
Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:    

 Alles wat ik kan meezingen 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

  Overal waar cultuur is 

 

Mijn hobby’s:  

dansen, fietsen en Chiro natuurlijk 

Mijn “guilty pleasure” :  

alles wat met Ketnet en Studio 100 te 

maken heeft 

 

Beste chiroherinnering: 

buitenlandskamp 

 

Slechte gewoonte: nagelbijten Ik heb een hekel aan:  

fout geformuleerde Nederlandstalige 

zinnen 

Ik ben bang van: SPINNEN!!!! 

 

Dit krijg ik niet gegeten: vis 

Grootste chiroblunder: hoezo een blunder, ik ben perfect 😉 



Allerlei  

 

Welk soort fruit of groente ben je? Met welke reden? 

een tomaat, omdat ik na elke inspanning knal rood ben  

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

tandenborstel, water, horloge 

 

Als je een superster was, wat zou je naam dan zijn? 

Miss Sunshine 

 

Waarom doe je Chiro? 

omdat gek doen daar oké is 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

tomaat, mozzarella en groene pesto 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:    

Break My Heart – Dua Lipa 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

  Chirokamp 

Mijn hobby’s:  

Chiro 

Joggen 

Fitness 

Mijn “guilty pleasure” :  

Cornflakes als tien uurtje, cornflakes als 

vier uurtje, cornflakes als late night 

snack… Zolang het maar met lekker 

koude melk is! Of Trésor <3  

 
Beste chiroherinnering: 

Kippenvel en traantjes tijdens de  

viering op kamp, want hoe’n mooie  

groep zijn wij wel niet!  

Slechte gewoonte: 

  Stiekem scheetjes laten. 

Ik heb een hekel aan: 

Mensen die heel de dag lopen te zagen.  

Ik ben bang van: 

  

Noord-Korea die de wereld gaat 

overnemen. Van waar denkt ge dat 

dat stom virus kwam?  

Dit krijg ik niet gegeten:  

Unpopular opinion, maar ik lust geen 

sushi. 

Grootste chiroblunder: 

Op kamp, bij het vormen van het rijtje voor het eten werd ik boos op een lid dat naast de rij 

stond. Ik begon met luide stem te zeggen dat ze nu toch wel al lang in de rij moest staan. 

Draait ze zich om en was het een medeleiding… 



Allerlei  

 

Welk soort fruit of groente ben je? Met welke reden? 

Een springboon want ik zit vol energie! 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Eten, drinken en zuurstof. Duh! 

 

Als je een superster was, wat zou je naam dan zijn? 

alpha Canis Majoris 

 

Waarom doe je Chiro? 

https://www.youtube.com/watch?v=vx2u5uUu3DE 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Smos kaas-hesp van puur frituur, maar zonder wortel en komkommer. 

https://www.youtube.com/watch?v=vx2u5uUu3DE


Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:    

Zonder twijfel de  

zwoele beats van bingo FM 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

De Republiek Azerbeidzjan 

Mijn hobby’s:  

Extreem strijken, Nieuws bombing 

Navelpluisjes verzamelen &  

Hikaru Dorodango 

Mijn “guilty pleasure” :  

Lierse Kempenzonen dat Lyra Lierse 

compleet belachelijk maakt in een potje 

voetbal  

Beste chiroherinnering: 

De ezelpoep en de Richard  

Slechte gewoonte: 

Geen zonnebrandcrème gebruiken 

 

Ik heb een hekel aan: 

 Vertraging in het OV 

 Niet weten waar men sleutels zijn 

 Traag internet 

 Regen  

 Koude  

 

Ik ben bang van: 

De dokter  

 Dit krijg ik niet gegeten:  

Zeevruchtenschotel! 

Grootste chiroblunder: 

Een blunder ikke? Da kan ni!  



 

Allerlei  

 

Welk soort fruit of groente ben je? Met welke reden? 

Volgens www.alle-tests.nl ben ik een Joviale Druif, Druifjes zijn harde werkers en levengenieters in 

één. 'Work hard, play hard!', dat is je levensmoto. 

Je bent erg ambitieus, maar wanneer je losgaat, ga je ook helemaal los. Je houdt van lekker eten, 

gezelligheid, dansen, mensen in het algemeen. Dat maakt jou een erg open en joviaal persoon, vooral 

in je vrije tijd en onder vrienden. Je bent ook erg vrijgevig en zal alles doen voor de mensen waar je 

veel om geeft. 

 

Druiven passen geweldig goed bij aardbeien, en die kan je steeds vinden in onze automaat aan de 

Bieststraat 1 in Lovenjoel! 

29% van de 12426 deelnemers aan de quiz had dit profiel! 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Mijn musculi auricularis 

Mijn arrector pili 

En uiteraard mijn Orgaan van Jacobson 

 

Als je een superster was, wat zou je naam dan zijn? 

Jean-Pierre Van Rossem 

 

Waarom doe je Chiro? 

Ik word onderdrukt door het Directoraat voor Speciale Programma's van de President van de Russische 

Federatie om kinderen te indoctrineren rond sociale, politieke en economische ideologieën gericht op 

de verwezenlijking van een klasseloze en socialistische samenleving, 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Iets van de suggesties, broodje van de dag/ week meestal 

http://www.alle-tests.nl/
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