CHIRO
Blauwput

2022 - 2023

FOTO

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 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
(5de en 6de leerjaar) hun dag af en ook zij mogen
opgehaald worden op de meisjeschiro. Om 18:30 uur
keren de Tippo’s, zowel jong als oud (1ste en 2de
middelbaar) huiswaarts. Ten slotte zetten om 19 uur ook
de Keti’s (3de en 4de middelbaar) en de Aspi’s (5de en 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 gaan bij
mogelijk buiten door

voorkeur

en

dus

zoveel

• 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 ook 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 de
pullenverantwoordelijken Martha Cosyns en Nathan
Van de Velde
GSM-nummer: 0468/229091 of 0472/836635

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 Martha of Nathan
binnenbrengt,
dezelfde prijs.

kan

een

vergoeding

krijgen

aan

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 2022 – 2023
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 negende editie op zaterdag 19 en zondag
20 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/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 op : steunactie.blauwput@gmail.com
Dit jaar bestaat de steunactie uit:
Jeroen Ameel
Piet Bakelants
Barbara Briers
Veerle Bryon

Bert Cornillie
Veerle Cossey
Jonas De Troy
Jeroen Goffin
Herm-Jan Muselaers
Peter Verhaegen
Nik Vyverman
Aarzel niet om de leden van de steunactie te benaderen
als je vragen hebt.

Infoavond/huisbezoeken
Aan het begin van het jaar zal de leiding van de groep
waarin uw kind(eren) zitten communiceren over een
infoavond of eventuele huisbezoeken. Hierbij kunnen de
ouders kennis maken met de leiding en omgekeerd. Ook
zal daarbij info gegeven worden bij de nieuwe kinderen
over de werking van de chiro en het kamp. Voor de
ouderen groepen zal er ook uitleg volgen over een
midweek of buitenlands kamp.

Kalender
Hier hebt u alvast een beknopt overzicht van het
chirojaar, u krijgt ook nog een trimesterbrief met een
gedetailleerde kalender.
25/09

Eerste Chirozondag
(4de zondag van september)
02/10 Open chirodag
19/11- Blauwput Eet
20/11
20/11 Christus Koning
04/12 Sinterklaas op de Chiro!
10/04- Midweek keti’s
14/04
09/04 Paaseieren rapen
02/07 Zeereis
Eerste Buitenlands/ binnenlands kamp aspi’s
week
juli
31/07- KAMP!!!
10/08
26/08 Blauwput feest

De Leiding:
Linde dewaersegger, jasper
singh, Toon vanbrabant, fenna
van Meerbeek, Sam verhaegen,
daan jansens en martina
roekaerts
Pika’s

staan in leiding bij de
(° in 2016 en 2015)
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 17u30.
ons mail adres: pikas.blauwput@gmail.com

jolien ameel, isaiah de Block,
anna derwael, willem
bakelants, kato mattheeuws,
michiel vyverman, bloeme
regelbrugge en rune goffin
Reuzon

staan in leiding bij de
(° in 2014 en 2013)
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 17u30.
ons mail adres: reuzon.blauwput@gmail.com

hannes delmartino, anadora
spaepen, lotte dewaersegger,
emma iterbeke, nathan van de
velde en siemen vanhulle
Rakwi’s

staan in leiding bij de
(° in 2012 en
2011) Jullie hebben chiro van 14u30 tot 18u.
ons mail adres: rakwis.blauwput@gmail.com

marthe muselaers, lukas
ameel, tijs guillemyn, renée
derwael en merlijn cornilie
TiPPo’s jong (° in 2010)

staan in leiding bij de
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 18u30.

ons mail adres: tippojong.blauwput@gmail.com

janne destrycker, eline vaes,
joost de vleeschouwer, leonie
uyttebroeck en lennert
debondt
TiPPo’s oud

staan in leiding bij de
(° in 2009)
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 18u30.
ons mail adres: tippooud.blauwput@gmail.com

inne vandenhoudt, robbe
goffin, mare béatse, lucca
burggraeve, pieter keppens
en oliwia trojan
keTi’s

staan in leiding bij de
(° 2008 en 2007)
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 19u.
ons mail adres: ketis.blauwput@gmail.com

sebbe mattheeuws, lander
lemmens en andreas thijs
Aspi’s

staan in leiding bij de
(° 2006 en 2005)
Jullie hebben chiro van 14u30 tot 19u.
ons mail adres: aspi1.blauwput@gmail.com

bram guillemyn, jakob casier,
dries baeckelandt, mauro
heyndrickx en martha cosyns
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: md.blauwput@gmail.com

toon vanbrabant en Robbe
Goffin
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. Je kunt ze contacteren via

vb.blauwput@gmail.com
Voor de komende jaren zijn we nog op zoek naar iemand
die deze taak op zich wil nemen. Hiervoor doen we een
oproep bij de ouders met kinderen op de chiro, zo
kunnen we een dichter contact tussen leiding en ouders
garanderen. Als je interesse hebt of nog met vragen zit
over deze functie kan je altijd de hoofdleiding
contacteren. (Zie hierboven)

En dan nu

de leidingsploeg:

Mijn naam is

linde dewaersegger
Ze noemen me ook wel

Lindepeer, peer,
linsie
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
Ik studeer

verpleegkunde

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

macaroni

de kleuren van
de ondergaande zon
Mijn lievelingskleuren zijn

Wist je dat
…ik mij heel graag verkleed?

Mijn naam is

Jasper singh
Ze noemen me ook wel

Jappe, jaspie,
daffe jr, Peños
Dit jaar sta ik in leiding bij de

Pika’s
30
december 2003
Ik ben geboren op

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0487/275720
toegepaste economische
wetenschappen
Ik studeer

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleuren zijn
Wist je dat
…ik graag Jalapeños eet?

bbq

groen

Mijn naam is

Toon
vanbrabant
Ze noemen me ook wel

Tokko, ekambi
Dit jaar sta ik in leiding bij
de

Pika’s

Ik ben geboren op

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

0494/878441
Ik studeer

kiné

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

BBQ

oranje

Wist je dat…
…ik vaker pasta en brood dan mijn ID meeneem op
vakantie?

Mijn naam is

Fenna Van meerbeek
Ze noemen mij ook wel

Fens, fenniboy
Dit jaar sta ik in leiding bij de

Pika’s
Ik ben geboren op

12 november 2003
Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer

0470/180480

Media and information
design
Ik studeer

Mijn favoriete maaltijd op kamp is…

barbecue
Mijn lievelingskleur is

groen

Wist je dat…
...ik overal kaas opdoe?

Mijn naam is

Sam verhaegen
Ze noemen me ook wel

Sakke, sekka,
swekka,
Sakkoes, sakke
cement
Dit jaar sta ik in leiding bij de
Ik ben geboren op

Pika’s

1 juni 2003

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0489/994250
Ik studeer

toegepaste informatica

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

krieken met

balletjes
Mijn lievelingskleur is

donkerblauw

Wist je dat…
…de chirosite zijn beste jaar gaat beleven?

Mijn naam is

Daan jansens
Ze noemen me ook wel

Daantje, dakke, dj
Dit jaar sta ik in leiding bij de

Pika’s
Ik ben geboren op

30 augustus 2004
Je kan me altijd bellen op mijn gsmnummer

0486/464823
Ik studeer

interieurvormgeving

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

paars

Wist je dat…
…ik van zonsondergangen hou?

bbq

Mijn naam is

Martina
roekaerts
Ze noemen me ook wel

Marty
Dit jaar sta ik in leiding bij de

Pika’s
Ik ben geboren op

25 april 2004
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0468/187054
Ik studeer

cinematografie

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

met puree
Mijn lievelingskleur is

groen

Wist je dat…
…ik in Brussel studeer?

fishsticks

Mijn naam is

Jolien ameel
Ze noemen mij ook wel

Jolle, jollemie
Dit jaar sta ik in
leiding bij de

reuzon

Ik ben geboren op

1 februari 2002
Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer

0468/338185
biochemie en
biotechnologie
Ik studeer

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

bbq

groen

Wist je dat…
...mijn gezin en ik samen al 67 chirojaren achter de rug
hebben?

Mijn naam is

Isaiah de block
Ze noemen me ook wel

Izy, isiboy, izzy on
the block
Dit jaar sta ik in leiding bij de

reuzon
Ik ben geboren op

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

0472/826174

economische wetenschappen

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

Balletjes met krieken
Mijn lievelingskleur is

blauw

Wist je dat…
…ik 16 was toen ik leider werd?
…ik elk(e) land/vlag en hoofdstad ken van de wereld?

Mijn naam is

Anna derwael
Ze noemen me ook wel

Annie, anja,
stephanie, heidi
Dit jaar sta ik in leiding bij de

reuzon
Ik ben geboren op

11 mei 2002

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0468/228533
Ik studeer

geschiedenis

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

krieken met

gehaktballen
Mijn lievelingskleur is

roze

Wist je dat
…ik een alter ego heb en dat het Stephanie van Lazy
Town is?
… ik er sinds dit jaar een nieuwe hobby bij heb, namelijk
zaalvoetbal?
…ik super goed kan drijven?

Mijn naam is

Willem
bakelants
Ze noemen me ook wel

Mokum, walm,
wallem, baki
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

0485/414061
Ik studeer

geografie

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

groen

Wist je dat…
…ik het soms ver van huis zoek?

rijstpap

Mijn naam is

Kato mattheeuws
Ze noemen mij ook wel

Keytow, katooke
Dit jaar sta ik in
leiding bij de

reuzon

Ik ben geboren op

30 september 2003
Je kan mij altijd bellen op mijn
gsmnummer

0483/199786
leraren opleiding lagere
school
Ik studeer

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

macaroniii

oceaanblauw

Wist je dat…
…ik graag babbel?
…ik niet kan fluisteren?

Mijn naam is

Michiel vyverman
Ze noemen me ook wel

Mitchell, de
mitchell, hamza

Dit jaar sta ik in leiding bij de

reuzon
Ik ben geboren op

10 augustus 2003
Je kan me altijd bellen op mijn
gsm-nummer
Ik studeer

0470/308055

geografie

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

krieken met

balletjes
Mijn lievelingskleur is

oranje

Wist je dat
… ik met een echt zwaard kan vechten?

Mijn naam is

Bloeme
regelbrugge
Ze noemen me ook wel

Bloemie
Dit jaar sta ik in leiding bij de

reuzon
Ik ben geboren op

15 november 2004
Je kan me altijd bellen op mijn
gsm-nummer

0488/238083
Ik studeer

visual design

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

macaroni

turquoise

Wist je dat…
…je me zeer gelukkig kan maken met een grote pot
augurken?

Mijn naam is

Rune goffin
Dit jaar sta ik in leiding bij de

reuzon
Ik ben geboren op

11 september 2004
Je kan me altijd bellen op mijn gsmnummer

0477/072935
Ik studeer voor een half jaar aan de

vrå folkehøjskole in
denemarken
Mijn favoriete maaltijd op kamp is

balletjes

met krieken
Mijn lievelingskleur is

blauw

Wist je dat…
…ik heel veel van dieren hou en zelf ook een konijn
thuis heb?

Mijn naam is

Hannes
delmartino
Ze noemen me ook wel

kenji, hansi,
frank, delma
Dit jaar sta ik in leiding bij de

rakwi’s
Ik ben geboren op

14 april 2003
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0474/687768
Ik studeer

lo en bewegingsrecreatie

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

Miaboulletsoep
Mijn lievelingskleur is

oranje

Wist je dat…
…je niet mag fietsen onder het station?

Mijn naam is

Anadora spaepen
Ze noemen me ook wel

Dora, doortje
Dit jaar sta ik in leiding
bij de

rakwi’s

Ik ben geboren op

19 mei 2003

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0491/329103
biochemie en
biotechnologie
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

Lotte dewaersegger
Ze noemen me ook wel

Lottelamp,
lottieprot, lot
Dit jaar sta ik in leiding bij de

rakwi’s
Ik ben geboren op

11 augustus 2004
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0470/223539
toegepaste economische
wetenschappen
Ik studeer

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

spaghetti

bolognaise
Mijn lievelingskleur is

blauw

Wist je dat…
…ik in ruil voor een cola jouw toekomst wel wil
voorspellen?
…ik geloof in buitenaards leven?

Mijn naam is

Emma iterbeke
Ze noemen me ook wel

emsie
Dit jaar sta ik in leiding bij de

rakwi’s
Ik ben geboren op

23 maart 2004
Je kan me altijd bellen op mijn
gsm-nummer

0483/152522
Ik studeer

bio-ingenieur

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

stoofvlees

met frietjes
Mijn lievelingskleur is

oranje

Wist je dat…
…ik een half jaar in Canada heb gestudeerd?

Mijn naam is

Nathan van de velde
Ze noemen me ook wel

Goat
Dit jaar sta ik in leiding bij de

rakwi’s
Ik ben geboren op

3 mei 2004

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0472/836635
Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

rood

Wist je dat…
…ik twee linkervoeten heb?

merdin

Mijn naam is

Siemen vanhulle
Ze noemen me ook wel

Zama, adama,
simpie, zemen
Dit jaar sta ik in leiding bij de

rakwi’s
Ik ben geboren op

9 maart 2004
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0470/546216
Ik studeer

fysica

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

vol-au-vent

oranje

Wist je dat…
…ik de broer van Darwin Nuñez ben?

Mijn naam is

Marthe muselaers
Ze noemen me ook wel

Marthemus, smartie,
gwendoline
Dit jaar sta ik in leiding bij de

TiPPo’s jong
Ik ben geboren op

18 december 2001

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0494/208097
Ik studeer

communicatiewetenschappen
Mijn favoriete maaltijd op kamp is

spaghetti

bolognese
Mijn lievelingskleur is

blauw

Wist je dat…
…ik lijd aan omphalophobia?
…ik droom van een deelname aan
kampioenschap meeuwen schreeuwen?

het

Belgisch

Mijn naam is

Lukas ameel
Ze noemen me ook wel

Lukietuk, luk,
luki
Dit jaar sta ik in leiding bij de

TiPPo’s jong
Ik ben geboren op

20 september 2003

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0468/337974
Ik studeer

politieke wetenschappen

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

BBq

grijsblauw

Wist je dat
…een helikoptervlucht voor mij als een ritje met de taxi
is?

Mijn naam is

Tijs Guillemyn
Ze noemen me ook wel

Tijsje, tousou,
tous, meisje
Dit jaar sta ik in leiding bij de

TiPPo’s jong
Ik ben geboren op

14 juli 2003
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0479/660190
Ik studeer

L.O. en bewegingwetenschappen
Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

macaroni

Oranje

Wist je dat…
…ik mijn zwembroek heel het kamp aanhad omdat ik
soms MOEST gaan zwemmen?

Mijn naam is

Renée derwael
Ze noemen me ook wel

Renji
Dit jaar sta ik in leiding bij de

TiPPo’s jong
Ik ben geboren op

29 juli 2004
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0472/032342
Ik studeer

psychologie

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

spaghetti

roze

Wist je dat…
…ik ga meedoen aan de volgende K2 zoekt K3
wedstrijd?
…ik met mijn ogen open slaap?

Mijn naam is

Merlijn cornilie
Ze noemen me ook wel

Merre, sos
Dit jaar sta ik in leiding bij de

TiPPo’s jong
Ik ben geboren op

21 juli 2004
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

O486/476629
Ik studeer

sportkot

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

een boke me speculoospasta
Mijn lievelingskleuren zijn

wit, zwart,

groen en rood
Wist je dat…
…ik volgend jaar de Champions League win, in het TOPteam van OH Leuven?

Mijn naam is

Janne destrycker
Ze noemen mij ook wel

Janneke, Jip, Jeanine,
jeanneke, shelsey,
gandei
Dit jaar sta ik in leiding bij de

TiPPo’s oud
Ik ben geboren op

29 augustus 2002

Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer

0487/750024
Ik studeer

psychologie

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

macaroni

roze

Wist je dat
…Ik een medisch wonder ben: ik leid aan omphalofobie,
ik heb een nier vooraan in mijn buik en mijn hart ligt
ondersteboven!?

Mijn naam is

Eline vaes
Ze noemen me ook wel

Baes, katniss
Dit jaar sta ik in leiding bij de

tippo’s oud
Ik ben geboren op

22 april 2003

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0478/409873
Ik studeer

fysica

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

veggie vol-

au-vent
Mijn lievelingskleur is

hemelblauw

Wist je dat…
… ik mijn smoskes, hamburgers, hotdogs… zonder saus
eet?

Mijn naam is

Joost de
vleeschouwer
Ze noemen me ook wel

Indi, mini vlees,
josé
Dit jaar sta ik in leiding bij de

tippo’s oud
Ik ben geboren op

7 maart

2003
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0487/738775
Ik studeer

farmacie

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

stoofvlees

met frietjes
Mijn lievelingskleur is
Wist je dat
…ik pro fortniter ben

fluogroen

Mijn naam is

Leonie uyttebroeck
Ze noemen me ook wel

leo

Dit jaar sta ik in leiding bij de

TiPPo’s oud
Ik ben geboren op

17 februari 2004
Je kan me altijd bellen op mijn
gsm-nummer

0491/246403
Ik studeer

interieurvormgeving

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

kip curry

met rijst
Mijn lievelingskleuren zijn

rood & groen

Wist je dat…
…ik allergisch ben aan tomaten en paprika maar deze
wel wekelijks eet?

Mijn naam is

Lennert debondt
Ze noemen me ook wel

lenny
Dit jaar sta ik in leiding bij de

tippo’s oud
Ik ben geboren op

8 december 2004
Je kan me altijd bellen op mijn
gsm-nummer

0477/501349
Ik studeer

humane wetenschappen

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

curry

blauw

Wist je dat…
…ik de jongste van de leiding ben maar wel de
grootste? (wel cap)

Mijn naam is

Inne vandenhoudt
Ze noemen me ook wel

Vdh, inge, inneke, ine,
erika
Dit jaar sta ik in leiding bij de

keTi’s
Ik ben geboren op

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

0498/408400
Ik studeer

kine

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

spaghetti

met veeeel kaas
Mijn lievelingskleur is

bordeaux

Wist je dat…
… ik de kampdans zooo graag dans dat ik er zelfs mijn
ligamenten voor over heb?
…ik lijd aan sesquipedalofobie?
…ik heeeel graag kaas eet?
…ik een hekel heb aan verkleinwoorden?

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
Ik studeer

lerarenopleiding LO

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

met krieken
Mijn lievelingskleur is

blauw

Wist je dat…
…ik elke nacht 1 tot 3 cm groei?

balletjes

Mijn naam is

Mare béatse
Ze noemen me ook wel

Batse, nirvana
Dit jaar sta ik in leiding bij de

keTi’s
Ik ben geboren op

6 oktober 2003
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0479/675725
Ik studeer

architectuur

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleuren zijn

macaroni

wit en zwart

Wist je dat…
… er geen enkele vraag is die ik niet durf te stellen?

Mijn naam is

Lucca burggraeve
Ze noemen me ook wel

Luccech
Dit jaar sta ik in leiding bij de

keTi’s
Ik ben geboren op

18 mei 2004
Je kan me altijd bellen op mijn
gsm-nummer

0472/031926
Ik studeer

ingenieur architectuur

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

zwarte

koffie als ontbijt
Mijn lievelingskleur is

geel

Wist je dat…
… er een sport bestaat die heel hard stinkt? *

* Krieket (haha)

Mijn naam is

Pieter keppens
Ze noemen me ook wel

(kleine)
keppens, keppi,
kuiken, steven,
dj khaled
Dit jaar sta ik in leiding bij de
Ik ben geboren op

keTi’s

15 oktober 2004

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0486/476629
Ik studeer

journalistiek

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

smoske

blauw

Wist je dat…
…ik mezelf kan blesseren bij een potje ping pong?

Mijn naam is

Oliwia trojan
Ze noemen me ook wel

olijf
Dit jaar sta ik in leiding bij de

keTi’s
Ik ben geboren op

18 november 2004
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0488/353436
Ik studeer

humane wetenschappen

fishsticks,
spinaziepuree en tartaar
Mijn favoriete maaltijd op kamp is

Mijn lievelingskleur is
Wist je dat…
…ik geen fruit lust?

groen

Mijn naam is

sebbe mattheeuws
Ze noemen me ook wel

Jerom, jerommeke,
sebke, baas
Dit jaar sta ik in leiding bij de

asPi’s
Ik ben geboren op

22 december 2001

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0487/156124
bewegings- en
sportwetenschappen
Ik studeer

verloren
brood => gewonnen brood
Mijn favoriete maaltijd op kamp is

Mijn lievelingskleur is

vermiljoen

Wist je dat…
…ik de leukste thuis ben? Leuker dan mijn zus leidster
Kato.

Mijn naam is

Lander lemmens
Ze noemen mij ook wel

Allagé, lakke,
lakkepoes
Dit jaar sta ik in leiding bij
de

asPi’s

Ik ben geboren op

4 juni 2003

Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer

0489/568741

Ik studeer

Chemie

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

bbq

Mijn lievelingskleur is
Wist je dat…
…dit mijn lievelingsliedje is:
https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ ?

Mijn naam is

Andreas Thijs
Ze noemen mij ook wel

Andrew,
andrewke, keeper,
keepertje,
keppertje
Dit jaar sta ik in leiding bij de

asPi’s
Ik ben geboren op

3 september 2003
Je kan mij altijd bellen op mijn gsmnummer

0491/336861
Ik studeer

vrije kunsten

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

macaroniiii

oranje

Wist je dat…
…ik eindelijk de grootste van de chiro ben nu Jan weg
is?

Mijn naam is

Bram guillemyn
Ze noemen me ook wel

Brick, nahbil
Dit jaar ben ik

MD

Ik ben geboren op

27 juli 2000

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0477/454762
Ik studeer

tew

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

kip curry

met rijst
Mijn lievelingskleur is

rood

Wist je dat
…ik de enige leiding ben die nog in de 20ste eeuw heeft
geleefd?
…de Grams op 19 november een Ouderfuif doet?

Mijn naam is

Jakob casier
Ze noemen me ook wel

six, jakos
Dit jaar ben ik

MD

Ik ben geboren op

7 februari 2002
Je kan me altijd bellen op mijn
gsm-nummer

0472/685455
Ik studeer

chemie

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

Puree

Mijn lievelingskleur is

appelblauwzeegroen
Wist je dat…
… ik het jammer vind dat veel van mijn vrienden
denken dat ze oud genoeg zijn om uit de Chiro te gaan?

Mijn naam is

Dries baeckelandt
Ze noemen me ook wel

Drousou, zoon van
veerle
Dit jaar ben ik

MD

Ik ben geboren op

28 juli 2001
Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0468/351805
Ik studeer

industrieel ingenieur

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

spaghetti

blauw

Wist je dat…
…ik de zoon van de baas van de chiro ben?

Mijn naam is

Mauro heyndrickx
Ze noemen me ook wel

morro, maurio,
maurothegoat
Dit jaar ben ik

MD

Ik ben geboren op

30 september 2002

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0494/417339
Ik studeer

kine

Mijn favoriete maaltijd op kamp is

gebraad

met veul saus
Mijn lievelingskleur is

lichtblauw

Wistjedat…
…rauwe paprika mijn lievelingseten is?

Mijn naam is

Martha cosyns
Ze noemen me ook wel

Rosse, lid, cosynski
Dit jaar ben ik

MD

Ik ben geboren op

13 mei 2002

Je kan me altijd bellen op mijn gsm-nummer

0468/229091
Ik studeer

psychologie

Mijn favoriete maaltijd op kamp is
Mijn lievelingskleur is

spaghetti

oranje

Wist je dat…
…andalouse de beste frietsaus is?
…ik een moedervlek heb die lijkt op een giraf?

