: bosstratego   Droomreis: Dominicaanse 
Republiek 

Ghislaine over Suzanne: Suzanne, suus, suuz, suzie, .... 

Een vrouwke naar men hart waar ik een super jaar mee ga beleven!!      

 

Ik ben: Ghislaine Stoffelen 

 

Beter bekend als?  Ghie 

Ik ben geboren op: 23/07/1999 

Hobby’s: chiro, afspreken met 
vriendinnen 

Aantal jaar leider: 3 

Lievelingseten: Spareribs 

Ik studeer: Personeelswerk 

 
Chirotaken: hoofdleidster, VZW, 

ouderraad, Christus Koning, promo, verhuur 

Lievelingsspel: Mcbuddy Droomreis: Zuid-Amerika 

Suzanne over Ghislaine: Ghislaine, ik kijk er naar uit om het aankomend jaar 

veel plezier te maken en veel bakken te vullen ;)  



Veebee 

Ik ben: Ine Sprangers 

 

Beter bekend als?  Veebee 

Ik ben geboren op: 11/02/1982 

Hobby’s: lezen, wandelen, uit eten 
gaan, terraske doen 

Aantal jaar leider: 
spiksplinternieuw (= 0 jaar) 

Lievelingseten: hete bliksem 

Ik werk: Leerkracht toegepaste 
informatica BUSO 

 

Chirotaken: Veebee, VZW, 
ouderraad, verhuis/nieuwe lokalen 

Lievelingsspel: Plum plum Droomreis: kanotrektocht in 
Canada 

Koen over Ine: Nog maar beperkt kennis gemaakt met Ine, maar enthousiasme 

en bedrijvigheid spatten er van af. Betere opvolgster voor An loopt er op de 

aardbol niet rond, me dunkt.              

 

 

 

  



Contactgegevens 

leiding 
Meisjesleiding: 

NAAM GSM 
NUMMER 

E-MAIL 

VB 

Ine Sprangers 0497 80 74 70 ine.sprangers01@gmail.com 

HOOFDLEIDING 

Ghislaine Stoffelen 0496 54 28 94 ghislainestoffelen2307@gmail.com 

LEIDING 

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

Jette Leuris 0682 94 68 39 jetteleuris@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 

Iris Van Bavel 0471 68 73 44 irisvanbavel@telenet.be 

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

Femke Aarts 0613 93 76 37 femkeaarts23@gmail.com 

Jenthe Jansen 0473 20 69 80 jenthe_jansen@hotmail.com 

Gretel Van Bavel 0477 17 66 31 gretelvbavel@gmail.com 

 

 

 



Jongensleiding:  

NAAM GSM 
NUMMER 

E-MAIL 

VB 

Koen Laurijssen 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 

Senne van Oorschot 0475 40 02 56 sennevo@hotmail.com 

Mil Huysmans 0479 92 30 23 milhuysmans12@gmail.com 

Bricke Van Looveren 0470 05 82 83 bricke157@gmail.com 

Tuur Huysmans 0487 28 67 34 tuurhuysmans76@gmail.com 

Rowan van Opstal 0471 21 51 06 rowanvanopstal@hotmail.com 

Sten Brunson 0471 40 58 42 stenbrunson@hotmail.com 

Ward Jansen 0473 24 92 72 wardjansen@hotmail.com 

Ken Snijders 0472 62 14 54 kensnijders@gmail.com 

 

 



Kalender 
Avondontspanning (keti + aspi) Info volgt nog 

Dropping (keti + aspi) 22 november 

Christus koning 24 november 

Ribbekesfestijn 22 februari 

Aspirock 9 mei 

Kamp 11-21 juli 

Barbecue 5 september  

Kermisfuif 12 september 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dropping 

 



Christus Koning 
Beste leden, ouders 

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

dat gaat uiteraard weer gevierd worden. Dit zal gebeuren in het 

weekend van 22, 23 en 24 november. Het verloop van het weekend 

ziet er als volgt uit : 

Het weekend wordt ingezet met de jaarlijkse dropping op vrijdag. Deze 

activiteit is enkel voor de twee oudste groepen van onze chiro, zij 

zullen hier een aparte brief van ontvangen. 

Op zaterdagavond 23 november zal er weer een viering plaatsvinden 

in onze parochiekerk. De leden worden om 18.45u verwacht op het 

gemeenteplein (plein voor de meisjeschiro) en zullen gezamenlijk met 

de leiding naar de kerk wandelen. Ouders/grootouders kunnen dan al 

in de kerk gaan zitten. De viering zelf zal starten om 19.00u. Er wordt 

verwacht van de leden dat zij hun uniform (bengeltjes/speelclub: 

rood t-shirt, vanaf rakkers/kwiks: volledig uniform) aan hebben 

tijdens de viering en dat zij een centje mee nemen voor in de schaal. 

We hopen dan ook op een talrijke opkomst vanuit de chiro. 

Ook willen wij onze leden weer warm krijgen om tijdens de viering mee 

te zingen in ons gelegenheidskoor. Op vraag van enkele ouders willen 

wij vanaf dit jaar ook ouders laten meezingen. Wat is dit? Een vijftal 

liedjes zingen en een drietal keer repeteren. Heb je interesse, dan ben 

je meer als welkom. Bij interesse graag een berichtje sturen naar Mart 

Jansen (04/73.24.92.24). De zangers/zangeressen zullen tijdig een 

briefje ontvangen met verdere informatie. Graag voor 29 oktober laten 

weten als je wilt mee doen. 

Op zondag 24 november gaan we met de hele chiro (jongens en 

meisjes) naar de efteling! Een leuke uitstap en een geweldige dag! We 

verzamelen hiervoor om 9.45u op het gemeenteplein (voor de 

meisjeschiro) en zullen om 10.00u met de bus vertrekken. We zullen 



tegen 18.30u terug op het gemeenteplein aankomen. Ook vragen we 

op deze dag om allemaal weer je uniform aan te hebben en genoeg 

eten en drinken mee te geven aan je kinderen. Er is mogelijkheid om 

daar iets te kopen van eten of drinken maar dat is vaak redelijk duur. 

We vragen wel om je kind iets van zakgeld mee te geven. Ook hopen 

we op deze dag weer voor een mooie opkomst (ook van onze jongste 

groepen)! Voor deze dag vragen we € 35 per persoon (vervoer + inkom 

efteling). 

Ga je graag mee naar de efteling? Schrijf je dan in voor 15 november. 

Dit kan door het geld over te schrijven op rekeningnummer BE 47 7310 

1188 3380 met vermelding UITSTAP EFTELING + NAAM VAN JE 

KIND(EREN). 

OF 

Door het inschrijvingsstrookje en gepast bedrag af te geven bij Senne 

van Oorschot of door het in de brievenbus van de jongenschiro te 

steken : 

Senne van Oorschot                    Chiro St. Jan                                                                             

Lage Rooy 9                                 Ulicotenseweg 2                                        

2328 Meerle                                     2328 Meerle 

Voor vragen kan je altijd bij iemand van de leiding terecht. 

Groeten, Christus Koning comité (Tuur Huysmans, Senne van 

Oorschot, Ward Jansen, Mart Jansen, Jenthe Jansen en Ghislaine 

Stoffelen) en de ganse leidingsploeg. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik/ wij …………………………………………………………………………….. gaan op 24 

november mee naar de efteling en betalen hiervoor € ……………….. (€ 

35 per lid). 

 



Christus Koning: brunch 
2e Chiro ontbijtbuffet met Christus Koning 

U komt toch ook ? Het oudercomité organiseert een gezellig en 

lekker ontbijtbuffet. De opbrengst gaat volledig naar onze Chiro 

jeugd. 

Zondag 24 november 

Schuif gezellig aan, dat kan vanaf 08.00 bij de jongens Chiro aan de 

Ulicotenseweg 2. Vanaf 8.00 uur want zo kunnen gezinnen waarvan 

de kinderen met de Chiro mee op uitstap gaan ook samen komen 

ontbijten. 

Ontbijt buffet a volonté met keuze uit; 

·         Koffie, thee, melk, fruitsap en voor onze kleine klanten een fijn glaasje ranja 

·         Pistolets, zachte broodjes, wit/bruin brood, krentenbrood, croissant 

·         Kleine koffiekoeken, cake 

·         Volop beleg met kaas, hesp, salades, preparé, zoetwaren, etc. 

·         Gevuld eitje, spiegeleitje, roerei, gebakken spek 

·         Fruitsalade, muesli en cornflakes 

Prijs 

Volwassenen: € 15,00 

Kinderen van 4 tot 12 jaar: € 8,00 

Kinderen t/m 3 jaar gratis 

Betaling ter plaatse op de 24ste 

 

 



Aanmelden graag voor 18 november 

Naam:          

 ………………………………………………………………………………………………… 

Adres:          

 ………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:          

 ………………………………………………………………………………………………… 

Aantal volwassenen    :           ……… 

Aantal kinderen            :           ……… 

Aantal lunchpakketten :           pakket 1 …..                   pakket 2 ….. 

  

Schrijf nu in op; chiroontbijtbuffet@gmail.com of stuur een SMS met 

al uw gegevens naar 0474 896425 of steek deze ingevulde brief in de 

brievenbus bij de jongens Chiro. 

Voor de deelnemers van de Chiro jeugd die mee gaan op Christus 

Koning uitstap is er een mogelijkheid om een lunchpakket te 

bestellen. 

Lunchpakket 1 à € 3,00 – tot ongeveer 12 jaar. Hierin koek, fruit, 

drankje en 2 sandwiches 

Lunchpakket 2 à € 4,00 – vanaf ongeveer 12 jaar. Hierin koek, fruit, 2 

drankjes en 4 sandwiches 

 

 

 

 

 



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. 

 

 


