
Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Allerlei  

Mijn favoriete muziek:   Alle chiro liedjes 
Mijn favoriete vakantieplaats: 

  Zwitserland 

 

Mijn hobby’s:  Volksdans, chiro Mijn “guilty pleasure” :  

Ik kan niet slapen zonder knuffel, kikker 

Beste chiroherinnering: 

Samen afzien op onze buitenlandse reis in 

Tsjechië, maar het was de moeite waard! 

Slechte gewoonte: Niet uit een slaapzak raken 

als het koud is 

Ik heb een hekel aan:  

Mensen die te laat komen! 

 

 
Ik ben bang van: Tarantula! 

 

Dit krijg ik niet gegeten:  

Ananas 

Grootste chiroblunder: op een kilometer van de kampplaats een slaapplaats zoeken omdat 

we zo moe waren 



 

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

Ik ben een patatje, meer uitleg is hier niet nodig 😉  

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Vrienden, chiro en vis. 

 

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

Seastar. 

 

Waarom doe je Chiro? 

Dit heeft me gemaakt tot wie ik nu ben.  

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Sla, tomaat, komkommer, mayonnaise.  



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:   Fall Out Boy en 

Swedish House Maffia  

Mijn favoriete vakantieplaats: 

  De bergen! 

Mijn hobby’s: Lezen, Lopen, klimmen en chiro! Mijn “guilty pleasure” :  

Chocolade en koffie! 

Beste chiroherinnering: Buitenlands kamp naar 

Kroatië natuurlijk! 

 

Slechte gewoonte: uitstelgedrag  Ik heb een hekel aan: 

Luie mensen 

 

Ik ben bang van: zeer diep water  

 

Dit krijg ik niet gegeten:  

geitenkaas 

Grootste chiroblunder: Spaghetti kon ik blijkbaar niet zo goed maken  



Allerlei  

 

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

Een chilipeper want ik ben dun en pittig 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Mijn boeken, mijn loopschoenen en toffe leden 

 

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

Maaier 

 

Waarom doe je Chiro? 

Om ons met ons allen goed te amuseren 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Smos kip zonder ei 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:    

Rap, rock& oude pop 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

Zuid Frankrijk 

Mijn hobby’s:  

Chiro en muziekschool 

Mijn “guilty pleasure” :  

Chocolade eten 

Beste chiroherinnering: 

Kampen 😊  

Slechte gewoonte: 

Rommelig zijn 

Ik heb een hekel aan: 

Wiskundige dingen  

Ik ben bang van: spinnen en 

wespen 

 Dit krijg ik niet gegeten:  vlees en vis  

Grootste chiroblunder: vorig jaar op kamp, iedereen zoeken tijdens verstoppertje  



Allerlei  

 

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

Een appel, omdat ik houd van de kleur rood, de chiro kleur.  

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Vrienden  

Familie  

Huisdieren  

 

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

Super veggie  

 

Waarom doe je Chiro? 

Omdat ik ervan houd om met andere mensen te lachen en plezier te maken  

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Broodje gezond, dus super veel groenten 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:  Five Finger death 

Punch 

Billie Eillish 

Mijn favoriete vakantieplaats: Afrika 

 

Mijn hobby’s:  

Chiro 

Fitness 

Mijn “guilty pleasure” :  

Warme gele pietenpap 

 

Beste chiroherinnering: 

Buitenlandse reizen 

 

Slechte gewoonte: 

                      Te laat gaan slapen 

Ik heb een hekel aan: 

Zielig doen 

Jezelf niet volledig geven 

Ik ben bang van: Spinnen 

 

Dit krijg ik niet gegeten:  

Peperkoek 

Grootste chiroblunder: 

Zwembroek kwijt geraken in een meer 



Allerlei  

 

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

Ik zou een kiwi zijn, behaard aan de buitenkant en verrasend kleurrijk en aangenaam van binnen. 

Een zachte kern met veel pit zonder dat deze niet te eten zijn. Ziet er ruw uit aan de buitenkant maar 

verrassend aan de binnenkant met meerdere lagen. 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Fitness 

Vrienden/familie 

Chiro 

 

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

Don Perdje 

 

Waarom doe je Chiro? 

Omdat chiro in mijn hart zit! 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Kip met gedroogde ajuintjes en bicky saus. 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

  

  

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek: alles boven de 

200 Bpm 

    

Mijn favoriete vakantieplaats: 

Ergens met bergen 

Dit krijg ik niet gegeten: courgetten 

Mijn hobby’s:  chiro! Mijn “guilty pleasure” :  

Postzegels verzamelen 

Beste chiroherinnering: 

Kampvuur op Linkeroever 

Slechte gewoonte: andermans postkaartjes 

lezen 

Ik heb een hekel aan: 

File’s en flitspalen 

Ik ben bang van: grote honden 

 

Grootste chiroblunder: Op tweedaagse vertrekken zonder slaapzak 



Allerlei  

 

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

Kokosnoot: hard en harig langs buiten maar zacht aan de binnenkant 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Laptop, leidingskoord, lenzen 

 

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

The Beast 

 

Waarom doe je Chiro? 

Ik verveel mij op zondag 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Mozarella, tomaat en pesto 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:   Rock  
Mijn favoriete vakantieplaats: 

  Geen voorkeur, zolang er 

  maar iets te doen is 

Mijn hobby’s: Videogames, atletiek en chiro 

(duh) 

Mijn “guilty pleasure” :  

Ik voel me niet schuldig bij de dingen 

die ik doe. Als het tof is, is het tof! 

Beste chiroherinnering: Hout hakken voor het 

kampvuur 

 

Slechte gewoonte: veel te veel cola drinken Ik heb een hekel aan: 

Het beeld in “Lord of the Rings: Return of 

the King” van Denethor, Steward of Gondor 

die een kersttomaat eet terwijl hij zijn enige 

overlevende zoon ten dode heeft gestuurd 

en Pippin, Squire pf Gondor voor hem zingt.  Ik ben bang van: Niet echt specifiek 

ergens bang voor, misschien mijn 

zus in de morgend.  

 
Dit krijg ik niet gegeten:  

Eender welk gerecht met gember of 

koriander 

Grootste chiroblunder: In mijn nog niet zo lange chirocarriere heb ik al wel wat fouten 

gemaakt maar ik zou toch geen daarvan een echte blunder noemen 



Allerlei  

 

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

Deze vraag heeft mij dagen wakker gehouden en ik kan met volle overtuiging zeggen: peer. Nee, 

banaan. Nee, Sla! Ok misschien moet ik er toch nog even over nadenken.  

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Cola, computer en zuurstof! 

 

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

Het eerste antwoord dat een naam randomizer me zou geven.  

 

Waarom doe je Chiro? 

Voor het gigantische gat op te vullen dat ontstaan is door het gebrek aan liefde in mijn opvoeding. 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Spek, sla tomaat en BBQ-Saus, de BLT dus. 
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