
Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:   swingende 

muziek 

 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

uiteraard de    

Chirokampplaats  

 

Mijn hobby’s:  Chiro, lopen, fietsen Mijn “guilty pleasure” :  

een film/serie 3x opnieuw bekijken 

 

Beste chiroherinnering: 

de droppings 

Slechte gewoonte: het openkrabben van 

muggenbeten  

 

Ik heb een hekel aan:  

te veel reclame op de televisie 

 

 
Ik ben bang van: spinnen 

 

 Dit krijg ik niet gegeten:  

oesters en augurken 

 

Grootste chiroblunder: als aspiranten lid iemand van je leiding vergeten te noemen     

tijdens het opsommen ervan 

 



Allerlei  

 

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

Mandarijn, omdat mijn naam daar op rijmt 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Vrienden, een bed, goei eten 

 

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

Novel star 

 

Waarom doe je Chiro? 

Chiro is gewoon mega plezant en episch! Elke zondag leuke dingen doen, plezier maken, 

herinneringen opbouwen, en dit samen met vrienden voor het leven 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Smos warme kip 

 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:   STEVIE 

WONDER 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

  neeroeteren 

 

Mijn hobby’s:  Toneel én 

CHIRO “duhuh” 

 

Mijn “guilty pleasure” :  

Zachte, maar stinkende protten (stille 

killers) laten in de zetel, voor de tv…  

Of in de tent, op kamp 😉 

 
Beste chiroherinnering: 

Is yet to come 

En ‘t is al heel goed geweest 

 

Slechte gewoonte: zie “guilty pleasure” 

 

Ik heb een hekel aan:  

Luierikken en pestkoppen 

 

 
Ik ben bang van: Wespen 

 

Dit krijg ik niet gegeten:  

Paprika 

 

Grootste chiroblunder: Ik morste ijs op mijn mondmasker tijdens mijn allereerste vergadering 

als leider…  

 



Allerlei  

 

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

Banaan; ik wring me, desnoods in bochten, maar steeds omringd met anderen, om zo veel mogelijk 

van het licht in het leven te genieten, en ook bananen groeien scheef in trossen naar de zon toe 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Genoeg eten, genoeg drinken en de pallieterkes natuurlijk… 

 

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

Dezelfde denk ik?  

 

Waarom doe je Chiro? 

??? Omdat Chiro gewoon DIKKE FUN is, tiens! 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Smos hesp met veel mayonnaise, lekker gezond 😉 

 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:   hip-hop. 
Mijn favoriete vakantieplaats: 

  neeroeteren 

 

Mijn hobby’s:  voetballen Mijn “guilty pleasure” :  

Veel ongezond eten.  

Beste chiroherinnering: 

Toka, voetbal 

Slechte gewoonte: te competitief Ik heb een hekel aan:  

luilakken 

 

 
Ik ben bang van: Horror films 

 

Dit krijg ik niet gegeten:  

Groentetaart. 

Grootste chiroblunder: I don’t take L’s.  



Allerlei  

 

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

kokosnoot want hard van buiten maar zacht van binnen 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

eten, drinken, lucht 

 

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

Birdkeeper 

 

Waarom doe je Chiro? 

leuke vriendengroep en toffe activiteiten 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Mexicano met joppie.  



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:   Helmut Lotti <3 

 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

  Bahama’s 

 

Mijn hobby’s:  Euh chiro? 

 

Mijn “guilty pleasure” :  

Joppiesaus op mijn boterham met kaas 

 

Beste chiroherinnering: 

Taarten eten in Denemarken 

 

Slechte gewoonte: Te laat komen 

 

Ik heb een hekel aan:  

Slappe frietjes  

 

 

 

Ik ben bang van: Paarden 

 

 Dit krijg ik niet gegeten:  

Schimmelkaas 

 

Grootste chiroblunder: /  



Allerlei  

 

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

Een druif.  

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Mijn kat, chiro en muziek 

 

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

Tiger Queen 

 

Waarom doe je Chiro? 

Omdat het gezellig is  

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Smos kaas zonder tomaten 
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