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Voorwoord 

 

 

Dag liefste Chiromeid, ouder(s) 

Van harte welkom op onze jaarlijkse mosselslag! 

 

We zijn heel blij dat we je dit jaar (terug) zien! Hopelijk heb je vorig jaar 
genoten van je leuk jaar en/of van het fantastisch Chirokamp. Een nieuw 
jaar betekent ook een nieuwe leidingsploeg. Bij deze verwelkomen wij 
met veel liefde een paar aspiranten in onze leidingsploeg:  
Sue Schuerwegh, Kaat De Backer, Marie Vermuyten, Lissa Versweyveld, 
Anne Ooms en Seni Roosen. WELKOM! 
 
Jammer genoeg moeten we ook afscheid nemen van 7 geweldige 
leidsters: Martje, Kato, Auke, Dimitra, Maxime, Helena en Emma. 
Bedankt voor jullie jarenlange inzet en zotte Chiro Momenten! Wij gaan 
jullie enorm hard missen! 
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Praktische gegevens van de leiding 
 
Prutsen  

Charlotte Theuns  Rune Verhoeven   
0470 27 40 88  0471 99 52 18 
 
Lissa Versweyveld  Seni Roosen  
0471 38 83 45  0468 31 93 76 
 
 

Speelclub 
 
Line De Backer  Hanne Picard  

 0472 63 00 49 0470 18 56 18 
 
 Eveline Orban  
 0494 85 72 87  

 
 

              Kwiks 
 

Ninke Vandyck  Kaat De Backer  
0468 32 49 06  0476 36 17 64 
 
Sue Schuerwegh   
0470 07 68 16   
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Tippers 
 
Caro Van Rooy  Marike Verniers 
0471 70 08 91  0487 96 32 93 
 
Marie Vermuyten  Anne Ooms 
0473 62 64 21  0470 43 12 81 

    

Tiptiens 

 
Celia Ben Slimane   Paulien De Hoey 
0489 72 05 90  0471 29 59 53 
 
Eveline Van de Cauter  Lana Roosen  
0476 62 83 44     0468 31 93 88 

 

Aspiranten 
 
Loeka Verhoeven    Femke Van Orden 
0471 02 02 72  0493 18 38 16 
 
Tine Christiaensen 
0476 69 49 59 
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Hoofdleiding 
 
Loeka Verhoeven  Tine Christiaensen 
0493 07 70 55  0476 69 49 59 
 
Paulien De Hoey 
0471 29 59 53 

 
 

Volwassen Begeleiders (VB)  
 
Evi Luyckx Laurens Leirs  

 0495 71 80 31 0477 25 29 80 
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Vriendenboekje van de leidsters 
 

Prutsen  
 

 

Naam en bijnaam: Charlotte - Lotje 

Aantal jaar leiding: 6 

Hobby’s: Chiro 

Studierichting: Farmacie in Leuven 

Leukste chiromoment: Ambriage 

Leukste chirospel: levend dammen 

Leukste chirojongen: Robbe 

Lievelingseten: Scampi diabolique 

Levensmotto: Wees geen schaap! 

Favoriet liedje: Goldband - Witte was 

 

Naam en bijnaam: Lissa, lis  

Aantal jaar leiding: eerste jaar 

Hobby’s: CHIRO  

Studierichting: farmacie 

Leukste chiromoment: leefweek  

Leukste chirospel: bunkers 

Leukste chirojongen: Bram 

Lievelingseten: lasagne  

Levensmotto: moeilijk gaat ook 

Favoriet liedje: ongewoon 

 

Naam en bijnaam: Rune aka Ron aka Ruun  

Aantal jaar leiding: 3 

Hobby’s: CHIRO  

Studierichting: farmaceutische laboratoriumtechnologie  

Leukste chiromoment: levende katapult in Kroatië  

Leukste chirospel: dikke pik  

Leukste chirojongen: Siebe 

Lievelingseten: pasta scampi 

Levensmotto: Ik zeg wat ik denk, anders krijg ik hoofdpijn. 

Favoriet liedje: Meau - Dat heb jij gedaan 
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Naam en bijnaam: Seni, seen 

Aantal jaar leiding: 1 jaar leiding 

Hobby’s: Chiro 

Studierichting: Business support  

Leukste chiromoment: bonteavond op kamp 

Leukste chirospel: wilde spelen  

Leukste chirojongen: Royd (oeps die is oudleiding :)) 

Lievelingseten: Sushi 

Levensmotto: Leef en laat leven 

Favoriet lied: Noodgeval - Goldband 

 
 

  



  9  

 
Speelclub   
 

 

Naam en bijnaam: Line, Laine, BB 

Aantal jaar leiding: 3 

Hobby’s: Chiro, feesten en af en toe wat sporten (niet te veel) 

Studierichting: lerarenopleiding aardrijkskunde-geschiedenis 

Leukste chiromoment: buitenlands kamp in Kroatië 

Leukste chirospel: al de wilde spelen 

Leukste chirojongen: Baptist 

Lievelingseten: een lekker pastagerechtje 

Levensmotto: Het leven is bitter, het leven is zuur, maar alles is 
beter uit de frituur 

Favoriete liedje: voor de moment Serotonin van Tom Walker 

 

Naam en bijnaam: Hanne, Pikkie 

Aantal jaar leiding: 2de jaar 

Hobby’s: Chiro, iets gaan drinken 

Studierichting: architectuur  

Leukste chiromoment: buitenlands kamp 

Leukste chirospel: dropping 

Leukste chirojongen: oei, moet dat van onze Chiro zijn? 

Lievelingseten: Sushiiii 

Levensmotto: Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef 
vandaag!! 

Favoriet lied: heb ik niet  

 

Naam en bijnaam: Eveline Orban - Orbie  

Aantal jaar leiding: 2e jaar  

Hobby’s: Chiro!!  

Studierichting: Orthopedagogie  

Leukste chiromoment: Buitenlands kamp in 2019 

Leukste chirospel: Een nachtspel  

Leukste chirojongen: / 

Lievelingseten: Lasagne  

Levensmotto: Eentje is geentje  

Favoriet liedje: Summer of 69  
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Kwiks  
 

 

Naam en bijnaam: Ninke aka Kinky 

Aantal jaar leiding: 3de jaar 

Hobby’s: slapen, eten, feesten en NATUURLIJK de chiro  

Studierichting: leerkracht secundair onderwijs 

Leukste chiromoment: buitenlandskamp 2019 op de boot 

Leukste chirospel: sliden op een doek, hoe vettiger hoe prettiger 
;) 

Leukste chirojongen: Marnix Frans (watch out Celia ;)) 

Lievelingseten: PIZZAA 

Levensmotto: lach en het leven lacht je toe :) 

Favoriet liedje: Why do I call - Nicky Romero 

 

Naam en bijnaam: Sue en Seu 

Aantal jaar leiding: eerste jaar  

Hobby’s: Chiro  

Studierichting: Toegepaste psychologie  

Leukste chiromoment: Leefweek  

Leukste chirospel: zwemmen bij de bunkers  

Leukste chirojongen: Jetze 

Lievelingseten: spaghetti van oma  

Levensmotto: Wie is Congo? 

Favoriet liedje: Is je deur nog op slot? 

 

Naam en bijnaam: Kaat, Backer (2) 

Aantal jaar leiding: 1 

Hobby’s: tumbling  

Studierichting: sociologie  

Leukste chiromoment: buitenlands kamp 

Leukste chirospel: 24 uren spel 

Leukste chirojongen: ik ken de helft niet eens  

Lievelingseten: soep 

Levensmotto: Neem het leven met een korreltje zout, een schijfje 
citroen en een schotje tequila 

Favo liedje: Viva la vida – Coldplay 
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Tippers  
 

 

Naam en bijnaam: Marie Vermuyten, Marre 

Aantal jaren leiding: 1ste jaar 

Hobby’s: CHIRO, en tennis 

Opleiding: Mondzorg 

Leukste chiromoment: Aspi leefweek 

Leukste chirospel: Bestekspel 

Leukste chirojongen: Joachim ;) 

Lievelingseten: Sushi 

Levensmoto: Vriendelijkheid kost geen geld 

Favoriet lied: What the hell 

 

Naam en bijnaam: Marike  

Aantal jaar leiding: 3 

Hobby’s: Tumbling, chiro en feesten!  

Studierichting: Bedrijfsmanagement, Internationaal ondernemen  

Leukste chiromoment: Buitenlandskamp!  

Leukste chirospel: dorpsspelen 

Leukste chirojongen: Robbe (oeps) 

Lievelingseten: lasagne, tapas, aardbeien  

Levensmotto: crazy nights make the best memories 

Favoriet liedje: Live while we're young 

 

Naam en bijnaam: Cara / Caro 

Aantal jaar leiding: 3 

Hobby’s: Chiro & rondreizen  

Studierichting: Toerisme & recreatiemanagement 

Leukste chiromoment: Buitenlands kamp 

Leukste chirospel: Bus 

Leukste chirojongen: De van rooy 

Lievelingseten: Burrito's, poke bowl & sushi 

Levensmotto: Money is fake, Harry Styles is forever 

Favoriet liedje: Cinema - H.S 
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Naam en bijnaam:  Anne 

Aantal jaar leiding: 1ste jaar  

Hobby’s: CHIRO ❤ 

Studierichting: Journalistiek  

Leukste chiromoment: Buitenlands kamp 

Leukste chirospel: Weerwolfje 

Leukste chirojongen: … 

Lievelingseten: Spaghettiii 

Levensmotto: geniet van elk moment!! 

Favoriet liedje:  Ongewoon - Pommelien Thijs 
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Tiptiens  
 

 

Naam en bijnaam: Paulien & Polle 

Aantal jaar leiding: 3 

Hobby’s: snowboarden, Chiro, FEESTEN en discussiëren met de 
gemeente ;)) 

Studierichting: Vastgoed 

Leukste chiromoment: Buitenlandskamp 2019 

Leukste chirospel: Dikke Pik 

Leukste chirojongen: Robin Verbeeck & Brammie Theuns xoxo 
(sorry Maxim) 

Leukste tiptiensmama: Mama van Fien 

Lievelingsliedje: Ur mom & Wet Dream - Wet Leg 

Lievelingseten: Spinaziepuree met fishsticks, taco’s, tapas, 
bakworst, saté met pindasaus  

Levensmotto: Don’t give a f*ck 

 

Naam en bijnaam: Lana en Anal 

Aantal jaar leiding: 3 

Hobby’s: chiro, knutselen 

Studierichting: Interieurarchitectuur 

Leukste chiromoment: Krinkel 2022 

Leukste chirospel: de bus 

Leukste chirojongen: n.v.t. 

Leukste tiptiensmama:  mama van Fien 

Lievelingsliedje: Krijg het er geil van - Gotu Jim & MEROL 

Lievelingseten: Paella, vol-au-vent, pizza, taco’s, frietjes, pasta 

Levensmotto: más amor por favor 

 

Naam en bijnaam: Evi, Eef of gewoon Eveline 

Aantal jaar leiding: 2 

Hobby’s: chiro en skiën 

Studierichting: communicatiewetenschappen 

Leukste chiromoment: bekentocht met de tippers 

Leukste chirospel: ali baba en de 7 rovers 

Leukste chirojongen: Levi Peeters 

Leukste tiptiensmama: mama van Fien 

Lievelingsliedje: Ja Ja Nee Nee - Goldband 

Lievelingseten: pasta carbonara van ons mam 

Levensmotto: life is like a curryworst, you need to make it speciaal 
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Naam en bijnaam: Celia, Cel of de Celle 

Aantal jaar leiding: 4 

Hobby’s: Chiro 

Studierichting: Audiologie & Logopedie  

Leukste chiromoment: Weekendjes en BK 

Leukste chirospel: Snoepquiz vieze editie 

Leukste chirojongen: Mmmm Laurijssen maar de welke zeg ik ni 

Leukste tiptiensmama: Mama van Fien 

Lievelingsliedje: Désenchantée – Kate Ryan 

Lievelingseten: Sojabonen  

Levensmotto: Komt allemaal wel goe 
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Aspiranten 
  

 

Naam en bijnaam: Tine, Krisse 

Aantal jaar leiding: 2 

Hobby’s: Chiro  

Studierichting: Handelsingenieur 

Leukste chiromoment: buitenlands kamp 

Leukste chirospel: 24uren spel 

Leukste chirojongen: De Krisse ofc 

Lievelingseten: SUSHII  

Levensmotto: Pluk de dag! 

Favoriet lied: Paardentrompet 

 

Naam en bijnaam: Femke aka fem  

Aantal jaar leiding: 2 

Hobby’s: Chiro en drinken 

Studierichting: kinesitherapie en revalidatiewetenschappen 

Leukste chiromoment: jenevertent bij de boys 

Leukste chirospel: hunger games nachtspel 

Leukste chirojongen: De krisse 

Lievelingseten: sushiiiiii 

Levensmotto: valsspelen is ook spelen 

Favoriet lied : Stiekem wil ik dj zijn- radio edit van gotu Jim en 
faberyayo 

 

Naam en bijnaam: Loeka/Luka  

Aantal jaar leiding: 5 

Hobby’s: Chiro 

Studierichting: Ik werk als verpleegster en doe een specialisatiejaar 
neonatologie 

Leukste chiromoment: Krinkel  

Leukste chirospel: wilde spelen 

Leukste chirojongen: Krisse 

Lievelingseten: lasagne van den aldi 

Levensmotto: af en toe moet ge uzelf is kalibreren 

Favoriet liedje: Stiekem wil ik dj zijn- radio edit van gotu Jim en 
faberyayo 
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Elke zondag keer op keer 

Staan onze prutsen paraat, wat een sfeer! 

Helemaal klaar zich uit te leven 

En ook wij hebben heel veel zin om er een lap op te geven! 

 

De eerste zondag gingen we gebieden veroveren in Chiro-land. 

Maar ook hier was heel wat aan de hand! 

De popcornvulkaan stond op springen! 

Snel schuilen achter alle soorten dingen! 

 

De tweede zondag waren de leidsters ziek! 

Ze hadden de ‘paarse ziekte’, heel uniek! 

De prutsen maakten hen weer beter! 

En zo werd voor deze heldinnen de zondag nog completer! 

 

De derde zondag waren de kleuren van de regenboog kwijt! 

Om ze terug te vinden, was het een echte race tegen de tijd! 

Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet 

Om ter vuilst en dikke pret! 

 

Elke zondag een nieuw avontuur 

We amuseren ons rot tot aan het vier-uur 

Want dan is het tijd voor partycakes 

Iedereen is grote fan, het was een keer niet doordeweeks! 

 

Veel liefs en dikke kus xx 
Seni, Rune, Lissa & Charlotte 

 

 

  

  

  

  

Prutsen 
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Daar stond de speelclub dan, 

ze hadden al een heel plan. 

 

Eerst moesten ze nog de leiding vinden. 

We waren het snelst klaar, goed gedaan vrienden! 

 

Ze waren allemaal samen, 

vaak met dezelfde namen. 

 

Moest je het niet weten,  

Olivia of Ella zullen ze wel heten. 

 

Dan moesten ze dieren zoeken 

en ze keken in alle hoeken. 

 

Alleen in de vuilbak konden ze niets vinden, 

maar daar stond wel een zebra te blinken. 

 

We’re gonna catch ‘em all op een regendag. 

Pokémons verzamelen doen ze met een lach. 

 

Een zondag geen chiro dat was niet zo fijn, 

maar de week erop vriendjesdag, wat een festijn! 

 

Nu nog allemaal heel lekker smullen 

tot volgende week (en niet te veel brullen ;-)) 

 

Xxx Jullie favoriete leiding  

Line, Eveline en Hanne 
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Liefste kwiks 

Of moeten we zeggen gekke kids? 

Er zijn al enkele zondagen gepasseerd  

en er heeft nog niemand zich bezeerd! 

Veel zondagen hebben we samen nog niet gehad, 

maar blijft toch nog maar effekes zitten op uw gat.  

We willen jullie zeggen dat wij er klaar voor zijn! 

100% volle goesting in een jaar vol actie, energie en zonder pijn. 

We zijn blij met jullie enthousiasme en inzet! 

Zo zien wij een jaar voor ons met dikke pret. 

Vleeshoop à volonté, rakwi universalis of een levensweg? 

Blauw gegooid? HA pestopdracht das dan dikke pech! 

Liefste kwiks hou jullie klaar... 

Voor dit nieuwe jaar... 

We zien jullie graag... 

Ons gedichtje is klaar!  

 

Dikke smakkerds van jullie leiding 

Kaat, Sue en Ninke 
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(Bivaklied) 

De tipperkes die kwamen op een zondag vrolijk aan, 

Ni met hun beste schoenen want den doop die kwam eraan, 

Dikke pik onderwater en cocktailsauskes met den blote buik,  

maar lachen dat ze doen, dat zien wij mega graag! 

 

Snoepke zoeken tandje kwijt, 

Een kwak ketchup hier, een kwak mayo daar,  

Chocomelk int gezicht en eieren tegen de grond, 

Maar onze doop die was echt mega bont! 

 

(Tuimeling) 

Tipper, tipperkes, verkleed in een boerin, 

Fietsen ondersteboven gevonden, 

we pakken ze nog wel is terug. 

Tipper, tipperkes, verkleed in een boerin, 

Jullie enthousiastelingen, 

Wij zijn mega co-o-ntent! 

 

Fietsen is vaak geen pretje, 

Pomp jullie banden op! 

Reclame maken was niet jullie ding,  

chance dat niet van jullie afhing! 

Jullie brachten wel sfeer in de tent, 

doe nog maar is de polonaise. 

Selfie’s met geiten en int wc, 

iedereen deed weer mee!     Xxx jullie lieve leiding  
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Eerste zondag met de aspiranten 

Jullie waren veeel beter & actiever in het spel dan die astrante planten (aspiranten) 

 

Naar de Sam Gooris zijn concert met een bassist 

Dat hebben we toch lekker gemist 

Daar stonden we dan te jammeren in dat bos 

Gelukkig was er nog wel een concert van vos & vos 

 

Dan maar naar de Pourtous gaan zingen 

We stonden er allemaal hard te swingen 

Shoutout naar den Tomates Cravates, we hebben een leuke namiddag gehad 

Ook al was het best nat 

 

Ons zoeken op Dag van de landbouw met behulp van een hint 

Jullie waren fantastisch slecht en overduidelijk blind! 

Fixen van gratis frietjes 

Jullie zijn allemaal zalige grietjes 

 

Snappen met jullie in onze groep is een beetje ambetant 

Jullie sturen nooit iets relevant! ;)) 

& jullie fietsen trouwens extreem traag 

Maar we zien jullie wel graag xxx 

 

Met de tiptiens was het alvast fijn 

Wij zijn blij dat we jullie leiding mogen zijn 

 

Xoxo 

(L)Evi, de Cel, Anal & Polle 
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Voorlopige kalender 
- deze kan dus nog wijzigen doorheen het jaar – 

 

14-16 oktober: Mosselslag   
Dit weekend kan je komen genieten van een heerlijke portie mosselen of vol-au-

vent. Onze biertent biedt u tal van heerlijke biertjes aan! Zondag is het dan géén 

Chiro.   

 

20 november: Christus Koning  
Op deze toffe zondag spelen we een hele dag samen met de jongens, oudleiding en 

ouders. Afsluiten doen we met een kampvuur, waar warme chocomelk en 

pannenkoeken niet kunnen ontbreken!  

 

26 november: Quiz  
Dit jaar organiseren we opnieuw onze befaamde Chiroquiz!  

Deze zal uiteraard georganiseerd worden met het oog op geldende corona 

maatregelen.   

 

4 december: Bezoek van de Sint  
Ieder jaar passeert de Sint samen met zijn zwarte pieten de Chiro. Ze komen kijken 

of iedereen braaf geweest is. Misschien laten ze wel wat lekkers en cadeautjes 

achter.  

 

19 Februari : Carnaval  
Trek je jurkje aan zet je feestneus op, word een grote baviaan met een apenkop.  

Doe maar gek doe maar mal dit is een gemaskerd bal, ‘t is Carnaval.  

 

 

25 december en 1 januari: geen Chiro   
Omwille van de feestdagen is het geen Chiro. 

 

17-19 maart: kampvoorbereidingsweekend (geen chiro)  
We starten met de voorbereidingen voor een geweldig kamp.   

 

 

Maart: Chirobal  
Een feestweekend voor alle leeftijden. Dit weekend slaan we met onze jongens de 

handen in elkaar om voor elke leeftijd leuke activiteiten te organiseren; van een 

kinderactiviteit tot een heus Chirobal. Zondag is het dan géén Chiro.   
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29 april: I love to aspi  
Een spetterende fuif met goede DJ’s en veel ambiance. Zondag is het dan géén 

Chiro.   

 

14 mei: IJssalon  
Tijd voor de zomer. En wat mag er natuurlijk niet ontbreken in de zomer? Ons 

fantastisch ijssalon! Kom met je al familie, vrienden, kennissen…. genieten van een 

lekker ijsje en/of van een zalige cocktail. Zondag is het dan géén Chiro.   

 

25 juni: speeltuinreis  
We sluiten het Chirojaar af met een ganse dag plezier voor de hele Chiro. Samen 

met de jongens trekken we er op uit!   

 

1-11 juli: Klein chirokamp  
Ons Chirojaar sluiten we af met 10 dagen spel en plezier op Chirokamp!   

 

22 juli - 2 augustus: Buitenlands kamp 
Tiptiens, aspiranten en leiding gaan op buitenlands kamp om het jaar af te sluiten.   
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BELANGRIJK: Wat is er anders dit jaar? 

 

 

• Lidgeld  
 

Het lidgeld bedraagt 30 euro voor de het 1e kind en 25 euro voor 
het 2e kind.  

  
Wat zit er allemaal inbegrepen in het lidgeld?  

• Spelmateriaal  

• Verzekering  

NIEUW: wat zit er niet in?  
• 4uurtje: we vragen om bij alle groepen wekelijks 1 euro mee te 

geven. Hiervoor krijgen ze een drankje en een koek. 
  

Dit jaar zullen de inschrijvingen opnieuw verlopen via onze website. Via deze link, 
https://chiromeisjes-h-antonius.stamhoofd.be/ kan je de inschrijving compleet 
maken. Wanneer u hierop klikt komt u op een site waar alles heel duidelijk wordt 
uitgelegd, probeer alles zo juist mogelijk in te vullen dat maakt het makkelijker 
voor ons. Betalen gebeurd ook online.   
Volg de stappen:   

1. Je hebt al een account/ maak een nieuw account aan   
2. Voeg een lid of leden toe ( vul in)   
3. Volg de stappen   
4. Bevestig de inschrijving en kijk goed na  
5. Betaal  
6. Inloggegevens onthouden   

  
Nieuwe leden mogen 3 keer gratis proberen om te zien of Chiro echt hun 
ding is. Om uw kind tijdig te verzekeren moet na de testperiode het lidgeld 
betaald worden.   

  
Via de ziekenfondsen kan je een groot deel van het lidgeld recupereren. 
Hiervoor moet je bij het jouw ziekenfonds de juiste documenten vragen die 
dan ingevuld kunnen worden door de leiding. Het is ook mogelijk bij ons 
een Z-pas te gebruiken. Moest je toch moeite hebben met het betalen van 
lidgeld, aarzel dan niet en spreek gerust de leiding van jouw dochter aan. 
Dit is zeker bespreekbaar en dan zoeken we samen naar een passende 
oplossing.  

  

https://chiromeisjes-h-antonius.stamhoofd.be/
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• Elke zondag met de fiets  
We willen vragen om elke zondag je dochter met de fiets naar de Chiro 
te sturen. Zo vermijden we dat kinderen van elkaar een fiets moeten 
lenen, ook met het oog op de corona maatregelen is deze regel dit jaar 
des te belangrijker.    

  
  

• Communicatie via website  
Dit jaar wordt de website opnieuw gebruikt als voornaamste medium 
waarlangs gecommuniceerd wordt. Hou onze site goed in de gaten voor 
informatie omtrent activiteiten en weekendjes, foto’s, Chiroddels, briefjes 
die je dochter kwijtraakte enzovoort!    

 

 

Website: 

www.chirosint-antonius.be 

 

  

http://www.chirosint-antonius.be/
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Het Chiro-uniform  
  

 

Wat hoort er bij ons Chiro-uniform?  

• Rood Chiro t-shirt of 1 van de t-shirts van de Chiro zelf  

• Chirohemd of Chirotrui of de eigen Chirotrui van Chiro Sint-

Antonius (zie volgende pagina voor meer informatie)  

• Sokken: eender welke kleur, maar steeds verplicht. Ook in sandalen!  

• Stevige speelschoenen  
  

Waar kan je een uniform kopen en hoeveel kost het?  

Je kan dit kopen in de Banier, dit is de Chirowinkel. In onze regio bevindt 

de winkel zich in Turnhout (Warandestraat 97) of Antwerpen (Kipdrop 30). 

Je kan de Banier ook online bezoeken: www.debanier.be. Op deze site 

vind je de prijzen van een uniform en ander Chiromateriaal.  
  

Omdat vele kinderen snel groeien, kan je ook beroep doen op onze 

tweedehandskledij. Heb je zelf Chirokledij liggen die te klein is, dan 

mag je deze zeker doneren aan onze Chiro. Ben je zelf op zoek naar 

een uniform, dan kan je voor of na de Chiro even langskomen bij een 

leidster om te passen. De tweedehandskledij wordt u aan een 

goedkoper tarief aangeboden.  

  

    

http://www.debanier.be/
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Chirotrui Sint-Antonius 
  

De jongens- en meisjeschiro hebben een mooie, persoonlijke trui 
ontworpen. Deze zijn nog steeds verkrijgbaar. Zowel op onze Chiro, als 
bij de jongens, kan je komen passen. Je kan kiezen tussen een trui met 
een kap of een trui zonder kap.   

  

  

Trui met kap  Trui zonder kap  

  

 

  

  

    

ZOEKERTJES EN VERHUURDERTJES 
 

Wij zoeken voor het komende Chirojaar volgende dingen:  

• Oude Chirokledij voor onze tweedehandskast  

  

  

Wij verhuren ook verschillende dingen, nl:  

• Mosselvuren   

• Mosselpotten + onderleggers  

• Bakplaat   

• Grote kookpotten   

• Groot gasbekken   

• Warmhoudbakken   

 

Meer informatie hierover vindt je op onze site onder ‘verhuur’. 

 
  

    € 20 
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Zoek de 6 verschillen 
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Eentje om in te kleuren 
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Wist-je-datjes 
 

 

 Wist je dat…  

  

 Leidster T. C. ook mee groepsleidster is vanaf dit jaar?  

 We heel blij zijn met de leiding die er dit jaar zijn bijgekomen? 

 Leidingsweekend heel leuk was!! 

 Leidsters L.V, M.V, H.P en K.D.B leider R.V.L heel leuk vinden? 

 Leidster L.V haar meettoestel gerecalibreerd heeft met een nulmeting? 

 De leidsters graag voor S. S. opkomen?  

 De leidsters graag lichten hebben om mee te feesten?  

 De leidingsploeg niet meer welkom is in de Nieuwe Bareel? 

 Leidster H. P. heel ‘goet’ is in taal?  

 Leidsters L. R. , P. D. H. geen fan zijn van de zetels van de chiro?   

 Leidster C.B.S. niet tegen den drank kan?  

 Het dit jaar buitenlands kamp is?  

 We een nieuwe voordeur hebben?  

 leidster H.P. haar nogal ‘goet’ aan het amuseren is in Antwerpen? 

 Zingen in het bloed zit van leidster F. V. O.?  

 Leidster L. D. B. nu dezelfde haarkleur heeft als A. O.  

 Leidster L. V. en F. V. O. een carrière kunnen maken van paaldansen?  

 We leidster L. R. heel hard missen?  

 Leidster P. D. H. een koala heeft geadopteerd?  

 Leidsters R. V. en S. R. een eigen kamer hadden op leidingsweekend?  

 Wij allemaal geen fan zijn van muizen?  

 Leidster T.C. nog altijd geen bier heeft leren drinken?? 

 Leidster N.V. goed overeenkomt met leider M.F. en dat Leidster C.B.S. hier toch best 

jaloers op is? 

 Leidster K. D. B. fel begeert is op feestjes?  

 Wanneer er op een feestje gefloten wordt, elke leidster weet wat er te wachten staat? 

 Leidster P.D.H haar favoriete FWB verloren is? ;)) 

 Leidster S.S agressief is aangelegd? 

 Leidster H. P.  

 Leidster C.B.S. Iets heeft achtergelaten in de jongens hun leidingskot? 

 Je Leidster L. V.  liever niet boos maakt als ze iets gedronken heeft? 

 Leidster E. O. het dit jaar rustiger heeft aangedaan op leidingsweekend?  

 Leidster S. R. niet wist dat je het afval maar 1 dag op voorhand mag buitenzetten?  

 Leidster C. v. R. tattoos als souvenirs meeneemt van haar reizen?  

 Leidster S. S. na een feestje eerst een paar tussenstops neemt voordat ze thuis geraakt?  


