
Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:   Alles  

 

Mijn favoriete vakantieplaats: Hoog in de  

bergen  

 

Mijn hobby’s: Muziek spelen, Chiro, sporten etc. Mijn “guilty pleasure” : al zittend 

plassen  

 

Beste chiroherinnering:  Er zijn er zo veel… 

 

Slechte gewoonte: Kan nooit ‘neen’ zeggen Ik heb een hekel aan: mensen die niet 

‘standaard’ kunnen koken en ‘standaard’ 

zelfstandige ‘simpele’ zaken kunnen 

uitvoeren – een beetje incapabel zijn – maar 

voor iedereen respect hoor   

 Ik ben bang van: zeer hevige wind  

 

Dit krijg ik niet gegeten: rauwe witloof 

Grootste chiroblunder: een half jaartje bij de keti’s verloren laten gaan  



Allerlei  

 

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

 Aardbei, want ik hou van zoetigheid, aardbei is mijn lievelingsfruit en ik ben het beste in de zomer.  

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

 muziek (spelen)  

 Chiro en de vriendschap 

 familie  

 

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

 No name  

 

Waarom doe je Chiro? 

 Omdat dat het gewoon mega-leuk is. Het is een leerproces en je leert super leuke mensen 

kennen. Je maakt vriendschappen voor het leven. En ik houd er wel van om samen met de leden mij 

elke zondag te amuseren.  

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

 Kip BBQ Smos  



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:   Jan Klaassen                

was trompetter 

Mijn favoriete vakantieplaats:  

Geen favoriete vakantieplaats. Ik reis het 

liefst naar nieuwe plekken voor een nieuw 

avontuur. 

 Mijn hobby’s:  

Chiro is nog als enigste  

overgebleven 

Mijn “guilty pleasure” :  

Mensen zien falen, zeer hebben en 

domme dingen doen in fail fimpjes 

maken mij ontzettend gelukkig. 

Beste chiroherinnering: 

Het is kamp en we zitten met onze groep aan het meer. Na een lange zwemtocht overeen het 

meer rusten we op een eilandje. Ondertussen ik neerzit gaat één van de andere leden een plasje 

doen. Ineens loopt dit lid met zijn zwembroek nog steeds naar beneden terug in het water terwijl 

hij luidkeels roept. Hij had namelijk in een wespennest geplast en dat vonden de wespen niet zo 

leuk 

Slechte gewoonte: Stress-eten 
Ik heb een hekel aan: 

Mensen die niet weten waarover ze aan het 

praten zijn maar wel doen alsof ze er alles 

over weten. 

Ik ben bang van: tarantula en 

andere grote spinnen. 

 

Dit krijg ik niet gegeten:  

Zilveruitjes 

Grootste Chiroblunder: Tijdens een Chirozondag heb ik het glas van een  

medeleidster haar gsm volledig kapot gemaakt door loemp te zijn. 



Allerlei  

 

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

Gehoornde meloen, een fruit dat maar weinigen kennen net zoals maar weinigen veel weten van mij. 

Om meer te weten te komen over mij zal je door mijn introverte schil heen moeten zoals de harde 

schil met pieken van de gehoornde meloen.  

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Familie 

Mijn onderbroeken 

Chiro 

 

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

Professor Z 

 

Waarom doe je Chiro? 

Ik ben al heel mijn leven in de Chiro, het zit dan ook wel een beetje in mijn bloed aangezien mijn 

beide ouders het ook hebben gedaan. Na al die jaren blijft het gewoon nog steeds zalig om naar de 

Chiro te mogen komen. Zalig uitleven, gek doen, vuil wezen maar ook vooral wat leden wat pesten 

blijft mijn bezigheid op elke zondag! 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Mijn favoriete broodje heeft groenten zoals sla, wortels, komkommer, … met een vleeskroket. 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:    

  Pop-muziek 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

  Overal waar ik plezier kan 

  beleven met vrienden! 

 

Mijn hobby’s:  

- Chiro 

- Kena 

- Als ik tijd heb ook nog  

paardrijden 

Mijn “guilty pleasure” :  

Naar temptation island kijken met de 

Chiro-leiding 😉 

 

Beste chiroherinnering: 

De eerste avond van onze buitenlandse reis naar 

Tsjechië waarbij we op zoek moesten 

 gaan naar een nieuwe slaapplek  

omdat onze leiding opgelicht bleek te zijn 😊 

 

Slechte gewoonte: 

  Te veel snoepen 

Ik heb een hekel aan: 

verrassingen 

 

Ik ben bang van: 

Ganzen in alle soorten en maten 

 Dit krijg ik niet gegeten:  

Rucola en koriander 

Grootste chiroblunder: 

Plat op mijn buik door de modder schuiven toen ik aan het proberen was om niet  

te vallen 



Allerlei  

 

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

Spruit > Niet iedereen is even grote fan van mij maar in combinatie met patatjes val ik wel in de 

smaak 😉 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

- Vrienden en familie 

- Lekker eten 

- Een horloge 

 

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

Trixie Trooper 

 

Waarom doe je Chiro? 

Omdat ik jongeren graag een plek wil bieden waar ze zich kunnen uitleven en ontplooien in een 

veilige omgeving zodat ze kunnen opgroeien tot welgemanierde wereldburgers. 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Brie met gebakken appeltjes en spek 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:    

     Mijn playlist op spotify. 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

         Ik ga niet op vakantie! 

Mijn hobby’s:  

Creatief bezig zijn zowel op papier 

als in muziek 

Mijn “guilty pleasure” :  

Leonardo, Donatello, Raphael & 

Michaelangelo als huisdieren 

Beste chiroherinnering: 

Ezelpoep  

Slechte gewoonte: 

      Negatief denken 

Ik heb een hekel aan: 

Mijn poep afvegen. Maar geen zorgen, ik 

doe het wel! 

Ik ben bang van: Honden 

 

Dit krijg ik niet gegeten:  

Een gekookte eenden foetus 

Grootste chiroblunder: 

Flauwvallen in de Sint-Gummarus kerk 



Allerlei  

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

Volgens de quiz “Welk soort fruit ben jij?” ben ik een zorgzame appel. Appeltjes zijn gezellig, 

zorgzaam en ook slim. Ik heb een luisterend oor en ben een probleemoplosser. Appels houden ook 

van de mooie dingen in het leven en delen deze graag met anderen. 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

- Rijbewijs 

- Bankkaart met geld op 

- Kip aan’t spit 

 

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

Ster van Kapteyn 

 

Waarom doe je Chiro? 

Vertel ik ooit wel eens aan een gezellig meertje diep in de Vlaamse Ardennen. 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Ik heb vroeger al genoeg brood gegeten. 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:    

     Muziek? Wat is dat voor iets? 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

         Bora Bora 

Mijn hobby’s:  

Chiro 

Mijn “guilty pleasure”:  

Alpenhoorn spelen in de Vlaamse 
Ardennen 

Beste chiroherinnering: 

Ballonvaart met Richard 

Slechte gewoonte: 

Bijna wekelijks een Oreo Vanille 
milkshake halen bij Burger King 
Zandhoven. 

 

Ik heb een hekel aan: 

Stoute kindjes 

Ik ben bang van: Naalden 

 

Dit krijg ik niet gegeten:  
Surströmming 

Grootste chiroblunder: 

Mijn gamel kapot slaan tijdens een achtervolging voor een extra pannenkoek. 
 



Allerlei  

Welk soort fruit of groente ben je? Met welke reden? 
Ik identificeer mezelf als zijnde een hamburger en distantieer mezelf van eender welke soort 
groenten of fruit. 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 
- Chocomelk 
- De doos 
- Mini cactus op mijn salontafel 

Als je een superster was, wat zou je naam dan zijn? 
Het verlengde van de staart van de Grote Beer, die ster! 

Waarom doe je Chiro? 
Dat is een lang verhaal ze … 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 
Iets met veel vlees! 
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