
Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes 

Mijn dislikes 

Mijn favoriete muziek: 

 Marina and The Diamonds 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

 Griekenland 

Mijn hobby’s: 

Chiro! misschien ook 

terug tennis.  

Mijn “guilty pleasure” : 

Héél slechte reality-tv en cliché 

Kerstfilms ook al is het nog lang geen 

Kerstmis.  

Beste chiroherinnering: 

De avondgesprekken in de tent met de 

eerstejaars Aspi-meisjes op kamp in  

Sippenaeken! 

Slechte gewoonte: 

 Nagelbijten, nooit op tijd gaan slapen 

Ik heb een hekel aan: 

Trage wandelaars 

Mensen die niet rechts staan op de roltrap 

Grenadine 
Ik ben bang van: 

Spinnen, 

Maar dit kamp ben ik daar al wat 

meer gewend aan geraakt 

Dit krijg ik niet gegeten: 

Ik kan alles wel eten, maar kappertjes en 

augurken liever niet.  

Grootste chiroblunder:  Een heel luide scheet laten op de wc tijdens  

leidingsweekend omdat ik dacht dat ik alleen was, terwijl er op de kotjes naast mij 

eigenlijk toch nog leiding zat. 



Allerlei 

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

Een framboos: klein, maar veel karakter! 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Mijn laptop, mijn hond en koffie 

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

KitKat 

Waarom doe je Chiro? 

Omdat mijn mama vindt dat ik een hobby moet hebben ☹ 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Kipcurry 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes 

Mijn dislikes 

Mijn favoriete muziek: 

De muziek die ik dagelijks luister 

Mijn favoriete vakantieplaats:N 

Namibië en Griekenland 

Mijn hobby’s: 

Chiro, afspreken met vrienden en mijn A2 

afvinken terwijl ik rondfiets door Vlaanderen 

Mijn “guilty pleasure” :  

Vreemde combo’s maken van eten 

Alles willen weten over iedereen 

Keihard meezingen met muziek terwijl 

ik weet dat ik niet kan zingen 
Beste chiroherinnering: 

Op tweedaagse als eerste jaar aspirant 

Slechte gewoonte: 

      Ik heb zwakke bekkenbodemspieren 

en moet plassen als ik lach 

Ik heb een hekel aan: 

Aan de persoon die voor mij telkens het wc-

papier op maakt en geen nieuwe ophangt 

Ik ben bang van: 

 Zelfisolatie 

Dit krijg ik niet gegeten: 

Struisvogel 

Grootste chiroblunder:  Ik heb geplast op mijn fiets 



Allerlei  

 

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

Ik ben een perzikje, ik ben zacht van buiten, want ik heb een pluizig aanvoelende schil en een sappige 

persoonlijkheid. PS: Ik krijg gemakkelijk (blauwe) plekken als ik val. 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

- Sociaal contact 

- Muziek 

- Genoeg geld om eten te kopen  

 

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

Ik heb hiervoor nog niet genoeg kameelpunten. 

 

Waarom doe je Chiro? 

Om niet elke zondag thuis te zitten. 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Geef mij maar kebab. 

 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes 

Mijn dislikes 

Mijn favoriete muziek: 

 Schlager 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

 chirokampplaats 😉 

Mijn hobby’s: 

breien 

Mijn “guilty pleasure” : 

Chiroleden ambeteren 

Beste chiroherinnering: 

Buitenlandskamp  

Slechte gewoonte: 

 Te snel eten 

Ik heb een hekel aan: 

Stoute kinderen 

Ik ben bang van: 

 Een nachtlampje 

als het donker is Dit krijg ik niet gegeten: 

gras 

Grootste chiroblunder:  Op mijn gezicht vallen 



Allerlei 

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

Tomaat door mijne rooie kop 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Gsm 

Chiro 

eten 

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

Mega mindy want als er 1 ding is waar ik niet tegen kan dan zijn het dieven 

Waarom doe je Chiro? 

Gekregen met de paplepel, de kameraadschap, …. 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Bolognese  



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes 

Mijn dislikes 

Mijn favoriete muziek: 

 alle genres behalve dubstep 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

 Portugal 

Mijn hobby’s:  

Chiro, Eten, Netflix & Chill 

Mijn “guilty pleasure” : 

Luid meezingen met de radio onder de 

douche. 

Beste chiroherinnering: 

Buitenlands kamp en mijn eerste Chiro kamp met 

de ezelpoep 

Slechte gewoonte: 

 Nagelbijten 

Ik heb een hekel aan: 

Grote spinnen in mijn slaapkamer 

Ik ben bang van: 

 hoogtes (ik heb 

hoogtevrees) Dit krijg ik niet gegeten:  

Champignons en rauwe tomaten 

Grootste chiroblunder:  een onschuldige paal omvergereden op weg naar een 

uitstap op kamp. 



Allerlei 

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

Watermeloen: als je me opent ben ik sappig en lekker zonder al te veel moeten bijten, maar als je het 

niet aansnijd dan is het mss wel een leuke voetbal als dat geen idee is voor een Chirozondag. 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Drinken en eten, veel slaap en een stabiele wifi verbinding. 

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

Moellie 

Waarom doe je Chiro? 

Voor de vriendschap en de vele leuke momenten die ik al heb meegemaakt en nog zal meemaken. 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Mijn favoriete broodje is een broodje beleg. 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes 

Mijn dislikes 

Mijn favoriete muziek: 

 Hardcore 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

 Dilsen-Stokkem 

Mijn hobby’s: 

Met schijfjes gooien 

Hele dagen achter computers zitten 

Mijn “guilty pleasure” : 

Piep kicks

 

Beste chiroherinnering: 

“No break house” 

Slechte gewoonte: 

 Laat opstaan 

Ik heb een hekel aan: 

tiktok 

Ik ben bang van: 

 klassieke muziek 

Dit krijg ik niet gegeten: 

pap zonder pieten 

Grootste chiroblunder:  hard verliezen tijdens toka 



Allerlei  

 

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

Ajuin, ik besta uit veel lagen. 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Bicky’s, Chiro en mijn laptop 

 

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

Mr. Fantastico 

 

Waarom doe je Chiro? 

Om contact met andere mensen te hebben. 

 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Hetzelfde als een Bickyburger 

 



Mijn Chiro–vriendjesboek 

Mijn likes      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dislikes  

 

 

 

 

Mijn favoriete muziek:    

               hardstyle, hardcore, deephouse.   

 

Mijn favoriete vakantieplaats: 

                     Kroatië 

 

Mijn hobby’s:  

chiro, wielrennen, lopen 

 

Mijn “guilty pleasure” :  

Naaktzwemmen met de groep 

 

Beste chiroherinnering: 

Buitenlandskamp naar kroatië  

 

Slechte gewoonte: 

                  studeren is niet mijn beste bezigheid 

 

Ik heb een hekel aan: 

mensen die niet luisteren, mensen die alles 

aan de grote klok hangen, mensen die zagen 

 

Ik ben bang van: 

 horror 

 Dit krijg ik niet gegeten:  

ik lust alles 😊 

 

Grootste chiroblunder:  op de chiro staan terwijl het geen chiro is of dit op een andere locatie 

doorgaat 

 



Allerlei  

 

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

Appelsien, hard vanbuiten en zacht vanbinnen 

 

Welke 3 dingen kan jij echt niet zonder? 

Mijn huisdieren, chiro, werk 

 

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

Animals 

 

Waarom doe je Chiro? 

Ik doe dit graag en je bouwt er vriendschappen op voor het leven 

 

Wat beleg heeft je favoriete broodje? 

Prepare, sla, tomaten, komkommer, mayonnaise  
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