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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 …………………………………………………. 

 

  

FOTO 



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 leidingsteam 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.  

Om 17:15 uur gaan de Pika’s (1ste en 2de leerjaar)  naar 

huis en om 17:30 uur gaan 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 Keti’s (3de en 4de 

middelbaar), de jong Aspi’s (5de middelbaar) en de oud 

Aspi’s (6de middelbaar) hun activiteiten stop. 



AlGEMENE INFORMATIE 

!beLangrijk! 
 

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.  

Bovendien maakt onze chiro sinds dit jaar gebruik van 

de UiTPAS. Wanneer je over een UiTPAS beschikt kan je 

deze code invullen op het inschrijvingsformulier. De 

korting voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief 

geldt zowel voor het chirojaar als voor het kamp.  

 

Lidgeld 
 

Het inschrijvingsgeld bedraagt €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 onder het afdak van jeugdhuis de 

Grams (vlak naast de jongenschiro). Bij de 

hoofdleidingstand kan je terecht met algemene vragen 

over de Chiro. Hier moet je ook je ziekteverzekerings – 

en fiscale attesten binnenbrengen. Let op: enkel het 

kamp is fiscaal aftrekbaar, het lidgeld voor het 

chiro-jaar is dat niet. 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. 

 

tweedehandsUniform 
 

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, appelsiensap en ice tea. 

 

Communicatie 
 

Bij de inschrijving vragen we jullie om een e-mailadres. 

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… 

 

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_GBOyo-

jMHe4k02uLlCCgN6tZSVZOA%3AAdwoIchhUBdiba0wU

TJKZ_PdAbSsY-52H1AgPUJlQnfNJQ 
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Steunactie 2020 - 2021 
 

 

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 verkopen van tweedehans-chirokledij, 

het ondersteunen van de leiding bij evenementen 

(zoals open-chirodag, Blauwput Feest). 

 

Jaarlijks organiseert de steunactie ‘Chiro Blauwput Eet’ 

(dit jaar de zevende editie in het weekend van 14 en 

15 november, aangepaste formule). 

 

We zijn ook het aanspreekpunt voor vragen van ouders 

en vormen zo de schakel om, samen met de 

leidingsploeg, hierop een antwoord te zoeken. 

We vergaderen om de twee maanden op de chiro of bij 

iemand thuis. 

 

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). 

 

 

 

 

 



Dit jaar bestaat de steunactie uit: 

Jeroen Ameel 

Piet Bakelants 

Barbara Briers 

Veerle Bryon 

Jonas De Troy 

Jeroen Goffin 

Els Gommers 

Herm-Jan Muselaers 

Els Van Hooste 

Nik Vijverman 

 

 

Heb je een vraag, wens je graag lid te worden van de 

Steunactie of van de groep ‘helpende handen’ stuur 

dan zeker een mailtje naar : 

steunactie.blauwput@gmail.com 

 



Kalender 
 

Hier krijgt u alvast een beknopt overzicht van het 

chirojaar, u krijgt ook een trimesterbrief met een 

gedetailleerde kalender. 

 

20/09 Eerste Chirozondag  

(3de zondag van september) 

04/10 Open chirodag 

22/11 Christus koning 

06/12 Sinterklaas op de Chiro! 

04/04 Paaseieren rapen 

  

27/06 Zeereis 

31/07- 

10/08 

KAMP!!! 

28/08 Blauwput feest 
  



De Leiding: 

 

arnout lemmens, aline 

eyckmans, jef eyckmans, jolien 

ameel, moene peeters 

 

staan in leiding bij de Pika’s (° in 2013 en 2014) 

Jullie hebben chiro van 14u15 tot 17u15. 

ons mail adres: pikas.blauwput@gmail.com 

 
Janne Destrycker, saartje 

van holder, karlien 

verhaegen, jakob casier, 

willem de vleeschouwer,  

 

staan in leiding bij de Reuzon (° in 2012 en 2011) 

Jullie hebben chiro van 14u30 tot 17u30. 
 

ons mail adres: reuzon.blauwput@gmail.com 

mailto:pikas.blauwput@gmail.com


Linde dewaersegger, jesse 

duerinckx, jan dupon, Willem 

Keppens, mauro heyndrickx, 

lena verschraeghen 

 

staan in leiding bij de Rakwi’s (° in 2010 en 2009) 

Jullie hebben chiro van 14u15 tot 18u. 
 

ons mail adres: rakwis.blauwput@gmail.com 

 
martha cosyns, marthe 

muselaers, koen van den 

broeck, sebbe mattheeuws, 

isaiah de block 
 

staan in leiding bij de TiPPo’s (° in 2008 en 2007) 

Jullie hebben chiro van 14u30 tot 18u30. 
 

ons mail adres: tippos.blauwput@gmail.com 

 

 

 

mailto:rakwis.blauwput@gmail.com


Anna derwael, daan van 

acker, robbe goffin, seppe 

ameel 

 

staan in leiding bij de keTi’s (° 2006 en 2005) 

Jullie hebben chiro van 14u00 tot 19u. 
 

ons mail adres: ketis.blauwput@gmail.com 

 
Inne vandenhoudt, indra 

moreau, thomas boonen  
 

staan in leiding bij de Aspi’s jong (° 2004) 

Jullie hebben chiro van 14u00 tot 19u. 
 

ons mail adres: aspi1.blauwput@gmail.com 

 
Luna geudens, Jan-maarten 

descamps, bram guillemyn 
 

staan in leiding bij de asPi’s oud (° 2003)  

Jullie hebben chiro van 14u00 tot 19u. 

 

Ons mail adres: aspi2.blauwput@gmail.com 
 
 
 
 



Lucas van den broeck, Sander 

lemaire, ben stockmans 
 

Zijn de  MD 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: md.blauwput@gmail.com 

 
Jan-Maarten Descamps, jan 

dupon 

zijn dit jaar de hoofdleiding 

Zij zijn de contactpersonen voor de Chiro dit jaar, 

eventuele vragen of opmerkingen mogen aan hun 

worden meegedeeld.  

Ons mail-adres: 

hoofdleidingblauwput@outlook.com 

 

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. 
  



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 

Arnout lemmens 
 

Ze noemen mij ook wel 

Arre, akke, 

belachelijk 

venke, chique 

meneer 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij  

de Pika’s 
 

Ik ben geboren op  27 november 2000 

 

Je kan mij altijd bellen op mijn gsm-nummer 

04856/80260 of een mail sturen naar 

arnout.lemmens@hotmail.be 

 

Ik studeer Industrieel ingenieur  

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is… 

Fishsticks met spinaziepuree  

 

Mijn lievelingskleur is groen  

 

Wist je dat… 

Ik in een band zit met Bekende Blauwputter Bert 

Roebben? 

 

 



 

Mijn naam is 

aline eyckmans  
 

Ze noemen mij ook wel          

Paline, 

anunalina, 

zus van Jef 
 

Dit jaar sta ik in leiding 

bij de Pika’s 
 

Ik ben geboren op 17 mei 2002 

 

Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer 

0487/907545 of een mail sturen naar 

aline.eyckmans@gmail.com 

 

Ik studeer burgerlijk ingenieur 

architect   

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is… 

Wentelteefjes 

 

Mijn lievelingskleur is blauw  

 

Wist je dat… 

...Ik mij graag verkleed?  

 

 



 

 

 

 

Mijn naam is  

Jef eyckmans 

      

Ze noemen me ook wel 

Joef, jefke, 

jeffie, el 

jefe, zjoef 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de Pika’s 
 

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 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is… 

Fishsticks met tartaarsaus 

 

Mijn lievelingskleur is groen 

 

Wist je dat… 

...Ik goed een race-auto kan nadoen. 

 



 

Mijn naam is 

Jolien ameel 

 

Ze noemen mij ook wel 

jolle 
 

Dit jaar sta ik in 

leiding bij de Pika’s 
 

Ik ben geboren op 

1 februari 

2002 
 

Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer  

0468/338185 of een mail sturen naar 

jolienameel@gmail.com  

 

Ik studeer biochemie en 

biotechnologie 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is… 

Krieken met balletjes 

 

Mijn lievelingskleur is groen 

 

Wist je dat… 

...Ik samen met mijn gezin samen al meer dan 64 

chirojaren achter de rug heb. 

mailto:jolienameel@gmail.com


 

Mijn naam is moene 

peeters  

      

Ze noemen me ook wel 

Drummerke, mp, 

drummerboy 
 

Dit jaar sta ik in leiding  

bij de Pika’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 en lichte muziek 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is soep 

 

Mijn lievelingskleur is bruin 

 

Wist je dat… 

… ik van wandelen hou? 



Mijn naam is 

Janne 

destrycker 

 

Ze noemen mij ook wel 

Jeanette, 

jeanine, jip  
 

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 

 

Ik studeer psychologie 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is… 

macaroni 

 

Mijn lievelingskleur is roze  

 

Wist je dat… 

Ik de winter leuker vind dan de zomer? 

 

 



Mijn naam is  

Saartje van 

holder 

      

 Ze noemen me ook wel 

 Saar, saarie, 

schaartje 
  

Dit jaar sta ik in leiding bij 

de reuzon 
 

Ik ben geboren op  26 maart 2000 

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0468/120424 of een mail sturen naar 

saartjevanholder@hotmail.com 
 

Ik studeer zelfstandige tattoo-

artiest  

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is… 

Krieken met balletjes  

 

Mijn lievelingskleur is alle kleuren 

 

Wist je dat… 

Mijn mama die van de apotheek om de hoek is? 

 
 



Mijn naam is 

karlien 

verhaegen  
 

Ze noemen mij ook wel 

Karre, jeppe 
 

Dit jaar sta ik in  

leiding bij de reuzon 
 

Ik ben geboren op 

27 januari 2000 
 

Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer 

0487/724668 of een mail sturen naar 

karlien.verhaeghen@hotmail.com 
 

Ik studeer geneeskunde 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  pens met 

appelmoes 

 

Mijn lievelingskleur is kaki 

 

Wist je dat… 

… ik hyperlax ben?  



 Mijn naam is  

Jakob casier 
 

 Ze noemen me ook 

wel 

Casier, luigi, 

jakko; six 
 

Dit jaar sta ik in 

leiding bij de 

reuzon 
 

Ik ben geboren op   

7 februari 2002 

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0472/685455of een mail sturen naar  
 

Ik studeer chemie 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  soep 

 

Mijn lievelingskleur is blauw 

 

Wist je dat… 

… als je nu naar links kijkt je rechts niks ziet? 

 

 

 



Mijn naam is  

Willem de 

vleeschouwer 
      

 Ze noemen me ook wel 

Vlees, wimmel, 

melkboer, 

speelvogel 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de reuzon 
 

Ik ben geboren op 10 april 2000 

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0483/355971 of een mail sturen naar  

willem1devleeschouwer@ 

hotmail.com 
 

Ik studeer kine 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  bbq 

 

Mijn lievelingskleur is groen 

 

Wist je dat… 

… ik overal in slaap kan vallen?  

 

mailto:willem1devleeschouwer@hotmail.com
mailto:willem1devleeschouwer@hotmail.com


Mijn naam is  

linde 

dewaersegger 
 

Ze noemen me ook wel 

Linsbeth, 

strijkijzer 

 

Dit jaar sta ik in leiding bij 

de Rakwi’s 
 

Ik ben geboren op 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 verpleegkunde 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is BBQ 

 

Mijn lievelingskleuren zijn de kleuren van 

de ondergaande zon 

 

Wist je dat… 

Ik geen lindethee lust en ook niet weet hoe een 

Lindenboom eruit ziet? 

  

 



Mijn naam is  

JESSE DUERINCKX 
      

Ze noemen me ook wel   

Dj, lesse, kazou, 

den Yesse 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de 

Rakwi’s 

 

Ik ben geboren op 16 april 2002                    

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0499/455416 of een mail sturen naar 

jesse.duerickx@telenet.be 

 

Ik studeer psychologie 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is 

miabouletsoep en frietjes met 

stoofvlees 

 

Mijn lievelingskleur is groen 

 

Wist je dat… 

…Je leuk kan rekenen met mijn geboortedatum? 

…Mijn valies op kamp soms zo rommelig is dat ik hem 

niet meer vind? 

 

 



Mijn naam is  

Jan dupon 

 

 Ze noemen me ook wel 

jakke 
  

Dit jaar sta ik in leiding bij 

de Rakwi’s 
 

Ik ben geboren op 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 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  BBQ 

 

Mijn lievelingskleur is rood 

 

Wist je dat… 

…ik het domste kot heb van Brussel en omstreken? 

 

 

 

 

 

 



 

Mijn naam is  

Willem 

keppens 

      

Ze noemen me ook wel 

De Keppens, 

kip 
  

Dit jaar sta ik in leiding bij 

de Rakwi’s 
 

Ik ben geboren op 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 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  BBQ 

 

Mijn lievelingskleur is rood 

 

Wist je dat… 

…dit al mijn derde jaar als leider van de rakwi’s is? 

 



Mijn naam is  

Mauro 

heyndrickx 

      

Ze noemen me ook wel 

Grote meneer, 

maurio, 

maurothegoat 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de Rakwi’s 
 

Ik ben geboren op  30 oktober 2002 

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0494/417339 of een mail sturen naar 

mauroheyndrickx1@gmail.com 
 

Ik studeer kine 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  spaghetti 

 

Mijn lievelingskleur is lichtblauw 

 

Wist je dat… 

…ik de beste voetballer van heel Blauwput ben? 



Mijn naam is  

Lena 

verschraeghen 
 

 Ze noemen me ook wel 

Leentje, leni, 

verschraegtafel 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de 

Rakwi’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.co

m 
 

Ik studeer bio-ingenieur 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  bbq 

 

Mijn lievelingskleur is geel 

 

Wist je dat… 

…ik verslaafd ben aan pindakaas? 

 



Mijn naam is  

Martha cosyns 
 

Ze noemen me ook wel 

Rosse, lid, 

strafbank 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de 

TiPPo’s 
 

Ik ben geboren op                   

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 psychologie 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  spaghetti 

bolognese 

 

Mijn lievelingskleur is oranje 

 

Wist je dat… 

…ik slecht ben in op tijd komen? 

 

 

 

 



Mijn naam is  

Marthe 

muselaers 
 

Ze noemen me ook wel  

Marthemus, 

ons marthe 
 

Dit jaar sta ik in leiding 

bij de TiPPo’s 
 

Ik ben geboren op 18 december 2001 

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0494/208097 of een mail sturen naar 

marthe.muselaers@hotmail.be 
 

Ik studeer marketing 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is spaghetti 

 

Mijn lievelingskleur is groen 

 

Wist je dat… 

… ik het enige meisje van mijn leeftijd ben in de chiro? 

 

 

 

 



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 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  balletjes 

met krieken 

 

Mijn lievelingskleur is donkerblauw 

 

Wist je dat… 

…ik bij twee groepen tegelijk kan staan? 
 

 

 

 

 



Mijn naam is  

Isaiah de block  
 

Ze noemen me ook wel 

Izzyboy, izzy on 

the block, 

easyboy 
 

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 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is   

chili con carne 

 

Mijn lievelingskleur is rood 

 

Wist je dat… 

…ik nog maar 2 keer mee op kamp ben geweest? 

 

 



Mijn naam is  

sebbe mattheeuws  
 

Ze noemen me ook wel 

Jerom, jerommeke, 

sebke 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de 

TiPPo’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 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  bokes met 

kriekensaus en krieken 

 

Mijn lievelingskleur is oranje 

 

Wist je dat… 

… Ik liever loop dan wandel? 

  



Mijn naam is  

Anna derwael 
 

Ze noemen me ook wel 

Annie, anja, 

stephanie 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de 

keTi’s 
 

Ik ben geboren op 11 mei 

2002 

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer  

0468/228533 of een mail sturen naar 

anna.derwael@icloud.com 
 

Ik studeer geschiedenis 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is balletjes 

met krieken 

 

Mijn lievelingskleur is roze 

 

Wist je dat… 

…ik ontdekte dat van veel kaas te eten je wimpers 

groeien? 

 

  



Mijn naam is  

Daan van acker 
 

Ze noemen me ook wel 

Dakke, dakke 

beton, den doan, 

the alpha male  
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de 

keTi’s 

 

Ik ben geboren op 28 

januari 2002 

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer  

0484/697987 of een mail sturen naar 

daanvanacker11@gmail.com 
 

Ik studeer geneeskunde 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is macaroni 

 

Mijn lievelingskleur is rood 

 

Wist je dat… 

…ik de eerste homo universalis van chiro Blauwput 

ben? 

 



Mijn naam is  

Robbe goffin 
 

Ze noemen me ook wel 

Goffin, sporty 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de 

keTi’s 
 

Ik ben geboren op 27 

juli 2002 

 

Je kan me altijd bellen op 

mijn gsm-nummer  

0485/762729 of een mail sturen naar 

robbegoffin@gmail.com 
 

Ik studeer lichamelijke opvoeding 

en bewegingswettenschappen 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is balletjes 

met krieken 

 

Mijn lievelingskleur is geel 

 

Wist je dat… 

…ik de drie laatste jaren van het middelbaar in 

Zaventem naar school ben geweest? 



Mijn naam is  

Seppe ameel 
 

Ze noemen me ook wel 

kolonel, ozai 

 

Dit jaar sta ik in leiding bij de 

keTi’s 
 

Ik ben geboren op 7 

december 2000 

 

Je kan me altijd bellen op mijn 

gsm-nummer 0468/337934 of een mail sturen 

naar seppeameel@gmail.com 
 

Ik studeer industrieel ingenieur 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is balletjes 

met krieken 

 

Mijn lievelingskleur is groen 

 

Wist je dat… 

…Game of Thrones mijn favoriete serie is? 

 

 

 

 



Mijn naam is  

Indra moreau 

 

Ze noemen me ook wel 

Flutje  
 

Dit jaar sta ik in leiding bij  

aspi jong 
 

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 kleuteronderwijs 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  bbq 

 

Mijn lievelingskleur is pastel groen en 

okergeel 

 

Wist je dat… 

… het de eerste keer in 4 jaar is dat ik niet bij de pika’s 

sta? 

… je me altijd mag bellen als je een babysit nodig hebt? 

… ik nog altijd het noorderlicht wil zien? 
 
 

 

mailto:indra.moreau2000@hotmail.com


Mijn naam is  

Inne vandenhoudt 
 

Ze noemen me ook wel 

Inneke, mol, 

inneminnemutte 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de 

aspi jong 

 

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 kine 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  spaghetti 

 

Mijn lievelingskleur is bordeaux 

 

Wist je dat… 

… ik op eender welke plaats in slaap kan vallen 

 
 
 
 
 



Mijn naam is  

Thomas boonen 
 

Ze noemen me ook wel 

Boone, boonelijn, 

boonelix, jerre 

meus 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de 

aspi jong 
 

Ik ben geboren op 4 

januari 2000    

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0456/081685 of een mail sturen naar  

 

Ik studeer biochemie en 

biotechnologie  

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  stoofvlees 

met friet 

 

Mijn lievelingskleur is paars 

 

Wist je dat… 

… ik dit jaar de oudste leider van de chiro ben? 

 

 



Mijn naam is  

Luna geudens 
 

Ze noemen me ook wel 

Lunes, moonlight 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de 

aspi oud 
 

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 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  macaroni 

 

Mijn lievelingskleur is blauw 

 

Wist je dat… 

… ik mijn cornflakes zonder melk eet? 

 

 

mailto:lunageudens@yahoo.com


Mijn naam is  

Jan-maarten 

descamps 
 

Ze noemen me ook wel 

Jakke mete, JM 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de 

aspi oud 
 

Ik ben geboren op 12 

januari 2000 

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0473/797405 of een mail sturen naar 

janmaarten.descamps@gmail.com 
 

Ik studeer geneeskunde 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is de op 

voorhand gemengde spaghetti op 

de eerste avond 

 

Mijn lievelingskleur is donkerrood en fris 

groen 

 

Wist je dat… 

… ik het snel koud heb? 

mailto:janmaarten.descamps@gmail.com


Mijn naam is  

Bram 

guillemyn 
 

Ze noemen me ook wel 

brick 
 

Dit jaar sta ik in leiding 

bij de aspi oud 
 

Ik ben geboren op 27 juli 2000 

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0477/454762 of een mail sturen naar 

bram.guillemyn@gmail.com 
 

Ik studeer toegepaste economische 

wetenschappen 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is bbq 

 

Mijn lievelingskleur is rood 

 

Wist je dat… 

...ik de regerend mechels kampioen muurke klop ben? 

...ik supporter ben van de beste engelse voetbalclub? 

 



Mijn naam is  

Lucas van den 

broeck 
 

Ze noemen me ook wel 

Twin, beta, 

koen 
 

Dit jaar ben ik MD 
 

Ik ben geboren op 15 december 2000                  

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0498/454041 of een mail sturen naar  

lucas.vandenbroeck@gmail.com  
 

Ik studeer Industrieel ingenieur 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is macaroni 

 

Mijn lievelingskleur is blauw 

 

Wist je dat… 

… ik bijna weg was, maar niet helemaal!!! 

 
 
 
 



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 
 

Ik studeer Tandheelkunde 

 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is bbq 

 

Mijn lievelingskleur is blauw 

Wist je dat… 

…ik vroeger altijd in een short rondliep? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mijn naam is  

Ben stockmans 
 

Ze noemen me ook wel 

bennermans, 

benmier 
 

Dit jaar ben ik MD 

 

Ik ben geboren op 

25 februari 2000 

 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0491/415318  of een mail sturen naar 

ben.stockmans@hotmail.com 

 

Ik studeer biomedische 

laboratoriumtechnologie 
 

Wist je dat... 

...ik Ben ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 


