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De Veebee heeft gezee… 
Beste leden, 

Beste ouders, 

We blikken weer terug op een geslaagde startdag. Het startschot van 

ongetwijfeld weer een bijzonder jaar. Bijzonder in verschillende 

opzichten. Voor de meisjeschiro was het de eerste startdag in hun 

prachtige nieuwe lokalen én met een nieuwe afdeling. Welkom 

Bengeltjes! In totaal mochten zij dit jaar maar liefst 27 nieuwe leden 

verwelkomen. De leidingsploeg staat dan ook te popelen om er weer 

een fantastisch jaar van te maken. Na het kamp namen we afscheid 

van Gretel Van Bavel en Femke Aarts. En zullen Esmee Verschueren, 

Lotte Jansen, Elien Brosens en Evi Van Gils de leidingsploeg 

versterken. De jongens verwelkomen dit jaar 8 nieuwe leden en één 

oude bekende. Na het kamp namen we afscheid van Vince Van 

Oorschot, Mil en Tuur Huysmans, Cis Van Looveren en Koen 

Laurijssen. Zij gaven de fakkel door aan Stef Martens, Toon Van Bavel 

en Thijs Christianen. Ook Yannick Van Der Kaa zal onze leidingsploeg 

terug komen versterken. Waarvoor dank! 

Helaas is ook het coronavirus nog niet verdwenen. Ook dit zal er dus 

voor zorgen dat ons Chirojaar er wat anders dan anders zal uit zien. 

Het is ondanks de maatregelen zeker mogelijk om Chiro te geven. Dit 

hebben beide leidingsploegen op kamp wel bewezen! 

Welke invloed dit virus nog zal hebben op onze gezamenlijke 

activiteiten zoals de BBQ, kerstactie, carnaval en Kristus Koning zal de 

tijd uitwijzen. Normaliter zal Kristus Koning dit jaar plaatsvinden 

tijdens het weekend van 20-21-22 november. Hierover zal u tijdig 

meer informatie ontvangen. 



 

Zoals eerder vermeld namen we na het kamp ook afscheid van Koen 

Laurijssen. Graag wil ik Koen bedanken voor alles wat hij de 

afgelopen jaren voor de Chiro heeft betekent en voor de plezante 

samenwerking die we de afgelopen 2 kampen al hadden. Volledig 

afscheid nemen doet Koen nog niet, we gaan hem nog tegenkomen 

in het oudercomité! 

Voor velen spreekt hier nu een nieuw gezicht, voor sommigen 

bekend als ‘oudgediende’. Ik wil van de gelegenheid graag gebruik 

maken om mezelf nog kort voor te stellen. Ik ben Freek Van Bavel, 

ook wel bekend als Frakke, afkomstig uit Meerle. Zelf was ik 15 jaar 

actief Chiro lid. Hiervan heb ik 4 jaar mogen beleven als leider. Met 

het nodige enthousiasme zal ik de taak als veebee van Koen 

overnemen. 

Rest het mij enkel om iedereen nog veel plezier te wensen in het 

komende Chirojaar. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Freek Van Bavel 

VB Chiro St. Jan Meerle 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarthema 
Mama, we waren een spel aan het spelen en toen vond Illias ineens een 
oud boek in het lokaal waarin staat hoe we geheime codes kunnen 
kraken! We hebben ook ontdekt dat de tekening op de muur van ons 
lokaal een echte schatkaart is! Volgende week gaan we de schat zoeken, 
zei leidster Silke!’ Zo gek zouden alle Chirodagen moeten zijn! 
  

Waarom OnvoorSPELbaar? 
Chiro is spelen om het spel. Bijna een derde van de Chirogroepen geeft 
aan dat ze meer bezig zijn met nevenactiviteiten (om financiën te 
verzamelen) dan met activiteiten voor de leden. De voorbije jaren 
verstrengde de wetgeving m.b.t. ruimte, wat impact heeft op 
spelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Binnen het Chirokader 
lijkt spelen meer en meer naar de achtergrond te verschuiven en minder 
aandacht te krijgen op evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus 
om een spotlicht op 'SPEL' te richten. 

Daarnaast vervallen groepen vaak in tradities. De kampplanning lijkt 
verdacht hard op die van vorig jaar, en bij een spaghettiavond volgen we 
blindelings het draaiboek dat tien jaar geleden werd uitgeschreven. Elke 
Chirogroep mag dit jaar haar grenzen verleggen. We dagen lokale 
groepen uit om meer outside the box te denken bij het organiseren van 
die traditionele activiteiten. 

3 focuspunten 
Doe ’n keer zot! 

Doe eens wat anders: betrek onbekenden in je werking, gooi je 
leidingskring helemaal om, enz. We dagen zowel leden, leiding als kader 
uit om elke zondag iets nieuws te proberen. Onze 112.000 leden treden 
daarmee wekelijks uit hun comfortzone, zonder (emotionele) veiligheid 
uit het oog te verliezen. 

Tradities zijn er om te koesteren, maar verandering kan verfrissend zijn. 
Groepen worden door dit jaarthema geïnspireerd om deeltjes van hun 
werking eens van tafel te vegen en van nul te beginnen. Daarvoor bieden 
we impulsen, brainstormideeën en voorbeelden aan. We trekken dat 



 

actief open naar het hele Chirogebeuren en beperken ons dus niet tot 
zondagmiddag. 

 

Spel 

We zijn in de Chiro vaak bezig met nevenactiviteiten zoals administratie, 
contact met ouders, kasactiviteiten, enzovoort. Met dit jaarthema gaan 
we graag nog eens terug naar de basis van Chiro: spel. 

We zetten spel niet alleen centraal maar bekijken het ook met een nieuwe 
blik en brengen het ‘onvoorspelbare’ in wat we al kennen. Dat doen we 
door bekende spelconcepten te combineren, te stimuleren om 
knotsgekke originele activiteiten in elkaar te steken of door tikkertje te 
spelen op ongewone plekken (het moet niet altijd moeilijk zijn). We 
denken groots en outside the box. Meer zelfs: we breken de doos af en 
maken er een wasmachiene van die ons plotseling naar een ander 
universum brengt. Elke zondagnamiddag geven we een onverwachte 
draai. 

 

Inleving en fantasie 

De leiding wordt uitgedaagd om tijdens het spel in te gaan op de fantasie 
van de leden. 

 
“En toen kwam de draak en die blies de prins helemaal omver!” - “Nee,” 
zegt Mieke, “ik ben een ridder en ik ga hem redden!” 
  
Om deze speelse ontdekkingstocht verder te zetten is het ook belangrijk 
dat we focussen op een sterke inleving. Jezelf deel voelen van het 
verhaal dat verteld wordt, biedt een uniek perspectief op het spel. 

Daarbij is het soms nodig de planning wat los te laten en ruimte te maken 
voor vormen van vrij spel. Laat je daarbij als leiding ook volledig 
meesleuren door de fantasie van je leden. 

De intuïtieve methode (zie visietekst: 'Spelen') staat binnen dit jaarthema 
centraal. Er is ruimte om te proberen en gewoon te spelen. We breken de 
grenzen van het spelen open en leren onszelf, elkaar en de wereld 
daardoor kennen. 

  



 

Om dat te bereiken, heb je niet altijd een uitgebreid decor, nieuwe 
verkleedkleren of grime nodig. Less is more en onszelf uitdagen om aan 
de slag te gaan met tafels, stoelen of gewoon een simpele stok is de 
boodschap. Je kan op verschillende manieren een namiddag vullen met 
pen en papier. De kracht zit in de koppeling met een sterke inleving en 
dat willen we graag laten zien! 

In de Chiro krijgen we de kans om knotsgekke gedachten in acties om te 
zetten. We maken dan ook graag werk van contexten waarin knotsgekke 
ideeën kunnen ontstaan en van nog meer ondersteuning bieden om die 
ideeën om te zetten in actie! 

Niet zomaar een zondag! 
Die drie focuspunten zijn belangrijke drijfveren voor vernieuwing. 
Vernieuwing creëert uitdaging, wat dan weer ruimte biedt om anders te 
werken. We geloven in de energie die nieuwe en verfrissende dingen 
kunnen bieden binnen de Chirowerking. We laten dat een heel jaar zien 
aan leden, leiding en kader. Dat is de drijfveer van het jaarthema 
‘OnvoorSPELbaar’. 

We gaan voor nog zotter, we creëren elke week verwondering, we kiezen 
voor dat nieuwe jasje. We zetten het hele jaar op stelten. 

't Is tijd voor iets nieuws. 't Is tijd voor iets 'OnvoorSPELbaars'! 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

Leidingsvoorstelling 

Meisjeschiro 

Bengeltjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben: Esmee Verschueren 

 

Beter bekend als? Heb ik niet denk 

Ik ben geboren op: 10/03/2003 

Ik studeer: STW VTI Spijker 

Aantal jaar leiding: 1 

Lievelingseten: Wok 

Hobby’s: Mountainbiken Chirotaken: Dropping, Kermisfuif 

Lievelingsspel: Honkbal Verliefd op: / 

Dit wil ik later worden: Baas Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Feestjes 



 

 

Ik ben: Jill Van den Bogerd 

 

Beter bekend als? Jilleke 

Ik ben geboren op: 18/10/1997 

Ik werk bij: Poetsen in een rusthuis 

Aantal jaar leiding: 6 

Lievelingseten: Spaghetti, Sushi 

Hobby’s: Chiro en turnen Chirotaken: Oudercomité, BBQ 

Lievelingsspel: 15 tellen in de 
rimboe 

Verliefd op: / 

Dit wil ik later worden: Mama Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? De leidingsploeg en het 
contact met de kinderen 

Ik ben: Inge Wijnen 

 

Beter bekend als? Dash, Wijnen, 
Inge chickenwinge 

Ik ben geboren op: 07/05/2000 

Ik studeer: Keukenmedewerker 

Aantal jaar leiding: 3 

Lievelingseten: Pizza 

Hobby’s: Plaatjes draaien Chirotaken: Christus koning, 
Kermisfuif, Pr meisjeschiro 

Lievelingsspel: Reactietocht Verliefd op: SS 

Dit wil ik later worden: Geen idee, 
ik wil dit jaar overleven 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Tentfeestjes 



 

Speelclub 

 

Ik ben: Suzanne Martens 

 

Beter bekend als? Suus 

Ik ben geboren op: 10/05/2001 

Ik studeer: Rechtspraktijk 

Aantal jaar leiding: 3 

Lievelingseten: Tiramisu 

Hobby’s: Mountainbicken Chirotaken: VZW, Carnavalbal, 
Gezamenlijke leidingsactiviteit 

Lievelingsspel: Voetbal Verliefd op: Stella 

Dit wil ik later worden: Goeie 
vraag 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Feestjes en familie 

Ik ben: Elien Brosens 

 

Beter bekend als? / 

Ik ben geboren op: 11/06/2003 

Ik studeer: Humane 
wetenschappen 

Aantal jaar leiding: 1 

Lievelingseten: Pizza 

Hobby’s: Chiro, turnles geven, 
uitgaan 

Chirotaken: Promo, 
Ribbekesfestijn, Bivakweekend 

Lievelingsspel: Dikke Bertha Verliefd op: Niemand 

Dit wil ik later worden: Dat weet ik 
nog niet... 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Uitgaan 



 

Kwiks 

 

Ik ben: Ghislaine Stoffelen 

 

Beter bekend als? Ghie, de Guy, 
Gelaai 

Ik ben geboren op: 23/07/1999 

Ik studeer: Personeelswerk 

Aantal jaar leiding: 4 

Lievelingseten: Ribbekes 

Hobby’s: Chiro, afspreken met 
vrienden 

Chirotaken: Hoofdleidster, VZW, 
Oudercomité, Christus koning, 
Gemengde AO, Verhuur, Funweekend 

Lievelingsspel: Ninja Verliefd op: Jeroen, nie doen 

Dit wil ik later worden: Gelukkig Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Met de hele chiro 
samenspelen 

Ik ben: Lotte Jansen 

 

Beter bekend als? Jansen 

Ik ben geboren op: 02/01/2003 

Ik studeer: Kantoor 

Aantal jaar leiding: 1 

Lievelingseten: Pizza 

Hobby’s: Chiro Chirotaken: Dropping, Verhuur 

Lievelingsspel: Rugby Verliefd op: Kevin 

Dit wil ik later worden: Vrouw van 
Kevin ❤ 

Wat mis je het hardste in tijden 
van corona? Uitgaan 



 

Tippers 

 

Ik ben: Mart Jansen 

 

Beter bekend als? Jansen, Maria 

Ik ben geboren op: 07/11/2000 

Ik studeer: Verpleegkundige 

Aantal jaar leiding: 3 

Lievelingseten: Paella 

Hobby’s: Chiro natuurlijk, zingen Chirotaken: Christus koning, Kerst 

Lievelingsspel: Ninja Verliefd op: Dat is een geheimpje ;) 

Dit wil ik later worden: 
Verpleegkundige spoed 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Tentfeestjes, familie 

Ik ben: Jette Leuris 

 

Beter bekend als? Chelly Chouffe, 
Jettie Pallettie 

Ik ben geboren op: 06/03/2002 

Ik studeer: Orthopedagogie 

Aantal jaar leiding: 2 

Lievelingseten: Italiaanse keuken 

Hobby’s: Chiro Chirotaken: Dropping, Schakeltje, 
Funweekend 

Lievelingsspel: Alle soorten 
verstoppertje 

Verliefd op: ? <3 ? 

Dit wil ik later worden: 
Orthopedagoog 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Feesten 



 

Tiptiens 

 

Ik ben: Iris Van Bavel 

 

Beter bekend als? / 

Ik ben geboren op: 30/12/2002 

Ik studeer: Interieurdesign 

Aantal jaar leiding: 2 

Lievelingseten: Sushi, pokébowls 

Hobby’s: Chiro, wijn drinken Chirotaken: Kermisfuif, 
Carnavalbal, Gemengde AO, 
Schakeltje, Funweekend 

Lievelingsspel: Honkbal Verliefd op: ? 

Dit wil ik later worden: 
Businessvrouw  

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Tentfuiven, tijden zonder 
1,5 meter 

Ik ben: Evi Van Gils 

 

Beter bekend als? Evitje 

Ik ben geboren op: 19/08/2003 

Ik studeer: Latijns-wiskunde 

Aantal jaar leiding: 1 

Lievelingseten: Spaghetti 

Hobby’s: Zwemmen, Chiro Chirotaken: Administratie, 
Oudercomité, BBQ, Gemengde AO 

Lievelingsspel: Honkbal Verliefd op: Kasper 

Dit wil ik later worden: Iets in de 
medische sector 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Uitgaan met vriendinnen 



 

Aspi’s 

 

Ik ben: Jenthe Jansen 

 

Beter bekend als? Zjen 

Ik ben geboren op: 11/01/1998 

Ik studeer: Klinische psychologie 
kinderen en jongeren 

Aantal jaar leiding: 3 

Lievelingseten: Steak bearnaise 
met kroketten 

Hobby’s: Chiro, koken Chirotaken: Administratie, BBQ, 
Ribbekesfestijn 

Lievelingsspel: Bostratego Verliefd op: Michiel 

Dit wil ik later worden: 
Kinderpsycholoog 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Sociaal contact 

Ik ben: Kaat Van Bavel 

 

Beter bekend als? Boerin 

Ik ben geboren op: 11/04/2000 

Ik studeer: Graduaat 
maatschappelijk werk 

Aantal jaar leiding: 3 

Lievelingseten: Rijst, curry, 
loempia 

Hobby’s: Chiro, trainster U6 Chirotaken: Kassier, VZW, Promo, 
Verhuur 

Lievelingsspel:Hoe vuiler,hoe 
liever 

Verliefd op: Menne Duvel 

Dit wil ik later worden: / Wat mis je het hardst in tijden van 



 

Veebee 

 

 

 

 

 

 

 

corona? Kei hard feesten 

Ik ben: Ine Sprangers 

 

Beter bekend als? De veebee 

Ik ben geboren op: 11/02/1982 

Ik werk bij: Leerkracht 
toepasselijke informatica in het 
bijzonder onderwijs 

Aantal jaar Veebee: 2 

Lievelingseten: Hete bliksem 

Hobby’s: lezen, wandelen, wijntje 
drinken met vriend(inn)en 

Chirotaken: Veebee, VZW, 
Oudercomité, Kerst 

Lievelingsspel: Volksdans (bal in de 
straat) 

Verliefd op: Michiel  

Dit wil ik later worden: Niet grijs Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Spontane bezoekjes bij 
familie en vrienden, cafébezoekjes, 
op weekend gaan met mijn 
oud-leidingsploeg! 



 

 

Jongenschiro 

Bengeltjes 

 

 

 

 

 

 

Ik ben: Ward Jansen 

 

Beter bekend als? Jansen 

Ik ben geboren op: 07/11/2000 

Ik werk bij: Krivand  

Aantal jaar leiding: 3 

Lievelingseten: Frietjes 

Hobby’s: Fanfare en natuurlijk 
Chiro😉 

Chirotaken: Administratie, VZW, 
Oudercomité, Kermisfuif, Verhuur, 
Schakeltjesmans, Verslagmans 

Lievelingsspel: Ik voer oorlog 
tegen... 

Verliefd op: / 

Dit wil ik later worden: Oud en 
gezond! 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Tentfuiven🍻🍻 



 

 

 

Ik ben: Senne van Oorschot 

Beter bekend als? Senkie69 

Ik ben geboren op: 12/05/2001 

Ik werk bij: Bouwonderneming 
Ooms / Afwerker 

Aantal jaar leiding: 2 

Lievelingseten: Lasagne  

Hobby’s: Motorcross en Chiro Chirotaken: Gemengde AO, 
Samenwerking KWB, Funweekend 

Lievelingsspel: Voetvolleybal Verliefd op: mijn konijn 

Dit wil ik later worden: Politieman Wat mis je het hardst in tijden van 
corona?  Feesten, en leuke reizen 
maken 

Ik ben: Thijs Christianen 

 

Beter bekend als? / 

Ik ben geboren op: 12/08/2002 

Ik studeer: Burgerlijk ingenieur  

Aantal jaar leiding: 1 

Lievelingseten: Frietjes met een 
biefstuk  

Hobby’s: Chiro Chirotaken: Kassier, Christus 
Koning, BBQ 

Lievelingsspel: Speurtocht Verliefd op: Eva 

Dit wil ik later worden: Ingenieur  Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Uitgaan 



 

Speelclub 

 

Ik ben: Jorn van Opstal 

Beter bekend als? Jan 

Ik ben geboren op: 30/07/1997 

Ik werk bij: Schrijnwerker bij Gebr. 
Van Velthoven 

Aantal jaar leiding: 6 

Lievelingseten: Pizza 

Hobby’s: Chiro, Fietsen, Squash  Chirotaken: Kerst, BBQ 

Lievelingsspel: Tennis Verliefd op: / 

Dit wil ik later worden: /  Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Samen zijn 

Ik ben: Yannick Van der Kaa 

Beter bekend als? Jean 

Ik ben geboren op: 22/06/1998 

Ik studeer: Jeugd & 
Gehandicaptenzorg  

Aantal jaar leiding: 4 

Lievelingseten: Supersteak met 
peperroomsaus en frietjes met 
mayonaise van Joost Truckstop 

Hobby’s: Muziek luisteren, CD’s en 
LP’s verzamelen, DJ, Gamen 

Chirotaken: Kermisfuif, 
Carnavalbal 

Lievelingsspel: Voetbal Verliefd op: Hanne CKX  

Dit wil ik later worden: Begeleider, 
muzikant, acteur, stinkend rijk 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Feesten in Den Dorpel en 



 

Rakkers 

 

niet kunnen draaien met Y&Y in 
Den Dorpel 

Ik ben: Kevin Meeusen 

Beter bekend als? Kevein 

Ik ben geboren op: 15/07/1997 

Ik werk bij: Elektricien 

Aantal jaar leiding: 6 

Lievelingseten: Pizza 

Hobby’s: Voetbal, Vrijwilliger 
brandweer 

Chirotaken: VZW, Oudercomité, 
Dropping, Samenwerking KWB 

Lievelingsspel: Kontje tienen Verliefd op: Lotte Jaanse 🥰 

Dit wil ik later worden: 
Beroepsbrandweerman 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Uitgaan 

Ik ben: Toon Van Bavel 

Beter bekend als? Teuntjes 

Ik ben geboren op: 11/04/2002 

Ik studeer: Industrieel ingenieur 
bouwkunde 

Aantal jaar leiding: 1 

Lievelingseten: Pizza Quattro 
formaggi 

Hobby’s: Voetbal en Chiro  Chirotaken: Kermisfuif, Gemengde 
AO, Promo, Schakeltjesmans 

Lievelingsspel: Bosstratego Verliefd op: Ik heb geen vriendin 
nodig ;) 



 

Toppers 

 

Dit wil ik later worden: Industrieel 
ingenieur bouwkunde 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Fuifjes 

Ik ben: Bricke Van Looveren 

Beter bekend als? Briksel 

Ik ben geboren op: 30/04/2001 

Ik studeer: Vastgoed 

Aantal jaar leiding: 2 

Lievelingseten: Frietjes 

Hobby’s: Voetbal en Chiro Chirotaken: Dropping, Carnavalbal, 
Promo, Funweekend 

Lievelingsspel: Kontje tienen Verliefd op: / 

Dit wil ik later worden: Gelukkig Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Feestjes zoals voor corona 

Ik ben: Stef Martens 

Beter bekend als? Stef 

Ik ben geboren op: 05/03/2002 

Ik studeer: Industrieel ingenieur 
bouwkunde 

Aantal jaar leiding: 1 

Lievelingseten: Alles dat lekker 
is😂 

Hobby’s: Chiro en fitnessen Chirotaken: Dropping, Promo, 
Verhuur, Gemengde AO 

Lievelingsspel: Alles, zolang het 
maar actief is. 

Verliefd op: / 



 

Kerels 

 

Dit wil ik later worden: Rijk en 
gelukkig 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Feesten 

Ik ben: Ken Snijders 

 

Beter bekend als? Snijers 

Ik ben geboren op: 02/04/2001 

Ik werk bij: Carrosserier 

Aantal jaar leiding: 3 

Lievelingseten: Spare-ribs  

Hobby’s: Aan auto’s werken Chirotaken: Christus Koning, Kerst, 
Jeugdraadmans,ouderraad 

Lievelingsspel: Schildbal Verliefd op: / 

Dit wil ik later worden: 
Carrosserier  

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Feesten en niet zitten 

Ik ben: Rowan van Opstal 

Beter bekend als? Rooie 

Ik ben geboren op: 11/02/2001 

Ik werk bij: Schilder 

Aantal jaar leiding: 2 

Lievelingseten: Kebab 

Hobby’s: Voetbal Chirotaken: Christus Koning 

Lievelingsspel: Tennis tegen muur Verliefd op: / 

Dit wil ik later worden: Schilder Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Feesten 



 

 

Aspirantenkorps 

 

Ik ben: Dylan van Opstal 

Beter bekend als? Dirk 

Ik ben geboren op: 04/11/1999 

Ik werk bij: Houthandel Janssens 
en Janssens 

Aantal jaar leiding: 4 

Lievelingseten: Pizza 

Hobby’s: Chiro Chirotaken: Hoofdleider, VZW, 
Oudercomité, Kerst, Verhuur 

Lievelingsspel: Mastermind Verliefd op: / 

Dit wil ik later worden: Café 
uitbater 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Feesten  

Ik ben: Sten Brunson 

Beter bekend als? Clannie 

Ik ben geboren op: 05/10/2001 

Ik studeer: Game Graphics 
Production 

Aantal jaar leiding: 2 

Lievelingseten: Pasta  

Hobby’s: Gamen, muziek maken, 
Chiro 

Chirotaken: Christus Koning, BBQ, 
Promo 

Lievelingsspel: Bord ring erin Verliefd op: Paulien 



 

Veebee 

 
 
 

Contactgegevens  

Dit wil ik later worden: Game 
graphics designer 

Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Festivals, Chiroactiviteiten 

Ik ben: Freek Van Bavel 

 

Beter bekend als? Frakke 

Ik ben geboren op: 30/07/1993 

Ik werk bij: Bouwvakker bij Geb. 
Van Bavel 

Aantal jaar Veebee: 1 

Lievelingseten: Smoske kaas 

Hobby’s: Chiro, fanfare, gilde Chirotaken: Veebee, VZW, 
Oudercomité 

Lievelingsspel: Kruisvlaggenspel Verliefd op: Larissa Van Haperen 

Dit wil ik later worden: Oud Wat mis je het hardst in tijden van 
corona? Concerten, festivals 



 

     Leidingsploegen 
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 

Lotte Jansen 0470 48 61 10 lottejansen5@hotmail.com 

Jenthe Jansen 0473 20 69 80 jenthe_jansen@hotmail.com 

Elien Brosens 0488 37 18 24 elienbrosens11@gmail.com 

Esmee 
Verschueren 

0468 27 59 69 esmeeverschueren10@gmail.com 

Evi Van Gils 0471 84 43 13 evivangils1@gmail.com 



 

Jongensleiding:  

 
Chiroscoop 

NAAM GSM 
NUMMER 

E-MAIL 

VB 

Freek Van Bavel 0475 77 99 53 freek@chiromeerle.be 

HOOFDLEIDING 

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

LEIDING 

Ward Jansen 0473 24 92 72 wardjansen@hotmail.com 

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

Thijs Christianen 0472 84 30 06 thijs.christianen@gmail.com 

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

Yannick Van der Kaa 0473 24 09 07 yannickvdk@hotmail.com 

Kevin Meeusen 0470 66 97 74 meeusenkevin@hotmail.com 

Toon Van Bavel 0471 11 57 24 toonvanbavel69@gmail.com 

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

Stef Martens 0471 85 63 84 stefmartens8956@gmail.com 

Ken Snijders 0472 62 14 54 kensnijders@gmail.com 

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

Sten Brunson 0471 40 58 42 stenbrunson@hotmail.com 



 

 
 

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... 

 

 

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 

http://www.trooper.be/chiromeerle


 

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. 

 

 


