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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 op de jongenschiro 

(Elfnovemberlaan).  

Om 17:30 uur gaan de Pika’s (1ste en 2de leerjaar) en  de 

Reuzons (3de en 4de leerjaar) naar huis. Zij worden 

opgehaald op de meisjeschiro (Jozef Pierrestraat) en 

mogen enkel met uitdrukkelijke toestemming van de 

ouders alleen naar huis.  

Om 18 uur ronden de Rakwi’s, zowel jong als oud (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 
 
 

CORONaMaatREGElEN 
Jeugdwerk is sinds 1 september gelukkig weer mogelijk 
zonder beperkingen, toch houden we ons nog steeds 
aan enkele richtlijnen: 
 
Activiteiten: 

 Deze gaan bij voorkeur en dus zoveel mogelijk 
buiten door 

Mondmasker: 
 12+ draagt een mondmasker als er onvoldoende 

afstand kan gehouden worden tegenover externen 
(je hebt er dus best steeds een op zak) 

 
Er kunnen natuurlijk nog steeds strengere maatregelen 
worden opgelegd, moest dit het geval zijn laten we via 
mail spoedig weten wat er voor de chiro verandert. 
  
 
 
 

 
 
 
 
!BElaNGRIjk! 
 

Elk lid moet zich opnieuw inschrijven via onze site: 

www.chiroblauwput.be. Onder het vak 



administratie, inschrijven werkjaar kan je de 

stappen één voor één volgen. 

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. Voor de pika’s volstaat een T-shirt van Chiro 



Blauwput, te verkrijgen bij de leiding aan €15 of 

tweedehands (daarover meer hieronder). Vanaf de 

reuzon draag je naast je chiro T-shirt ook een 

chirorokje, -broekrok of –short. De onderstukken 

zijn enkel te verkrijgen bij de Banier in Leuven 

(Chirowinkel) of tweedehands. Er zijn ook 

chiropullen te verkrijgen bij de leiding voor €25 of 

tweedehands, maar deze zijn niet verplicht aan te 

kopen. 

 
twEEdEHaNdsuNIFORM 
 

Op de eerste chirozondagen kan er bij een van de 

standjes tweedehandsuniformen aangekocht worden. 

Deze prijzen zullen goedkoper zijn dan nieuw 

aangekochte uniformen. Doorheen het chirojaar is het 

ook mogelijk tweedehandskledij aan te kopen bij 

Barbara Briers.  

- Adres: Molenstraat 99  

- GSM-nummer: 0486/35 20 51 

- emailadres: briersbarbara@gmail.com 



Een tweedehands T-shirt kost 5 euro en een broek/ 

rok/ pull kost 10 euro. Wie een oud/ te klein 

kledingstuk van de chiro bij Barbara binnenbrengt, 

kan een vergoeding krijgen aan dezelfde prijs.



dRaNkjEs 
 

Je kan iedere zondag 1 frisdrankje krijgen op de 

chiro, er is cola, fanta, appelkers, appelsiensap en 

ice tea. We vragen dat iedereen die een drankje wil 

€1 meebrengt op de zondag zelf. 

 
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 

Laatste nieuwtjes en evenementen van de chiro zijn 

te volgen via onze facebook-pagina (je hebt hier geen 

account voor nodig):  

 
  



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 ondersteunen van de leiding bij 
evenementen (zoals open-chirodag),... 
Jaarlijks organiseert de steunactie ‘Chiro Blauwput Eet’ 
(dit jaar de achtste editie op zaterdag 13 en zondag 14 
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 
mailadres steunactie.blauwput@gmail.com of Veerle.br
yon@telenet.be 
We zijn steeds op zoek naar enthousiaste ouders/oud- 
leiding 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 op : steunactie.blauwput@gmail.com 
 
Dit jaar bestaat de steunactie uit: 
Veerle Bryon 
Nik Vijverman  
Barbara Briers  
Jeroen Ameel  
Jeroen Goffin 



Piet Bakelants  
Herm-Jan Muselaers  
Jonas De Troy 
Els Gommers  
Melissa Leeman  
Peter Verhaegen 
 
Aarzel niet om de leden van de steunactie te benaderen 
als je vragen hebt. 



kalENdER 
 

Hier hebt u alvast een beknopt overzicht van het 
chirojaar, u krijgt ook nog een trimesterbrief met een 
gedetailleerde kalender. 
 
19/09 Eerste Chirozondag  

(3de zondag van september) 
24/09 Wegens WK wielrennnen houden we chiro op 

VRIJDAG van 15 u tot 18 u! 
03/10 Open chirodag 
13/11-
14/11 

Blauwput Eet 

21/11 Christus Koning 
06/12 Sinterklaas op de Chiro! 
11/04-
15/04 

Midweek keti’s 

17/04 Paaseieren rapen 
26/06 Zeereis 
Eerste 
week 
juli 

Buitenlands/ binnenlands kamp aspi’s  

31/07- 
10/08 

KAMP!!! 

27/08 Blauwput feest 
 
 
 
 
 
 
  



 

dE lEIdING: 
 
lINdE dEwaERsEGGER, MICHIEl 
VyVERMaN, lukas aMEEl, INdRa 
MOREau, jaspER sINGH, jOOst 
dEVlEEsCHOuwER, luNa GEudENs, 
aNNa dERwaEl 
 

staan in leiding bij de pIka’s (° in 2015 en 2014) 
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 17u30. 
 
ons mail adres: pIkas.Blauwput@GMaIl.COM 

 
sEBBE MattHEus, ROBBE GOFFIN, 
tIjs GuIllEMyN, lENa 
VERsCHRaEGEN, INNE 
VaNdENHOudt, saM VERHaEGEN, 
wIllEM BakElaNts, MaRtHE 
MusElaERs,  
 
staan in leiding bij de REuzON (° in 2013 en 2012) 
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 17u30. 
 

ons mail adres: REuzON.Blauwput@GMaIl.COM 



MaRE BEatsE, BRaM GuIllEMyN, 
tHOMas BOONEN, aNdREas tIjs 
 

staan in leiding bij de RakwI’s jONG (° in 2011) 
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 18u. 
 

ons mail adres: RakwIjONG.Blauwput@GMaIl.COM 
 
 

wIllEM dEVlEEsCHOuwER, katO 
MattHEus, alINE EyCkMaNs, tOON 
VaNBRaBaNt, MattHIas 
dEstRyCkER, HaNNEs dElMaRtINO 
 

staan in leiding bij de RakwI’s Oud (° in 2010) 
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 18u. 
 

ons mail adres: RakwIs.Blauwput@GMaIl.COM 
 
 

saNdER lEMaIRE, sEppE aMEEl, 
lENa dEVIllE, aNadORa spaEpEN, 
laNdER lEMMENs, luCCa 
BuRGGRaEVE 
 
staan in leiding bij de tIppO’s (° in 2009 en 2008) 
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 18u30. 
 

ons mail adres: tIppOs.Blauwput@GMaIl.COM 



IsaIaH dE BlOCk, dRIEs 
BaECkElaNdt, FENNa VaN 
MEERBEEk, ElINE VaEs, jOlIEN 
aMEEl 
 

staan in leiding bij de kEtI’s (° 2007 en 2006) 
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 19u. 
 

ons mail adres: kEtIs.Blauwput@GMaIl.COM  
  
kaRlIEN VERHaEGEN, jakOB 
CasIER, MauRO HEyNdRICkx, 
aRNOut lEMMENs 
 
staan in leiding bij de aspI’s jONG (° 2005) 
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 19u. 
 

ons mail adres: aspI1.Blauwput@GMaIl.COM 

 
MaRtHa COsyNs, jaNNE 
dEstRyCkER, luCas VaN dEN 
BROECk 

staan in leiding bij de aspI’s Oud (° 2004)  
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 19u. 
 
Ons mail adres: aspI2.Blauwput@GMaIl.COM 
 



 
 

BEN stOCkMaNs, kOEN VaN dEN 
BROECk, jaN dupON, wIllEM 
kEppENs, jaN-MaaRtEN 
dEsCaMps, jEF EyCkMaNs 
 

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 dupON, jOlIEN aMEEl EN tOON 
VaNBRaBaNt 
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 VB’s: 
 

RaN ClaEs 
 
Ze noemen me ook wel 

spORty, RakkE, tt, 
taRly, RaNNEMaN, 
VB’kE 
 

Ik ben geboren op 13 
NOVEMBER 1996               
 
Je kan me altijd bellen op mijn 

gsm-nummer 0492/79 94 15 of 

een mail sturen naar 

RaN_ClaEs@HOtMaIl.COM 
 

Ik werk als Qa COMplIaNCE OFFICER 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is stOOFVlEEs 
MEt FRIEtjEs 
 

Mijn lievelingskleuren zijn GROEN 
 
Wist je dat 
…komende jaar mijn 20e jaar wordt dat ik betrokken ben 
bij Chiro Blauwput (van lid, leiding tot VB)? 



Dit jaar zijn onze VB’s: 
 

kaat 

laNsBERGEN  
Ze noemen me ook wel 

k8 
 

Ik ben geboren op 13 
NOVEMBER 1996               
 
Je kan me altijd bellen op 

mijn gsm-nummer 0498/68 24 55 
of een mail sturen naar 

kaatlaNsBERGEN@HOtMaI

l.COM 
 

Ik werk als assIstENtE-REGIssEusE 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is pasta pEstO 
 

Mijn lievelingskleuren zijn zwaRt 
 
Wist je dat 
…ik zot ben van de geur van benzine? 
 
 



En dan nu dE lEIdINGsplOEG: 
Mijn naam is  

lINdE dEwaERsEGGER 
 
Ze noemen me ook wel 

lINdEpEER, lINsBEtH, 
stRIjkIjzER 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

pIka’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 

CHaMpIGNONs MEt kRuIdENkaas 
 

Mijn lievelingskleuren zijn dE klEuREN VaN 
dE ONdERGaaNdE zON 
 
Wist je dat 
…Ik mijn mond alleen links opzij kan doen maar niet 
rechts. (vraag maar eens een demonstratie) 



 Mijn naam is  

MICHIEl VyVERMaN  
 
Ze noemen me ook wel 

MItCHEll, dE 
MItCHEll, 
MItGEIl  
Dit jaar sta ik in leiding 

bij de pIka’s 
 

Ik ben geboren op 10 
auGustus 2003               
 
Je kan me altijd bellen op 
mijn gsm-nummer 

0470/308055 of een mail sturen naar 

MICHIEl.VyV@GMaIl.COM 
 

Ik studeer GEOGRaFIE 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is BallEtjEs 
MEt kRIEkEN 
 

Mijn lievelingskleuren zijn ORaNjE 
 
Wist je dat 
… ik een grote fan van OHL ben?  



Mijn naam is  

lukas aMEEl  
 
Ze noemen me ook wel 

lukIEtuk, luk, lukIE 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

pIka’s 
 

Ik ben geboren op 20 
sEptEMBER 2003               
 
Je kan me altijd bellen op mijn 

gsm-nummer 0468/337974 of een mail sturen 

naar lukasaMEEl@GMaIl.COM 
 

Ik studeer pOlItIEkE EN sOCIalE 
wEtENsCHappEN 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is dE 
OVERHEERlIjkE BBQ 
 

Mijn lievelingskleuren zijn zwaRt, MaaR als 
dat NIEt als klEuR wORdt 
aaNzIEN Hééél ERG dONkER GRIjs 
Wist je dat 
… ik van discussiëren houd?  



Mijn naam is  

INdRa MOREau 

 
Ze noemen me ook wel 

FlutjE, pINtRa 
 
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 ben een wERkENdE MENs 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  BBQ 
 

Mijn lievelingskleur is pastEl GROEN EN 
OkERGEEl 
 
Wist je dat… 
… je me altijd mag bellen als je een babysit nodig hebt? 
… ik nóg altijd het noorderlicht wil zien? 
 
 

 
 
 



Mijn naam is  

jaspER sINGH  
 
Ze noemen me ook wel 

jappE, jaspIE, 
daFFE jR. 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij 

de pIka’s 
 

Ik ben geboren op 30 
dECEMBER 2003               
 
Je kan me altijd bellen op 

mijn gsm-nummer 0487/275720 of een mail 

sturen naar js301203@GMaIl.COM 
 

Ik studeer MOdERNE talEN-
wEtENsCHappEN 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is BallEtjEs 
MEt kRIEkEN 
 

Mijn lievelingskleuren zijn GROEN 
 
Wist je dat 
… ik pas vanaf het 2e leerjaar in de chiro zit? 



Mijn naam is  

jOOst dEVlEEsCHOuwER  
 
Ze noemen me ook 
wel 

INdy, MINI 
VlEEs, jOsé 
 
Dit jaar sta ik in 
leiding bij de 

pIka’s 
 

Ik ben geboren op 7 
MaaRt 2003               
 
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0487/738775 of een mail sturen naar 

jOOst.dEVlEEsCHOuwER@HOtMaIl
.COM 
 

Ik studeer VERplEEGkuNdE 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is stOOFVlEEs 
MEt FRIEtjEs 

Mijn lievelingskleuren zijn GROEN 
Wist je dat 
… onze generatie niet 1, maar 2 keer heeft gewonnen 
tegen de leiding met voetbal op kamp? 



 

Mijn naam is  

luNa GEudENs 
 
Ze noemen me ook wel 

tuNa, luNEs, 
MOONlIGHt, Natu 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

pIka’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 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  MaCaRONI 
 

Mijn lievelingskleur is Blauw 
 
Wist je dat… 
… ik een half jaar in Budapest zit? 



Mijn naam is  

aNNa dERwaEl  
 
Ze noemen me ook wel 

aNNIE, aNja, 
stEpHaNIE, HEIdI 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

pIka’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.dRwll@GMaIl.COM 
 

Ik studeer GEsCHIEdENIs 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is BallEtjEs 
MEt kRIEkEN 
 

Mijn lievelingskleur is Blauw 
 
Wist je dat 
…mijn grootste wens is dat alle mensen op rolschaatsen 
zouden leven? 
…ik pas van bij de oud tippo’s in de chiro ben gegaan? 
…mijn horloge altijd 4 minuten voorop loopt.  



 
Mijn naam is  

saM 
VERHaEGEN 
      
Ze noemen me ook wel 

sakkE, sEkka, 
swEkka, 
sakkE CEMENt 
  

Dit jaar sta ik in leiding bij de REuzON 
 

Ik ben geboren op 1 juNI 2003 
 

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 0489994250of 
een mail sturen naar 

saM.VERHaEGEN2003@GMaIl. COM 
 

Ik studeer tOEGEpastE INFORMatICa 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  stOOFVlEEs 
MEt FRIEtEN 
 

Mijn lievelingskleur is dONkERBlauw 
 
Wist je dat… 
…de chirosite zijn beste jaar gaat beleven 
 
 



Mijn naam is  

wIllEM 
BakElaNts 
      
Ze noemen me ook 
wel 

walM, 
wallEM, 
BakIE 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de REuzON 
 

Ik ben geboren op  30 sEptEMBER 2003 
 
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0485414061 of een mail sturen naar 

wIllEMBakElaNts@GMaIl.COM 
 

Ik studeer BIO-INGENIEuR 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  FIsHtICks 
MEt spINazIEpuREE 
 

Mijn lievelingskleur is GROEN 
 
Wist je dat… 
..Ik overal de weg kan vinden 
 



 
Mijn naam is  

lENa 
VERsCHRaEGHEN 
 
 Ze noemen me ook wel 

lEENtjE, lENI, 
VERsCHRaEGtaFEl 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

REuzON 
 

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 BIO-INGENIEuR 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  BBQ 
 

Mijn lievelingskleur is GEEl 
 
Wist je dat… 
…ik verslaafd ben aan pindakaas? 
 



Mijn naam is  

MaRtHE 
MusElaERs 
 
Ze noemen me ook wel  

MaRtHEMus, 
ONs MaRtHE, 
MaRtHIE, 
sMaRtIE, MEEsjE 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij 

de REuzON 
 

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 voor een half jaar in Amsterdam ga wonen? 
…ik daarmee mijn roots achterna ga 
 



 
 

Mijn naam is  

sEBBE MattHEEuws  
 
Ze noemen me ook wel 

jEROM, jEROMMEkE, 
sEBkE, Baas 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

REuzON 
 

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  pasta pEstO 
 

Mijn lievelingskleur is ROzE 
 
Wist je dat… 
… ik dit jaar betrokken was bij de PKMK finale? 



 Mijn naam is 

tIjs GuIllEMyNs  
 
Ze noemen me ook wel 

tIjsjE,  
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

REuzON 
 

Ik ben geboren op 14 julI 
2003 

 
Je kan me altijd bellen op mijn 

gsm-nummer 047660190 
of een mail sturen naar 
Tijs.guillemyns@gmail.com 
 

Ik studeer l.O. EN BEwEGINGslEER 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  BallEtjEs 
IN tOMatENsaus 
 

Mijn lievelingskleur is ORaNjE 
 
Wist je dat… 
… Wist je dat ik 2 jaar lang de eer had om met de 
prestigieuze titel van homo universalis van blauwput 
mocht rondlopen Wist ja dat zowel Bram als Brick mijn 
broer is 
 



 
Mijn naam is  

ROBBE GOFFIN 
 
Ze noemen me ook wel 

GOFFIN, spORty 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

REuzON 
 

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 lERaRENOplEIdING lO 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is BallEtjEs 
MEt kRIEkEN 
 

Mijn lievelingskleur is GEEl 
 
Wist je dat… 
…ik King Jessy heel hard ga missen dit jaar? 
 
 
 
 



 
Mijn naam is  

INNE VaNdENHOudt 
 
Ze noemen me ook wel 

INNEkE, MOl, 
INNEMINNEMuttE 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

REuzON 
 

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 
MEt VEEEEl kaas 
 

Mijn lievelingskleur is BORdEaux 
 
Wist je dat… 
…ik zo graag spaghetti met geraspte kaas eet dat ik het 
elke dag van de week zou kunnen eten?  
…wist je dat ik ontdekte dat je een diepgevroren pizza 
even goed in een broodrooster kunt opwarmen? 



Mijn naam is 

aNdREas tHIjs 
 
Ze noemen mij ook wel 

aNdREw, aNdREw 
FaCkING IMaGEzz, 
laNGE, VEIlIGHEId, 
kEEpERtjE 2 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

jONG RakwI 
 

Ik ben geboren op 3 
sEptEMBER 2003 
 
Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer 

0491336861of een mail sturen naar 

tHIjsaNdREas@GMaIl.COM 
 

Ik studeer kuNstwEtENsCHappEN 
 
Mijn favoriete maaltijd op kamp is… 

BBQ 
 

Mijn lievelingskleur is ORaNjE 
 
Wist je dat… 
..je mij bijna in de cinema zag 
 
 



 
 

 Mijn naam is  

MaRE BEatsE 
 
 Ze noemen me ook wel 

BatsE, MOERE, 
NIRVaNa 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij 

de jONG RakwI 
 
Ik ben geboren op   

6 OktOBER 2003 
 

Je kan me altijd bellen op 
mijn gsm-nummer 

0479675725een mail 

sturen naar MaRE.BEatsE@GMaIl.COM 
 

Ik studeer aRCHItECtuuR 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  allE pastas 
 

Mijn lievelingskleur is wIt EN zwaRt 
 
Wist je dat… 
… ik chips met een lepel eet 
 
 



Mijn naam is  

tHOMas BOONEN 
 
Ze noemen me ook wel 

BOONE, pROFEssOR 
BOONElIjN, 
BOONElIx, jERRE 
MEus 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

RakwI’s 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… 
… Blauwput Feest elk jaar spectaculairder wordt? 



Mijn naam is  

BRaM 
GuIllEMyN 
 
Ze noemen me ook wel 

BRICk 
 
Dit jaar sta ik in leiding 

bij de RakwI’s 
jONG 
 

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 stOOFVlEEs 
MEt FRIEt 
 

Mijn lievelingskleur is ROOd 
 
Wist je dat 
…ik dit jaar eens geen herexamens ga hebben? Mijn 
naam is Mijn naam is  



HaNNEs dElMaRtINO  
      
 Ze noemen me ook wel 

 HaNsI, FRaNk 
  
Dit jaar sta ik in leiding 

bij de Oud RakwI 
 

Ik ben geboren op  14 
apRIl 2003 

 
Je kan me altijd bellen op 
mijn gsm-nummer 

0474687768of een 
mail sturen naar 

MaRIj-
kOEN@HOtMaIl.COM 
 

Ik studeer Gww 
 
Mijn favoriete maaltijd op kamp is… 

MIaBOullEtsOEp 
 

Mijn lievelingskleur is ORaNjE 
 
Wist je dat… 
..;ik nog een OG chirohemd thuis heb liggen 
 
 
 



 

Mijn naam is 

katO MattHEEuws 
 
Ze noemen mij ook wel 

kEytOw, MatOEs, 
katOkE 
 
Dit jaar sta ik in  

leiding bij de Oud RakwI 
 
Ik ben geboren op 

30 sEptEMBER 2003 
 
Je kan mij altijd bellen op mijn 
gsmnummer 
0483199786of een mail sturen naar 

katO.MattHEEuws@GMaIl.COM 
 

Ik studeer lEERkRaCHt laGERE sCHOOl 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  pENs MEt 
MaCaRONI 
 

Mijn lievelingskleur is zEEBlauw 
 
Wist je dat… 
… ik niet kan fluisteren 
 
 

 
 



 

alINE EyCkMaNs  
 

Ze noemen mij ook wel          

palINE, zus 
VaN jEF, 
BOERIN, all-
IN, alIEN 
 
Dit jaar sta ik in leiding 

bij de RakwI’s Oud 
 

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… 

VEGGI MaCaRONI 
 

Mijn lievelingskleur is Blauw  
 
Wist je dat… 
...ik drie maanden heb moeten oefenen, maar nu wel 
mijn linker wenkbrauw kan optrekken? 



Mijn naam is  

wIllEM dE 
VlEEsCHOuwER 
      
 Ze noemen me ook wel 

VlEEs, wIMMEl, 
MElkBOER, 
spEElVOGEl 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

RawkI’s Oud 
 

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 als eens last heb van een onstabiele ruggengraat? 
…wist je dat je bij mij net iets meer mag dan andere 
leiding 



 
Mijn naam is  

tOON 
VaNBRaBaNt  
 
Ze noemen me ook wel 

tOONtjE, tOkkO 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij 

de Oud RakwI’s 
 
Ik ben geboren op             

7 juNI 2003               
 
Je kan me altijd bellen op 
mijn gsm-nummer 

0494878441 of een 

mail sturen naar tOONVB12@GMaIl.COM 
 

Ik studeer kINE 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is BBQ 
 

Mijn lievelingskleuren zijn ORaNjE 
 
Wist je dat… 
Ik die ene met een glutenallergie ben 
 
 
 



Mijn naam is 

luCCa BuRGGRaEVE  
 
 Ze noemen me ook wel 

luCCECH 

Dit jaar sta ik in leiding 

bij de tIppO’s 
 
Ik ben geboren op   

18 MEI 2004 
 

Je kan me altijd bellen op 
mijn gsm-nummer 

0472031926 of een 
mail sturen naar 

luCCa.pN.BuRGGRaEVE@GMaIl.COM 
 

Ik studeer BuRGERlIjk INGENIEuR 
aRCHItECt 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  BallEtjEs 
IN tOMatENsaus 
 

Mijn lievelingskleur is GEEl 
 
Wist je dat… 
… Ik de jongste leider van chiro Blauwput ben? 
 



 
Mijn naam is  

MattIas dEstRyCkER 
 
 Ze noemen me ook wel 

MattI, sCORItONOOp 
  
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

RakwI Ouud 
 

Ik ben geboren op 28 
auGustus 2003 

 
Je kan me altijd bellen op mijn 

gsm-nummer 0485202350of een mail sturen naar 

MattIas.dEstRyCkER@OutlOOk.C
OM 
 

Ik studeer HuMaNE wEtENsCHappEN 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  BlOEMkOOl 
MEt wORst 
 

Mijn lievelingskleur is paaRs 
 
Wist je dat… 
…dat ik de stuurmanskunsten van Remco Evenepoel 
bijna evenaar 
 



 
 
Mijn naam is  

lENa dEVIllé 
      
Ze noemen me ook wel   

dVIllé, daNCINGQuEEN 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de tIppO’s 
 

Ik ben geboren op 28 juNI 2003                    
 
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0484639877of een mail sturen naar 

lENa.dEVIlé@tElENEt.BE 
 

Ik studeerdRaMa 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is MaCaRONI 
 

Mijn lievelingskleur is Blauw 
 
Wist je dat… 
..Ik nog nooit vloog 



 Mijn naam is  

sEppE aMEEl 
 
Ze noemen me ook 

wel kOlONEl, 
OzaI 
 
Dit jaar sta ik in 
leiding bij de 

tIppO’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? 
…ik nog niet eens in de helft van mijn chirocarrière zit? 
 
 



Mijn naam is  

saNdER lEMaIRE 
 
Ze noemen me ook wel 

sakkE, alExaNdER 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

tIppO’s 
 

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 ooit een heel jaar in korte broek heb rondgelopen? 

 



Mijn naam is MOENE 
pEEtERs  

      
Ze noemen me ook wel 

dRuMMERkE, Mp, 
dRuMMERBOy 
 
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 EN lICHtE MuzIEk 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is sOEp 
 

Mijn lievelingskleur is BRuIN 
 
Wist je dat… 
…een wombat uitwerpselen in de vorm van een kubus 
heeft?  
 
 
 
 
 



Mijn naam is 
laNdER lEMMENs 
 

Ze noemen mij ook wel 

allaGé, lakkE, 
lakkEpOEs 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij  

de tIppO’s 
 

Ik ben geboren op 7 apRIl 
2003 
 
Je kan mij altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0489568741of een mail sturen naar 

laNdER.lEMMENs@HOtMaIl.BE 
 

Ik studeer INdustRIEEl INGENIEuR  
 
Mijn favoriete maaltijd op kamp is… 

BallEkEs IN tOMatENsaus MEt 
MIaBOulEttEsOEp 
 

Mijn lievelingskleur is ROOd  
 
Wist je dat… 
..ik de homo universalis ben 
 
 



Mijn naam is aNadORa spaEpEN  

      
Ze noemen me ook wel 

dORa, dOORtjE 
 
Dit jaar sta ik in leiding  

bij de tIppO’s  
 
Ik ben geboren op   

 
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

+32491329103OF een mail sturen naar 

aaaspaEpEN@GMaIl.COM 
 
Ik studeer  
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is MaCaRONI 
MEt GROENtEN 
 

Mijn lievelingskleur is ROOs MEt 
GlIttERtjEs 
 
Wist je dat… 
… ik al in 4 landen naar een trouwfeest ben geweest 

 
 
 
 
 
 
 



Mijn naam is 

FENNa VaN 
MEERBEEk 
 

Ze noemen mij ook wel          

FENs, FENNI, 
FENNIBOy 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

kEtI’s 
 

Ik ben geboren op 12 
NOVEMBER 2003 
 
Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer 

+32 470 18 04 80 of een mail sturen naar 

FVMEERBEEk@GMaIl.COM 
 

Ik studeer kuNst 
 
Mijn favoriete maaltijd op kamp is… 

spaGHEttI 
 

Mijn lievelingskleur is GROEN  
 
Wist je dat… 
...Ik een extreem schattig metekindje heb  

 
 



Mijn naam is 

jOlIEN aMEEl  
 
Ze noemen mij ook wel 

jOllE, jOllEMIE, 
jOlIENEMIE 
 
Dit jaar sta ik in 

leiding bij de kEtI’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 67 
chirojaren achter de rug heb. 



 
Mijn naam is  

ElINE VaEs 
      
 Ze noemen me 
ook wel 

BaEs, 
katNIss 
 
Dit jaar sta ik in 
leiding bij de 

kEtI’s 
 

Ik ben geboren op 22 apRIl 2003 
 
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

32478409873 p of een mail sturen naar  

VaEs.ElINE@GMaIl.COM 
 

Ik studeer FysICa 
 

Mijn favoriete maaltijd op kamp is  wRaps 
 

Mijn lievelingskleur is GROEN 
 
Wist je dat… 
… ik als snack graag een rijswtafel met pindakaas en 
choco eet! 
 



Mijn naam is  

dRIEs 
BaECkElaNdt 
 
Ze noemen me ook wel 

dRIkkE, 3s, 
dRIEsjE 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

kEtI’s 
 

Ik ben geboren op  28 
julI 2001                 

 
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer 

0468/351805 of een mail sturen naar 

dRIEs.BaECkElaNdt@tElENEt.BE 
 

Ik studeer INdustRIEEl INGENIEuR 
 
Mijn favoriete maaltijd op kamp is   
spaGHEttI 
 

Mijn lievelingskleur is Blauw 
 
Wist je dat… 
…ik de zoon van Veerle ben? 
 
 



Mijn naam is  

IsaIaH dE BlOCk  
 
Ze noemen me ook wel 

IzzyBOy, Izzy 
ON da BlOCk, 
EasyBOy, 
jaBOy 
 
Dit jaar sta ik in leiding 

bij de kEtI’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 ECONOMIsCHE wEtENsCHappEN 
 
Mijn favoriete maaltijd op kamp is   
BallEtjEs MEt kRIEkEN 
 

Mijn lievelingskleur is ROOd 
 
Wist je dat… 
…16 mijn lievelingsgetal is 
…ik nog nooit ben meegegaan op Christus koning, maar 
het wel organiseer dit jaar? 



Mijn naam is 
aRNOut lEMMENs 
 

Ze noemen mij ook wel 

aRRE, akkE, 
aRREpOEs, 
BElaCHElIjk 
VENkE, CHIQuE 
MENEER 
 

Dit jaar sta ik in leiding bij  

de aspI’s jONG 
 

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… 
Wist je dat ik ooit nog in de opera zong? 

 
 



Mijn naam is 

kaRlIEN 
VERHaEGEN  
 
Ze noemen mij ook wel 

kaRRE, jEppE, 
kaRREMENt 
 
Dit jaar sta ik in  

leiding bij de aspI’s 
jONG 
 
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 geen bruin brood lust? 
 



 
Mijn naam is  

jakOB CasIER 
 
 Ze noemen me ook wel 

CasIER, luIGI, 
jakkO, sIx, 
NEEHOOFd 
 
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  puREE 
 

Mijn lievelingskleur is Blauw 
 
Wist je dat… 
… ik dakke beton ga missen dit jaar. 

 
 
 



Mijn naam is  

MauRO HEyNdRICkx 

      
Ze noemen me ook wel 

GROtE MENEER, 
MauRIO, 
MauROtHEGOat 
, MORO, COaCH 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

aspI jONG 
 

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 
Wistjedat 
..Je bij mij net iets meer mag dan bij andere leiding! 



 Mijn naam is  

MaRtHa COsyNs 
 
Ze noemen me ook wel 

ROssE, lId, 
stRaFBaNk, MaRtHE, 
pIpI laNGkOus 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij de 

aspI Oud 
 
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 in Brussel op kot zit? 
…ik het zonnetje in huis ben, letterlijk en figuurlijk? 
…andalouse de beste saus is? 



 
Mijn naam is 

jaNNE 
dEstRyCkER 
 
Ze noemen mij ook wel 

jEaNNE, 
jEaNEttE, 
jEaNINE, jIp  
 

Dit jaar sta ik in leiding bij de aspI’s Oud 
 

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 houd van regen en koude dagen? 
 



Mijn naam is  

luCas VaN dEN 
BROECk 
 
Ze noemen me ook wel 

twIN, BEta, 
kOEN 
 
Dit jaar sta ik in leiding bij 

de aspI’s Oud 
 

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 steeds op twee plaatsen tegelijk ben? 
 
 



Mijn naam is  

jaN dupON 
 
 Ze noemen me ook wel 

jakkE 
  

Dit jaar ben ik Md 
 

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 al 5 jaar in leiding sta en maar 1 chirozondag als lid 
heb meegemaakt? 
 
 



 
Mijn naam is  

wIllEM 
kEppENs 
      
Ze noemen me ook wel 

dE kEppENs, 
kIp 
  

Dit jaar ben ik Md 
 

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… 
…ik ooit nog in de scouts heb gezeten (maar al na 1 
jaar wisselde naar chiro blauwput wegens 100 keer 
leuker)? 
 



Mijn naam is  

kOEN VaN dEN 
BROECk 
 
Ze noemen me ook 
wel 

twIN, alFa, 
kOENkI, 
kOENtjE 
 

Dit jaar ben ik Md 
 

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 super snel kan racen? 
 



Mijn naam is  

jaN-MaaRtEN 
dEsCaMps 
 
Ze noemen me ook wel 

jakkE MEtE, jM 
 

Dit jaar ben ik Md 
 

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… 
… als ik later op pensioen ga, ik piano wil leren spelen en 
wil leren tekenen? 



 

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. 
 
 

 



Mijn naam is  

jEF EyCkMaNs 
      
Ze noemen me ook wel 

jOEF, jEFkE, 
jEFFIE, El 
jEFE, zjOEF 
 

Dit jaar ben ik Md 
 

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 er al sinds mijn eerste chirojaar van droom om bij 
de MD te staan? 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


