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Dit boekje is van ……………………………………………………………
Ik zit bij de
…………………………………………………………………….…………………
Ik woon ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Mijn telefoonnummer is …………………………………………………
Mijn leiding is: ……………………………………………………………
Het meest houd ik van ………………………………………………….

Wat is chiro Blauwput?
Chiro Blauwput is een chiro die zich bevindt in het
hartje van Kessel-Lo. Wij zijn een open en inclusieve
jeugdbeweging met een gemotiveerd leidersteam dat
iedere zondag hun beste beentje voorzet om elk lid een
zo leuk mogelijke tijd te laten beleven.
We beginnen elke zondag vanaf 14 uur. De opening
begint om 14:30 uur stipt. Als je te laat bent op de
opening moet je tuimelen over het terrein. Om 17:30
uur gaan de Pika’s (1ste en 2de leerjaar) en de Reuzons
(3de en 4de leerjaar) naar huis. Zij worden opgehaald en
mogen enkel met uitdrukkelijke toestemming van de
ouders alleen naar huis.
Om 18 uur ronden de Rakwi’s (5de en 6de leerjaar) hun
dag af.
Om 18:30 uur keren de Tippo’s (1ste en 2de middelbaar)
en de Keti’s (3de en 4de middelbaar) huiswaarts.
En om 19 uur zetten ook de Aspi’s (5de en 6de
middelbaar) hun activiteiten stop.

AlGEMENE INFORMATIE
!beLangerijk!
Elk lid moet zich opnieuw inschrijven via onze site:
chiroblauwput.be
Zo mis je zeker niets van de leukste jaren van je leven.
Als je om een of andere reden geen toegang hebt tot
de site (geen computer of internet…) kan je de eerste
drie zondagen altijd terecht op de chiro bij de
inschrijvingsstand.

Lidgeld
Het inschrijvingsgeld bedraag €45. Hiermee ben je
dan ingeschreven bij Chiro Nationaal en ben je
verzekerd voor een heel jaar chiroplezier!
Dit mag gestort worden op het rekeningnummer
BE67 7344 2112 3687 met vermelding van

‘achternaam, naam en groep’.

Verzekering
Na de inschrijving is je kind verzekerd voor eventuele
lichamelijke incidenten. De Chiro is daarentegen niet
aansprakelijk indien uw kind materiaal kwijtraakt of
kapotmaakt.

Standjes
De eerste drie chirozondagen zullen er verschillende
standjes te zien zijn op het chiroterrein. Bij de
hoofdleidingstand kan je terecht met algemene vragen
over de Chiro. Hier moet je ook je ziekteverzekerings –
en fiscale attesten binnenbrengen. Er zal ook een
inschrijvingsstand zijn voor mensen met moeilijke
toegang tot internet of computer. Bij de overige
standjes kan je uniformen kopen. Daarover meer
hieronder.

Uniform
Iedereen is verplicht elke zondag zijn uniform te
dragen, een T-shirt van Chiro Blauwput, te verkrijgen
bij de leiding aan €15 en vanaf de reuzon ook een
chirorokje, -broekrok of –short (Banier). Er zijn ook
chiropullen te verkrijgen in de chiro voor €25, maar
deze zijn niet verplicht aan te kopen.

2de hands-Uniform
Tijdens de eerste chirozondag zullen er ook
tweedehandsuniformen aangekocht kunnen worden.
Deze prijzen zullen goedkoper zijn dan nieuw
aangekochte uniformen. Doorheen het hele jaar is
het ook mogelijk tweedehandskledij aan te kopen bij
Veerle bryon.
-Adres: Van Rodestraat 20
-GSM-nummer: 0468 02 82 92
Een broek, rok of pull kosten 10 euro en een T-shirt
5 euro. Wie een kledingstuk bij haar binnenbrengt,
kan een vergoeding krijgen aan dezelfde prijs.

Drankjes
We vragen dat iedereen elke zondag €1 meebrengt
naar de chiro voor een drankje. Er is cola, fanta,
appelkers en ice tea.

Huisbezoek
Iets dat enkele jaren niet meer is gedaan, maar nu
terug is ingevoerd, zijn de huisbezoeken. De
leiding komen eerder in het begin van het jaar
eens op bezoek bij de leden van hun groep.
Hierdoor kunnen jullie, als lid en als ouder, al eens
extra in contact komen met hen. Dit moment zal
bestaan uit een kennismaking, een leuke babbel
en een extra infomoment. Uiteraard mogen er ook
vragen gesteld worden over wat dan ook!

Communicatie
Bij de inschrijving vragen we jullie om een emailadres. Net zoals vorig jaar zullen we de meeste
informatie via mail doorsturen. Daarom willen we jullie
graag vragen jullie mails regelmatig te lezen zodat
iedereen telkens tijdig op de hoogte is van alle
activiteiten, mededelingen…
Het systeem van Gimme gaan we zoals vorig jaar dan
ook niet meer gebruiken!
Voor meer informatie kunnen jullie ook terecht op onze
site: www.chiroblauwput.be
Ook kunnen jullie de laatste nieuwtjes van de chiro
volgen op onze facebook-pagina:
https://www.facebook.com/chiroblauwput/?fb_dtsg_ag
=AdxRj3z5jVBYY_oq_GBOyojMHe4k02uLlCCgN6tZSVZOA%3AAdwoIchhUBdiba0wU
TJKZ_PdAbSsY-52H1AgPUJlQnfNJQ

Steunactie 2019 - 2020
Graag stellen wij ons even aan u voor : wij zijn een
groep oud-leiding, chiro-gezinde ouders en
sympathisanten. Wij ondersteunen de werking van
Chiro Blauwput door actie te ondernemen waar nodig.
We richten ons voornamelijk op het zoeken naar
kampplaatsen, het beheren van de gebouwen en het
magazijn, het ondersteunen van de leiding bij
evenementen (zoals open-chirodag),...
Jaarlijks organiseert de steunactie ‘Chiro Blauwput Eet’
(dit jaar de zesde editie op 16 en 17 november).
We zijn ook het aanspreekpunt voor vragen van ouders
en vormen zo de schakel om, samen met de
leidingsploeg, hierop een antwoord te zoeken.
De Steunactie kan gecontacteerd worden op volgende
mailadressen : steunactie@chiroblauwput.be
We zijn steeds op zoek naar enthousiaste ouders/oudleiding om ons team te versterken!
Daarnaast kan je jezelf ook opgeven voor onze groep
‘helpende handen’. Dit houdt in dat je op vrijwillige
basis gecontacteerd zal worden indien er nood is aan
hulp (opbouw, afbraak, afwas, koken,... op onze
evenementen of een handje toesteken tijdens de
werkdagen). Indien je hierin interesse hebt, contacteer
ons dan op info@chiroblauwput.be of
steunactie@chiroblauwput.be

Dit jaar bestaat de steunactie uit:
Veerle Bryon : voorzitter, open-chirodag,
contactpersoon parochie en groepsleiding,
kampplaatsen, Chiro Blauwput Eet, verkoop
tweedehands- chiro-kledij
Nik Vijverman : penningmeester
Barbara Briers : open-chirodag, onthaal startdagen
Jeroen Ameel : klusjesdienst
Jeroen Goffin : klusjesdienst, open-chirodag, Chiro
Blauwput Eet
Piet Bakelants : open-chirodag, klusjesdienst, Chiro
Blauwput Eet
Herm-Jan Muselaers : klusjesdienst, contactpersoon
groepsleiding, Chiro Blauwput Eet
Jonas De Troy : open-chirodag
Els Gommers: open-chirodag
Aarzel niet om de leden van de steunactie te
benaderen als je vragen hebt.
Je kan hen bereiken via:
steunactie@chiroblauwput.be

-

Kalender

Hier krijgt u alvast een beknopt overzicht van
het chirojaar, u krijgt ook een trimesterbrief met
een gedetailleerde kalender.
22/09 Eerste Chirozondag
(4de zondag van september)
06/10 Open chirozondag
24/11 Christus koning
01/12 Sinterklaas op de Chiro!
21/04 Paaseieren rapen
28/06 Zeereis
31/07- KAMP!!!
10/08
29/08 Blauwput feest

De Leiding:
Karlien Verhaegen, indra moreau, Marthe
Muselaers , Jesse Duerinckx, Mauro
Heyndrickx, Jakob Casier, Fleur Van Eylen
Pika’s

staan in leiding bij de
(° in 2012 en 2013)
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 17u30.
ons mail adres: pika’s.blauwput@gmail.com

Linde Dewaersegger, Janne Destrycker,
Frederieke Devriendt, Thomas Boonen,
Ben Stockmans, Daan Van Acker
Reuzon

staan in leiding bij de
(° in 2010 en 2011)
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 17u30.
ons mail adres: reuzon.blauwput@gmail.com

Aline Eyckmans, Inne VandenHoudt, Jolien
Ameel, Willem Keppens, Jan-Maarten
Descamps, Sebbe Mattheeuws
Rakwi’s

staan in leiding bij de
(° in 2008 en 2009)
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 18u.
ons mail adres: rakwi’s.blauwput@gmail.com

Anna Derwael, lena verschraegen,
Seppe Ameel, Koen van den broeck,
Moene Peeters, Robbe Goffin, Isaiah
de block
Tippo’s

staan in leiding bij de
(° in 2006 en 2007)
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 18u30.
ons mail adres: Tippo’s.blauwput@gmail.com

Martha cosyns, Lena verhaegen, Jef
Eyckmans, Jeremy ampratwum Barima,
bram guillemyn
Keti’s

staan in leiding bij de
(° 2004 en 2005)
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 19u.
ons mail adres: Keti’s.blauwput@gmail.com

Luna geudens, Truus elli, Arnout lemmens,
jan Dupon, Willem de vleeschouwer
Aspi’s

staan in leiding bij de
(° 2003) Jullie
hebben chiro van 14u30 tot 19u.
ons mail adres: Aspi’s.blauwput@gmail.com

Saartje Van holder, Tuur defever, Lukas
van de broeck, Sander lemaire
MD

Zijn de
dit jaar. MD staat voor materiaal
dienst. Zij verrichten allerlei taakjes doorheen het
jaar en zorgen voor speel- en werkmateriaal voor
heel de chiro
ons mail adres:

Jan-Maarten Descamps, Thomas Boonen

hoofdleiding

zijn dit jaar de
Zij zijn de contactpersonen voor de Chiro dit jaar,
eventuele vragen of opmerkingen mogen aan hun
worden meegedeeld.

VB staat voor volwassen begeleider.
Hun taak bestaat erin om regelmatig aanwezig te zijn
op de leiderskring (LK) om zo een vinger aan de pols te
houden bij de leiding. De VB’s zijn het aanspreekpunt
voor de leiding voor alles waar ze zelf niet onmiddellijk
raad mee weten, maar ook voor ouders met vragen
waar ze niet onmiddellijk bij de leiding mee terecht
kunnen. Met hun jaren ervaring als lid, leiding,
kookploeg en steunactielid, helpen ze iedereen die
vragen heeft zo goed mogelijk verder.

E-mail: hoofdleidingblauwput@outlook.com

Dit jaar zijn onze volwassen begeleiders

Kaat Lansbergen
Kaatlansbergen@hotmail.com
0498/68 24 55
Ran Claes
Ran_claes@hotmail.com
0492/79 94 15

Mijn naam is

Karlien
verhaegen
Ze noemen mij ook wel

Karre
Dit jaar sta ik in leiding bij
de

Pika’s

Ik ben geboren op

27 januari 2000
Je kan mij altijd bellen op mijn gsm-nummer

04877/24668 of een mail sturen naar
karlien.verhaegen@hotmail.com
Ik studeer

Geneeskunde

Wist je dat ik na 2 jaar zagen eindelijk bij de pika’s sta?

Mijn naam is

Marthe
Muselaers
Ze noemen mij ook wel

Marthemus,
muske

Dit jaar sta ik in
leiding bij de

Pika’s

Ik ben geboren op

18 december
2001
Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer

0494/208097 of een mail sturen naar
marte.muselaers@hotmail.com

Ik studeer

Marketing

Wist je dat
-ik het enige meisje van 2001 ben?
-ik half-nederlands ben?

Mijn naam is

Indra moreau
Ze noemen me ook wel

Flutje

Dit jaar sta ik in leiding bij de

Pika’s

Ik ben geboren op

13 oktober 2000
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0486/492952 of een mail sturen naar
indra.moreau2000@hotmail.com
Ik studeer

Kinderzorg

Wist je dat
-je me altijd mag bellen als je een babysit nodig hebt?
-mijn droom nog altijd is om het noorderlicht te zien?

Mijn naam is

Mauro
Heyndrickx
Ze noemen mij ook wel

Makke,
venke

Dit jaar sta ik in
leiding bij de

Pika’s

Ik ben geboren op

30 september
2002
Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer

0494417339

of een mail sturen naar

mauroheyndrickx1@gmail.com

Ik studeer

Humane wetenschappen

Wist je dat ik voetbal speel?

Mijn naam is

Jakob Casier

Ze noemen me ook wel

casier

Dit jaar sta ik in leiding
bij de

Pika’s

Ik ben geboren op

7 februari 2002

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0472685455

of een mail sturen naar

Ik studeer

Chemie

Wist je dat
-ik van druiven zonder pit houd?

Mijn naam is

Jesse Duerinckx
Ze noemen mij ook wel

Jekke, Jessy the
broken
Dit jaar sta ik in
leiding bij de

Pika’s

Ik ben geboren op

16 april 2002
Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer

0499/455416 of een mail sturen naar
Jesse.duerinckx@telenet.be

Ik studeer

Wiskunde wetenschappen

Wist je dat
-alpaca’s mijn handen super lekker vinden?
-ik vaak iets breek of kneus?

Mijn naam is

Fleur Van Eylen
Ze noemen me ook wel

Florre

Dit jaar sta ik in leiding
bij de

Pika’s

Ik ben geboren op

september 2002
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0497/041154 of een mail sturen naar
Fleur.tje@hotmail.com
Ik studeer

wetenschappen wiskunde

Wist je dat ik 4 zussen en 1 broer heb?

15

Mijn naam is

Thomas Boonen
Ze noemen mij ook wel

boone

Dit jaar sta ik in
leiding bij de

reuzon

Ik ben geboren op

4 januari 2000
Je kan mij altijd bellen op mijn
gsmnummer

0456/081685 of een mail
sturen naar

Ik studeer

Thomas.boonen123@hotmail.com

biochemie

Wist je dat ik graag bonen eet?

Mijn naam is

Linde
Dewaersegger
Ze noemen me ook wel

Lindie, linsie

Dit jaar sta ik in leiding
bij de

Ik ben geboren op

reizon

9 mei 2002

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0477/760147 of een mail sturen naar
linde.dewaersegger@gmail.com
Ik studeer

moderne talen - wetenscappen

Wist je dat
-ik bang ben van kleine gaatjes/bolletjes?

Mijn naam is

Janne
Destrycker

Ze noemen mij ook
wel

Jeanette

Dit jaar sta ik in
leiding bij de

reuzon

Ik ben geboren op

29 augustus
2002

Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer

0487/750024 of een mail sturen naar
janneke.destrycker@hotmail.com

Sociale technische
wetenschappen
Ik studeer

Wist je dat ik van regen en koude dagen houd?

Mijn naam is

Frederieke Devriendt
Ze noemen me ook wel

fredje

Dit jaar sta ik in leiding bij de

reizon

Ik ben geboren op

5 augustus 2002
Je kan me altijd bellen op mijn

0485/449121 of een mail sturen naar
frederieked@hotmail.be
gsm-nummer

Ik studeer

grieks - wiskunde

Wist je dat ik met iedereen vriendjes ben?

Mijn naam is

Daan Van Acker
Ze noemen me ook wel

Dakke, Alpa male

Dit jaar sta ik in leiding bij de

reuzon

Ik ben geboren op

28 januari 2002
Je kan me altijd bellen op mijn

0484/697987

gsm-nummer
of een mail sturen naar

Ik studeer

wetenschappen wiskunde

Wist je dat ik de eerste homo universalis ooit ben?

Mijn naam is

Ben Stockmans
Ze noemen me ook wel

Bennermans

Dit jaar sta ik in leiding bij
de

Ik ben geboren op

reuzon

25 februari 2000

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0491/415318 of een mail sturen naar
ben.stockmans@hotmail.com

Biomedische
laboratoriumtechnologie
Ik studeer

Wist je dat ik super grote fan BEN van op kamp gaan
omdat al ik 13 keer BEN meegegaan?

Mijn naam is

Aline
Eyckmans
Ze noemen me
ook wel

Paline,
Alien

Dit jaar sta ik in leiding bij de

Ik ben geboren op

rakwi’s

17 mei 2002

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0487/807545 of een mail sturen naar
aline.eyckmans@gmail.com
Ik studeer

Latijn-wiskunde

Wist je dat ik graag spruitjes en witloof eet?

Mijn naam is

Inne Vandenhoudt
Ze noemen me ook wel

Inneminnemutte, mol
Dit jaar sta ik in leiding bij de

Rakwi’s

Ik ben geboren op

12 december 2002
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0498/408400 of een mail sturen naar
inne.vandenhoudt@hotmail.com
Ik studeer

Wiskunde wetenschappen

Wist je dat
- ik een voetenfobie heb?
- mijn lievelingseten is spaghetti met veel kaas?

Mijn naam is

Jolien Ameel
Ze noemen me ook wel

jolle

Dit jaar sta ik in leiding bij
de

rakwi’s

Ik ben geboren op

1 februari 2002

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0486/338185 of een mail sturen naar
Ik studeer

Wiskunde wetenschappen

Wist je dat ik mijn zesde leerjaar gevolgd heb in een
Franse school in Wallonië?

Mijn naam is

Willem keppens
Ze noemen me ook wel

Keppens, kip

Dit jaar sta ik in leiding bij
de

Ik ben geboren op

rakwi’s

28 juni 2000

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0483/433393 of een mail sturen naar
Willem.keppens@hotmail.com
Ik studeer

Fysica

Wist je dat mijn lievelingsdier een kip is?

Mijn naam is

Jan-Maarten
Descamps
Ze noemen me ook wel

Jakke mete

Dit jaar sta ik in leiding
bij de

rakwi’s

Ik ben geboren op

12 januari 2000
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0497/400123 of een mail sturen naar
janmaarten.descamps
@gmail.com
Ik studeer

Geneeskunde

Wist je dat
-ik geen taart lust?
-als ik later groot ben, ik een mega luie kat wil?

Mijn naam is

Sebbe mattheeuws
Ze noemen me ook wel

Jerom

Dit jaar sta ik in leiding bij de

rakwi’s

Ik ben geboren op

22

december 2001
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0497/400123 of een mail sturen naar
mattheeuwssebbe@gmail.com
Ik studeer

LO- en bewegingswetenschappen
Wist je dat
als je geen honger meer hebt, je altijd de rest wel aan
mij mag geven?

Mijn naam is

Anna Derwael
Ze noemen me ook wel

Annie, Anja

Dit jaar sta ik in leiding bij
de

Tippo’s

Ik ben geboren op

11 mei 2002

Je kan me altijd bellen op

0468/228533 of een mail
sturen naar annaderwaelanna@gmail.com
mijn gsm-nummer

Ik studeer

Grieks-latijn

Wist je dat
-ik een harde Lazy-Town fan ben?
-ik zondagochtend altijd barbiefilms kijk?
-ik een muziekafspeellijst heb, genaamd best 50 Anna,
maar waar nooit 50 nummers instaan?

Mijn naam is

Lena verschraegen
Ze noemen me ook wel

Leentje

Dit jaar sta ik in leiding bij de

Tippo’s

Ik ben geboren op

3 december 2002

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0483/470782 of een mail sturen naar
lena.verschraegen
@outlook.com
Ik studeer

latijn-Wiskunde

Wist je dat ik het angstzweet de vije loop laat bij het
zien van kleine hondjes?

Mijn naam is

Seppe ameel
Ze noemen me ook wel

Ozai, kolonel

Dit jaar sta ik in leiding bij de

Tippo’s

7
december 2000
Ik ben geboren op

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0468/337934 of een mail sturen naar
seppeameel@gmail.com
Ik studeer

Industrieel ingenieur

Wist je dat ik eens een rubiks kubus geblinddoekt heb
opgelost?

Mijn naam is

Koen van den Broeck
Ze noemen me ook
wel

Twin, alfa

Dit jaar sta ik in
leiding bij de

Tippo’s

Ik ben geboren op

15 december 2000

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0498/454242 of een mail sturen naar
koen.vandenbroeck@gmail.com
Ik studeer

Industrieel ingenieur

Wist je dat
hoewel ik vaak Lucas word genoemd dit geen bijnaam
van me is?

Mijn naam is

Moene Peeters
Ze noemen me ook wel

Drummerke
Dit jaar sta ik in leiding bij
de

Tippo’s

Ik ben geboren op

10 februari 2001

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0487/029686 of een mail sturen naar
moene.peeters@gmail.com
Ik studeer

jazz

Wist je dat ik nog liever 1 dag geen drum speel dan
keppens zijn tenen in close up te moeten fotograferen?

Mijn naam is

Robbe Goffin
Ze noemen me ook wel

Goffin, sporty

Dit jaar sta ik in leiding bij
de

Tippo’s

Ik ben geboren op

27 juli

2002
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0485/762729 of een mail sturen naar
Ik studeer

Lichamelijke opvoeding en sport

Wist je dat ik graag omelet eet?

Mijn naam is

Isaiah de Block
Ze noemen me ook wel

Isiboy, isaak, raadsel

Dit jaar sta ik in leiding bij
de

Tippo’s

Ik ben geboren op

20 december 2002
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0472/826174 of een mail sturen naar
isaiahdeblock800@gmail.com
Ik studeer

Grieks-Wiskunde

Wist je dat ik de jongste leiding ben?

Mijn naam is

Martha Cosyns
Ze noemen me ook wel

De rosse

Dit jaar sta ik in leiding bij
de

Ik ben geboren op

Keti’s

13 mei 2002

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0468/229091 of een mail sturen naar
Martha.cosyns@outlook.be
Ik studeer

Humane wetenschappen

Wist je dat ik maar 4 jaar lid ben geweest?

Mijn naam is

Lena
verhaegen
Ze noemen me
ook wel

Lena lena, lien
Dit jaar sta ik in leiding bij de

Ik ben geboren op

Keti’s

28 maart 1998

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0487/482752 of een mail sturen naar
lenaverhaegen98@gmail.com
Ik studeer

Westerse literatuur

Wist je dat ik een broer én zus in de chiro heb?

Mijn naam is

Jef Eyckmans
Ze noemen me ook
wel

Joef

Dit jaar sta ik in
leiding bij de

Ik ben geboren op

1 juni 2000

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0487/906958 of een mail sturen naar
jef.eyckmans@gmail.com
Ik studeer

industrieel ingenieur

Wist je dat
Ik voor ik naar de chiro ging, lid was bij de JNM
(jeugdbeweging voor natuur en milieu)

Keti’s

Mijn naam is

Jeremy
ampratwum
Barima
Ze noemen me ook wel

Jerre, koek

Dit jaar sta ik in leiding bij de

Ik ben geboren op

Keti’s

22 augustus 1997

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0484/462578 of een mail sturen naar
jeremy_barima@hotmail.com

Bedrijfsmanagement (sport-en
cultuurmanagement)
Ik studeer

Wist je dat
-ik op het einde van het jaar bij elke groep gestaan zal
hebben?
-ik de halfbroer van zanger Kaye Styles ben?

Mijn naam is

Bram
guillemyn
Ze noemen me ook
wel

Dit jaar sta ik in leiding bij de

Ik ben geboren op

Brick

Keti’s

27 juli 2000

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0477/454762 of een mail sturen naar
bram.guillemyn@gmail.com
Toegepaste economische
wetenschappen
Ik studeer

Wist je dat
-ik de enige ben van de chiro die ooit een muurke klop
tornooi won?
-ik een apetrots lid ben van de gramskern?

Mijn naam is

Luna geudens
Ze noemen me ook wel

Moonlight

Dit jaar sta ik in leiding
bij de

aspi’s

Ik ben geboren op

14 september
2000

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0473/797405 of een mail sturen naar
lunageudens@yahoo.com
Ik studeer

Toegepaste Taalkunde

Wist je dat
je me altijd wakker mag bellen voor pizza?

Mijn naam is

Truus Elli
Ze noemen me ook wel

Truuselli, trukke

Dit jaar sta ik in leiding
bij de

aspi’s

Ik ben geboren op

12

februari 2000
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0492/857726 of een mail sturen naar
truus.elli@gmail.com
Ik studeer

sociaal werk

Wist je dat
ik heel graag nieuwe koffiebars en Aziatische landen
ontdek?

Mijn naam is

Arnout lemmens
Ze noemen me ook wel

Arre, Akke

Dit jaar sta ik in leiding
bij de

aspi’s

Ik ben geboren op

27 november
2000

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0485/680260 of een mail sturen naar
Ik studeer Industrieel ingenieur

Wist je dat mijn haar blond wordt van de zon?

Mijn naam is

Jan Dupon
Ze noemen me ook wel

jakke, halve peter
Dit jaar sta ik in leiding
bij de

Ik ben geboren op

aspi’s

8 juli 2000

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0483/594485 of een mail sturen naar
jan.dupon001@gmail.com
Ik studeer

Architectuur

Wist je dat dat ik nog nooit naar de kapper ben
geweest?

Mijn naam is

Willem de
Vleeschouwer
Dit jaar sta ik in leiding bij de

Aspi’s

Ik ben geboren op

10 april 2000

Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer

0483/ 35 59 71
Ik studeer

kine

Wist je dat mijn hobby surfen is?

Mijn naam is

Saartje vanholder
Ze noemen me ook wel

Schaartje, Sara,
Holderdebolder
Dit jaar ben ik

Ik ben geboren op

MD

26 maart 2000

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0468/120424 of een mail sturen naar
saartjevanholder@hotmail.com
Ik studeer

vrije kunsten (illustratie)

Wist je dat
-ik ongeveer 5 liter melk per week drink?
-ik maar 7 snijtanden heb?
-ik graag dieren met grote oren zie en dat mijn
lievelingsdier een woestijnvos is?

Mijn naam is

Lucas van den
broeck
Ze noemen me ook wel

Twin, beta

Dit jaar ben ik

Ik ben geboren op

MD

15 december 2000

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0498454041

of een mail sturen naar

Ik studeer

Industrieel ingenieur

Wist je dat hoewel ik vaak koen wordt genoemd, dit
geen bijnaam van me is?

Mijn naam is

Sander lemaire
Ze noemen me ook wel

Sakke, Alexander

Dit jaar ben ik

MD

Ik ben geboren op

3 april

2001
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0472/478118 of een mail sturen naar
sanderlemaire@yahoo.com

Tandheelkunde/burgerlijk
ingenieur
Ik studeer

Wist je dat ik 2 jaar lang in een korte broek heb
rondgelopen?

Mijn naam is

Tuur Defever
Ze noemen me ook wel

wortel

Dit jaar ben ik

MD

Ik ben geboren op

1 april 2000

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0494391971 of een mail sturen naar
tuur.defever@hotmail.com
Ik studeer

Agogische wetenschappen

Wist je dat ik vroeger in Egypte woonde?

