
Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Allerlei  

Mijn favoriete muziek:   like me  
Mijn favoriete vakantieplaats:  

  De dolomieteuh 

 

Mijn hobby’s:  

klj, ksa, scouts, toneelbond, akabe 

Mijn “guilty pleasure” :   

een korte beige broek aandoen op 

zondag 

 

Beste chiroherinnering: als pallieter in de 

afvalput vallen 

 

Slechte gewoonte: op tijd komen Ik heb een hekel aan: gele fanta 

 

Ik ben bang van: nachtblind dus van 

het donker 

 
Dit krijg ik niet gegeten: ik eet alles! 

Grootste chiroblunder: een volledige zondag in leiding staan bij chiro Lips zonder het door te 

hebben 



 

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

Een peulerwt, klein en lekker 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Chiro, vrienden en de speelclub.  

 

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

Super Schep 

 

Waarom doe je Chiro? 

Om iets terug te doen voor de 12 jaar plezier die de leiding mij gegeven heeft, minstens even veel 

plezier gun ik de jeugd van Lier nu.  

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Poteke choco dat doenekik op mijnen boterham 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:   Boef 
Mijn favoriete vakantieplaats: 

Frankrijk 

Mijn hobby’s: Judo & chiro Mijn “guilty pleasure” :  

Warm water 

Beste chiroherinnering: 

kamp <3 

Slechte gewoonte: geen geduld Ik heb een hekel aan: 

onbeleefde mensen 

Ik ben bang van: 

      spinnen 

Dit krijg ik niet gegeten: witloof 

Grootste chiroblunder: / 



Allerlei  

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

Appel, lekker zoet en hard. 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Eten, muziek & lachen 

 

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

De grote blinkende ster 

 

Waarom doe je Chiro? 

Omdat het fantastich leuk is! 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Smos kaas zonder eitjes 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Allerlei  

Mijn favoriete muziek:   Bazart 
Mijn favoriete vakantieplaats: 

  Italië 

Mijn hobby’s: Wielrennen, chiro 

 

Mijn “guilty pleasure” :  

Netflix tot een kot in de nacht 

Beste chiroherinnering: 

Dacht ik duik een keertje 

 

Slechte gewoonte: teveel choco op de           

boterham 

Ik heb een hekel aan:  

Slecht eten, slechte weer 

 

Ik ben bang van: niks! 

 

Dit krijg ik niet gegeten:  ketchup 

Grootste chiroblunder: baseball bat tegen mijn hoofd krijgen 



 

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

Tomaat, want ik word snel rood 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Sport, lekker eten, chiro 

 

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

El José 

 

Waarom doe je Chiro? 

Samen leuke dingen doen  

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Kaas met kaas en nog eens kaas 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Allerlei  

Mijn favoriete muziek:   Ik vind van alle 

soorten muziek goed:)))  

Mijn favoriete vakantieplaats:  Portugal 

en ik wil heel graag eens naar Canada  

 

Mijn hobby’s: Chiro, dwarsfluit en atletiek Mijn “guilty pleasure” :   / 

 

Beste chiroherinnering:  Alle chiroherinneringen  

zijn de beste.  

 

Slechte gewoonte: Uitstel gedrag bij men 

schoolwerk.   

Ik heb een hekel aan:  Rommel, liegen  

 

Ik ben bang van:  ik ben bang op 

boten.  

 
Dit krijg ik niet gegeten:  Rode biet  

Grootste chiroblunder:  Het kamp van 2018-2019 moest ik een sjor balk aan iemand geven  

En ik pak die dus aan en ik wil die naar die persoon brengen maar die blijft in een schaduw net 

hangen en die valt op mijn hoofd  

   



 

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

Een kiwi want ik heb bruin haar ;))) 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Vrienden/familie, Chiro en eten  

 

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

Lil Flo 

Waarom doe je Chiro? 

Omdat het leuk je doet leuke dinge en je je vrienden ziet. 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Een smos met groenten mayonaise en hesp.  

 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:    

  Meezingers: vrolijke vrienden  

 Feestmuziek 

 

 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

  Italië 

  Thailand 

 

Mijn hobby’s:  

 Lopen  

 Fitness 

 Eten  

Mijn “guilty pleasure” :  

 Boke choco  

 Joppiesaus bij alles 

 Zingen in den auto  

 Paraderen in men chirorok 

 Beste chiroherinnering: 

Veel te veel!!! 

2-daagse als Keti en aspirant + leefweek 

 

 

Slechte gewoonte: 

 Naïef  

 Op tijd komen 

  

 

Ik heb een hekel aan: 

 Vroeg opstaan  

 File 

 Verliezen  

 Fietsen  

 Regen 

 Betweters 

 

Ik ben bang van: 

 

SPINNEN Dit krijg ik niet gegeten:  

 Mosselen 

 Asperges 

 

Grootste chiroblunder: Op buitenlands kamp midden in de nacht de denemarkse vlag willen 

pakken van een lange zware paal “iets te zwaar” en de paal op het hoofd van Elisabeth laten 

vallen.  

 



Allerlei  

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

 Tomaat 

o Omdat ik het graag eet 

o Ik word snel rood in genante situaties  

o De kleur is mooi  

o Ik heb een rond hoofd 

o En het is lekker 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

 GSM 

 Mijn bed  

 vrienden 

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

Zotte Dirk  

 

Waarom doe je Chiro? 

 Omdat het plezant is!! 

 Voor de toffe activiteiten samen 

 Voor de avonturen  

 Voor de vriendschap  

 Voor goe zot te doen!   

 Voor is ne keer goe vuil te worden! 

 Voor de leden nen goeie zondag te geven !!!  

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

 Broodje Vleeskroket joppiesaus 
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