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Voorwoord Groepsleiding 
 

Beste ouders, leden en sympathisanten  

Allereerst willen wij, de gehele leidingsploeg, jullie allemaal een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen. 

Moge het een jaar worden van vele vriendschappen, fijne momenten en gezonde mensen. 

Meteen daarop aansluitend doen we de volgende vaststelling: jammer genoeg starten we dit jaar weer in 

een stevige besmettingsgolf. Als ons telraam zijn werk heeft gedaan noteren we al de vierde golf sinds het 

begin van de pandemie. Naar verluidt is Volkswagen zelfs jaloers op de snelheid waarmee de nieuwe golf 

de oude opvolgt, maar in deze bizarre tijden van fake news en sceptici zullen wij, als nederige leidingsploeg, 

daarover geen uitspraken doen.  

Maar niet gevreesd... wij geven niet op! Met volle moed blijven wij iedere Chirozondag paraat staan om het 

Elzestraatse gespuis een fenomenale namiddag te bezorgen. Zolang we kunnen en mogen zullen we dit ook 

blijven doen op de traditionele, face-to-face manier waarop de heerlijke voorlentezon onze snoeten doet 

blozen.  

Vervolgens hebben we ook iets droever nieuws, althans voor een groot deel van de leidingsploeg. De maand 

januari staat bij de leiding ook wel bekend als de maand van den blok... dat wil zeggen dat velen van ons 

minder vaak aanwezig zullen zijn op de Chiro. Gelukkig hebben wij een ploeg vol oud-leiding die staat te 

springen om terug mee te komen ravotten op zondag. Ook onze aspiranten grijpen hier de kans om een 

voorproefje te krijgen van het leiding geven.  

Tenslotte sluiten we graag af met een positieve noot. Zolang Corona braafjes blijft gaan we dit jaar eindelijk  

terug op algemeen weekend. Wij kijken er alvast naar uit, we hopen jullie ook! De concrete praktische 

details zijn nog in de maak, maar we brengen jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte! 

 

Met de allerbeste wensen en met ongelooflijk veel liefs,  

 

Jonas en Jannes, groepsleiding Chirojongens Elzestraat 
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Voorwoord VeeBee 
Hoi hoi, 

Sander hier! Jullie gaan weer een een goedgevuld programma kunnen terugvinden op de volgende 

bladzijden!  Helaas moeten we ook realistisch zijn en kunnen het plannen op papier blijven.  De situatie 

waarin we nu leven is nu eenmaal wat het is.  

Zo hebben we ook onze Christus Koning viering last-minute moeten aanpassen. Vele leiders hadden hier 

nochtans veel tijd en moeite in gestoken om dit allemaal te plannen. Een misviering, spaghetti, bussen, 

zwembad, … er komt wel wat bij kijken om te organiseren. En dan nog snel snel een alternatief voorzien, 

chapeau! En wat ben ik blij dat we ongeveer 50 chiromannen aantroffen op deze aangepaste Christus 

Koning. Dit wil zeggen dat de communicatie goed zit en de ouders flexibel zijn. Dezelfde inspanningen zullen 

we de komende winter nog zeker kunnen gebruiken. 

Als jullie tips hebben om dit beter aan te pakken, of bemerkingen hebben in het algemeen, mogen jullie dat 

zeker laten weten. Zo hebben al enkele ouders de weg naar mij gevonden en probeer ik hen zo goed 

mogelijk te woord te staan. Alle feedback is welkom, daar worden we allen beter van. 

  

Het weekend van 11 tot en met 13 maart hebben we momenteel ons algemeen weekend gepland. Dit wil 

zeggen dat we er met de hele Chiro op weekend vertrekken!  Ik kan iedereen zeker aanraden om aanwezig 

te zijn. Zo’n weekendje is namelijk niet elk jaar maar zorgt altijd wel voor onvergetelijke herinneringen. 

Zeker afzakken dus... 

  

Deze koude donkere dagen wens ik iedereen het allerbeste toe. Veel vreugde, vonken en Chiro spetters, 

ook in 2022. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sander Van Loock - VB 

0474 55 33 47 

sandervl34@gmail.com 
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Inschrijving Chirojaar 
 

Net als de vorige jaren, gebeurt de inschrijving van een lid online. Surf hiervoor naar 
smart.chiroelzestraat.be en dan komt u normaal gezien terecht in het dashboard. Hier zijn 3 
opties:  

• Uw zoon was vorig jaar reeds ingeschreven via Smartchiro. U kan zeer gemakkelijk 
alle gegevens van vorig jaar overzetten naar de inschrijving van dit jaar door op “opnieuw 
inschrijven” te klikken. Aanpassingen kunnen doorgevoerd worden waar nodig. 

• Uw zoon was vorig jaar nog niet ingeschreven via Smartchiro. U klikt rechts onderaan 
op het plusteken en voert alle gegevens handmatig in. 

• Uw zoon was 2 jaar geleden ingeschreven via de oude Smartchiro en vorig jaar heeft 
u de gegevens niet laten overzetten naar de nieuwe Smartchiro. Klik dan op 
“gegevens overzetten” en wij voeren achter de schermen deze actie door. Dit gebeurt niet 
onmiddellijk dus na het aanklikken van deze optie, raden we u aan een dag te wachten en 
dan te checken of de overzetting gebeurd is. 
 

Na het aanklikken van één van bovenstaande opties volgt u gewoon de aanwijzingen op het 
scherm. Deze zullen u vragen een overschrijving van €25 door te voeren met een lange 
cijfercombinatie in de mededeling. Deze gebruiken wij om de betalingsverwerking automatisch te 
laten verlopen. 

Twijfel niet om iemand van de leiding te contacteren bij vragen of onduidelijkheden. U kan ook 
steeds contact opnemen via contact@chiroelzestraat.be 

 

Wij willen u vragen deze inschrijving zo snel mogelijk in orde te brengen. Zo kunnen wij ook zo snel 

mogelijk het volledige ledenbestand doorgeven aan Chirojeugd Vlaanderen en zijn alle 

administratieve zaken (waaronder verzekering) meteen in orde! 

 

 

 

mailto:contact@chiroelzestraat.be
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Algemene informatie 

Speelclub 
Leeftijd: 1ste tot 3de leerjaar Chiro van 14h00 tot 17h00 

 

Speelclubleiding 
  
Jarne De Nies 
Kuikenstraat 3a, 2860 SKW 
jarnedenies@hotmail.be 
0479/05.04.69   
 
Wander De Nies 
Kuikenstraat 3a, 2860 SKW 
wander_denies@hotmail.be 
0471/53.38.40 

Lars Van Den Broeck 
Lombaardstraat 9, 2860 SKW 
lars.vandenbroeck@icloud.com 
0469/11.16.87 
 
Robin Humblet 
Nachtegaalstraat 30, 2860 SKW 
robin.humblet@hotmail.com 
0471/41.76.03  
 

Michael Dewulf 
Clemenceaustraat 39, 2860 SKW 
michaeldewulf@outlook.be 
0472/06.12.67   

Lowik Vervloet 
Zorgvliet 24, 2860 SKW 
lowikvervloet1@gmail.com 
0471/07.43.94 

 

Rakkers 
Leeftijd: 4de tot 6de leerjaar Chiro van 14h00 tot 17h30 

 

Rakkerleiding 
 

Roeland Spies 
Liersesteenweg 197, 2860 SKW 
Spiesroeland197@hotmail.com 
0471/52.67.73 
 

Simon Souvereyns  
Clemenceaustraat 70, 2860 SKW 
simon.souvereyns@gmail.com  
0479/69.25.06 
 

Dylan Van Craen 
Ekelenhoek 69, 2860 SKW 
dylanvancraen@hotmail.com  
0493/59.48.04   

 

Emiel Ceunen 

Berlaarbaan 216, 2860 SKW 

emielceunen@gmail.com 

0471/78.83.07 

 
 

Senne Slootmans 
Clemenceaustraat 53, 2860 SKW 
senne.slootmans@hotmail.com 
0474/02.61.88  

 
 
 

  
 

  

mailto:lars.vandenbroeck@icloud.com
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Toppers 
Leeftijd: 1ste en 2de middelbaar Chiro van 14h00 tot 18h30 

 

Topperleiding 
Maxim Janssens 
Lindestraat 53, 2860 SKW 
maximjanssensj5@gmail.com  
0489/40.19.39   

 

Jonas Vivijs 
Tivolilaan 38, 2800 Mechelen 
jonasvivijs@hotmail.com 
0471/54.75.32 

Hendrik Fierens 
Heidestraat 11, 2860 SKW 
hendrik.fierens27@hotmail.com 
0484/03.11.69 
 
Zeger Van Calster 
Groenstraat 55, 2860 SKW 
vancalsterzeger@gmail.com 
0468/28.48.63 

   

Kerels 
Leeftijd: 3de en 4de middelbaar Chiro van 14h00 tot 19h00 

 

Kerelleiding 
Simon Stoops 
Kalkovenstraat 32, 2800 Mechelen 
stoops.simon@gmail.com 
0476/34.94.13   

 

Jasper Ceunen 

Jannes Van Calster 
Groenstraat 55, 2860 SKW 
jannesvancalster@gmail.com 
0479/58.63.00  

Van Reynegomstraat 18, 2860 SKW 
jasper3.ceunen@gmail.com 
0468/27.92.15 

  

 

Aspiranten 
Leeftijd: 5de en 6de middelbaar Chiro van 14h00 tot 19h30 

 

Aspirantenleiding 
Victor Fierens 
Heidestraat 11, 2860 SKW 
victor.fierens@skynet.be 
0478/49.94.55  
 

Tom Steegmans 
Heidestraat 13, 2860 SKW 
tomsteegmans03@gmail.com  
0475/26.40.73 

VeeBee 
Sander Van Loock 
Sandervl34@gmail.com 
0474 55 33 47 
 

  

mailto:jasper3.ceunen@gmail.com
mailto:Sandervl34@gmail.com
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Voorstelling leiding 

Speelclub 
  
  
 Mijn naam is Jarne, op de Chiro ook gekend als 'de Leo'. Ik ben momenteel 22 

jaar oud en reeds voor het 5de jaar Chiroleider.  Vroeger heb ik zelf ook 
gevoetbald en ben ik trainer geweest bij RB Elzestraat. In de week ben ik terug 
te vinden in Leuven waar ik studeer voor Burgerlijk Ingenieur Energie.  Dit jaar 
geef ik opnieuw leiding aan de jongste groep, de speelclub! De goesting in een 
nieuw jaar vol zotte spelletjes is weerom ontzettend groot! Samen met de rest 
van de leidingsploeg sta ik klaar om er een onvergetelijk jaar van te maken. 
Tot zondag!  
 

 Mijn naam is Lowik Vervloet. Ik woon in de Elzestraat en zit al vanaf het 
eerste leerjaar in de Chiro. Mijn leiders hebben mij elke zondag de tijd 
van mijn leven bezorgd. Elke zondag ging ik met veel plezier naar de 
Chiro. als leider is dit nu ook mijn doel om het zo leuk mogelijk te maken 
voor de leden. Buiten de Chiro doe ik ook aan waterskiën en studeer ik 
elektromechanica aan de nayer. 

 
     

Hallo ik ben Robin Humblet beter gekend als Wobke. Ik ben 19 jaar en ik 

woon in Elzestraat. Ik ben lid sinds speelclub en ik begin nu aan mijn 3de 

jaar leiding. Zoals vele mensen van de chiro ben ik ook een fan van 

kakkers. Ik ga mijn best doen om met mijn medeleiding er een jaar van te 

maken om nooit te vergeten. 

 

 

Hallo, mijn naam is Wander. Ik heb voornamelijk 2 hobby's, namelijk Chiro 

en circus. Al 7 jaar lang ben ik een acrobaat en haal ik wekelijks de gekste 

toeren uit. Wat mijn studies betreffen, zit ik in mijn tweede jaar Bio-

Ingenieur aan de KU Leuven. Als ik mezelf zou moeten omschrijven in één 

woord (eigenlijk twee) dan zou het "niet normaal" zijn. Ik zal er dan ook in 

mijn derde jaar als leider helemaal niets aan doen om dat te 

onderdrukken. Dat het een gek, gestoord en vooral plezant jaar mag 

worden! 

Ik zen de Mikkel, ik begin dit jaar aan m'n 5de jaar leiding. Zoals 

ieder jaar gaan we er weer een fantastisch jaar van maken! 

Verder studeer ik nog steeds Marketing in Antwerpen. Heb je 

verder nog vragen? Spreek me gerust aan aan de poort! Tot 

zondag op de Chiro! 
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 Mijn naam is Lars Van Den Broeck. Ik ben 18 jaar oud heb nu een kleine 3 jaar in 

de Chiro gezeten en nu dus mijn eerste jaar als leider. Ik start dit jaar ook met 

mijn studies Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven. 

Buiten studies en Chiro gaat al de rest van mijn tijd naar basket dat ik doe in 

Vilvoorde. Ik hoop de leden een onvergetelijk jaar te geven! 

 

 

Rakkers 
  
 
 

 
Dag vrienden, ik ben Senne alias Sloot. Ik woon al heel mijn leven in het 
prachtige Elzestraat en zit al sinds de speelclub in de Chiro. Ik doe nu mijn 
3de jaar dienst als leider van Chiro Elzestraat . Elke zondag maken we er 

samen iets super leuk en plezant van! Ik zie jullie snel  
 
 
 
 

 Hey, ik ben Roeland Spies en geboren te Zuid-Afrika op 9 juli 1999. Sinds 
het tweede leerjaar zit ik in de chiro. Ik studeer voor kleuterleerkracht in 
Antwerpen. Mijn andere passie buiten de chiro is voetballen bij Red Boys 
Elzestraat. Ik hoop dat uw kind veel hoogtepunten gaat beleven in de chiro 
net zoals ik. Mijn roepnaam is Boelie. 

  
  

 
Mijn naam is Dylan Van Craen, ook wel Dikkop genoemd. Ik ben al sinds 
mijn 6de lid van de chiro dus nu ongeveer al 15 jaar. Het afgelopen jaar 
was mijn vierde jaar als leiding en het is voor mij toch wel wederom een 
positieve ervaring geweest. De aspiranten was een bijzondere groep om 
te doen, allemaal stuk voor stuk supertoffe kerels. Nu sta ik voor een 
nieuwe uitdaging bij de rakkers en ik ben er zeker van dat we er ook dit 
jaar een tof jaar van gaan maken. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Hey, ik ben Emiel. Sinds het 2de middelbaar zit ik bij de chiro. Dit 

jaar begin ik aan mijn opleiding als bio-ingenieur. Ik heb er enorm 

veel zin in om met deze leidingsploeg er een topjaar van te maken! 
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Toppers 
 Hallo! Ik ben Maxim en ik begin nu aan mijn 16de Chirojaar, waarvan 

mijn 5de jaar als leider. Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd in de 
richting Toegepaste Informatica aan AP Hogeschool in Antwerpen. 
Vanaf dit jaar start ik ook aan mijn loopbaan als IT consultant in 
Nederland. Binnen de Chiro ben ik, samen met Wander, Emiel & Lars 
ook verantwoordelijk voor alle IT-gerelateerde zaken, waaronder de 
website, inschrijvingen voor leden, evenementen, etc.. Ik hoop er dit 
jaar wederom een geweldig Chirojaar van te kunnen maken, en ik heb 
er het volste vertrouwen in dat dat, samen met de rest van de 
leidingsploeg, helemaal in orde komt. Tot zondag! 
 

  
Hallo, 
 Ik ben Jonas, 20 jaar en kijk super hard uit naar het komende 
chirojaar. Hopelijk zie ik jullie allen op zondag voor leuke activiteiten! 
Alsook kan je bij mij altijd terecht als er vragen zijn. Want dit hoort tot 
slot bij het takenpakket van hoofdleider. Tot zondag! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Hey! Ik ben Simon Souvereyns en momenteel ben ik 18 jaar oud, ik 

begin dus aan mijn eerste jaar leiding. Ik woon in de Elzestraat en ik 

zit al 10 jaar in de chiro. Naast de chiro speel ik voetbal bij RB 

Elzestraat. Ik studeer nu ook in Gent waar ik Architectuur studeer. 

Dit jaar geef ik leiding aan de rakkers en ik heb er enorm veel zin in! 

 

Hey! Mijn naam is Zeger, na 12 jaar als lid bij de Chiro begin ik nu aan 

mijn eerste jaar als leider. Ik ben 18 jaar en op de Chiro mag je me 

gerust Zever noemen. Naast de Chiro voetbal ik al heel mijn leven bij 

Red Boys Elzestraat. Ik kijk er enorm hard naar uit om er elke 

zondagnamiddag een onvergetelijk moment van te maken. Tot zondag! 

Hallo daar, ik ben Hendrik en zit al sinds het eerste leerjaar in de 

Chiro, na 11 jaar lid te zijn begin ik nu aan mijn eerste jaar als leider. 

Naast de Chiro speel ik ook voetbal bij Racing Mechelen en ga ik naar 

school in TSM, daar zit ik nu in mijn 6de jaar IW. Ik heb enorm veel zin 

om er elke week het beste van te maken en zo hopelijk ook een 

onvergetelijk jaar! Zie jullie zondag!       
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Kerels 
     

 

 

Hallo, Ik ben Simon! Ik ben momenteel de leider die al het langst in de 

    Chiro zit, namelijk 3 jaar! Ik studeer rechten aan de KU Leuven en maak 

    muziek in mijn vrije tijd. Ik hoop dat we er weer een geweldig chirojaar 

    van kunnen maken met veel hoogtepunten, maar met deze leiding en 

    leden kan dat ook niet anders!   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Hey! Mijn naam Jannes, maar op de Chiro mag je me gerust Janus  noemen. 

Ik ben 22 jaar jong en geef nu al mijn vijfde jaar leiding. Naast de Chiro 

voetbal ik al heel mijn leven bij RB Elzestraat, waar ik ook 3 jaar trainer ben 

geweest, en studeer ik Handelsingenieur in Leuven. Zoals je op de foto kan 

zien, ga ik graag met al mijn vrienden op de foto. Hopelijk hebben jullie ook 

zo veel zin in het nieuwe Chirojaar als ik? Tot zondag! 

 

Hey hey, 

ik ben Jasper Ceunen. Ze hadden mij gevraagd om een tekstje te 

schrijven om mezelf is voor te stellen dus dit is het dan. Wat zegt men 

dan zoal? Ik ben momenteel 17 jaar en zit al sinds 2de jaar rakker in de 

chiro en dan nu na 8 jaar lid te zijn in onze chiro begint er een nieuw 

hoofdstuk. Een spannend, leuk en verrassend hoofdstuk. Eentje waar ik 

elke zondag mag aan schrijven. Ik kijk er alvast naar uit! 
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Aspiranten 

  
 
 
Hey hoy,  
Ik ben Victor Fierens en zit al 13 jaar in de Chiro en begin nu aan mijn 
derde jaar leider. Verder ben ik in mijn vrije tijd vooral bezig met 
chiro, kazou en scheidsrechter te spelen voor de kbvb. Verder kijk ik 
uit naar het nieuwe Chiro jaar en heb hier veel zin in. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Heyy!  

Mijn naam is Tom en ik ben 18 jaar. 

Naast De Chiro studeer  ik geografie in Leuven en speel ik piano. 

Na 8 jaar genoten te hebben van de toffe Chiro zondagen die de 

leiding organiseerde, is het nu mijn beurt om dat te doen. Dit is 

namelijk mijn eerste jaar als leider en ik kijk er enorm naar uit. 

Ik hoop er een onvergetelijk jaar van te maken en niet meer al te 

veel last te hebben van corona. 
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Uniform 
Omdat wij graag als Chiro naar buiten komen vragen wij dan ook elke zondag in uniform aanwezig te zijn.     

• Van de speelclub verwachten we enkel een Chiro T-shirt.     

• Alle andere groepen verwachten we in Chiro T-shirt maar ook in Chirobroek (lang of kort) en 

eventueel Chirohemd of -trui.      

 

Voor al deze artikelen slechts één adres:   

Banier Mechelen   

Onze-Lieve-Vrouwestraat 34   

2800 Mechelen Tel: 015/41 02 34  

www.debanier.be 
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Speelclubprogramma 
9 januari: Vandaag geven de aspi’s leiding aan jullie. Jullie huidige leiding komt natuurlijk wel 

een oogje in het zeil houden! 

16 januari: Ken je dat gevoel dat je de snoepkast net iets te hoog is? Wat doe je dan? Juist ja, 

een ladder nemen! Vandaag gebruiken we de ladder in competitieverband, ook wel een 

laddercompetitie genoemd. 

23 januari: Vandaag leren jullie enkele nieuwe aspiranten kennen! 

30 januari: Vandaag kijken we een film! Als jullie leuke films hebben, mogen jullie deze zeker 

meebrengen! 

6 februari: In onzen ouden tijd speelden wij de hele dag met knikkers! 

We gaan eens kijken of de jeugd van tegenwoordig dit nog steeds kan. 

Kan jij de beste knikkerbaan maken? 

13 februari: Valentijn staat voor de deur! Hoog tijd om van jullie echt 

casanova’s te maken. Om de theorie onmiddellijk om te zetten in de 

praktijk, oefenen we vandaag met de meisjeschiro. 

20 februari: Schip ahoy piraatjes! Wij hebben van onze overgrootvader 

nog een echte piratenschatkaart gekregen. Komen jullie met ons mee 

op zoek naar de schat? Trotseer mee met ons de woeste gevaren tijdens onze zoektocht! 

27 februari: Waarvoor dient een tennisballen? Zeker niet om te tennissen! We gaan eens 

kijken wat we nog zoal met een tennisbal kunnen doen. 

6 maart: Vandaag kruipen we gezellig binnen om de leukste gezelschapspelletjes te spelen! 

Neem gerust jullie leukste spelletjes mee! 

11-13 maart: ALGEMEEN WEEKEND 

20 maart: GEEN CHIRO, de leiding is op leefweek. Tot volgende 

week! 

27 maart: Dat de jongenschiro vol zit met dans- en zangtalenten, 

wisten we al langer. Om te kijken of jullie echt thuishoren in de 

Chiro, gaan we eens kijken of jullie de nieuwste pasjes al onder de knie hebben.  
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Rakkersprogramma 
9 januari:  Vandaag maken we 100 keer dit 

 

 

 

 

 

 

 

16 januari: Deze dag wordt een Schot in de roos (rok meenemen is toepasselijk). 

23 januari: Vroem! vroem! (dit stelt het geluid van een raceauto voor). Breng zeker jullie 

fiets mee! 

30 januari: Er kunnen 24 stuks in, als je hem volledig terugbrengt naar de winkel krijg je er 

nog iets voor en het rijmt op schoolslag. 

6 februari:  

 

 

 

 

 

13 februari: Hand in hand! Oog in oog! Alle kleuren van de regenboog! 

20 februari: Op aanvraag van Vik en Matthias gaan we vandaag als tweelingen verder. 

27 februari: Zo je eens willen weten hoe je met een beperking door het leven gaat? 

6 maart: Vandaag maken we van een suikerklontje een Lamborghini. 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ruilhandel 

11-13 maart: Algemeen weekend 

20 maart: GEEN CHIRO, de leiding is op leefweek. Tot volgende week!  

27 maart: 

◼ ◼ ◆⚫⚫ ◼⧫ ⧫ 

◆⚫⚫ ⚫◼ ◼  ❖ ⧫    

 ⧫ 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Ruilhandel
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Toppersprogramma 
  
 
9 januari: Leven als een gans op een bord! 
 
16 januari: May the odds be ever in your favor! 
 
23 januari: WOW! Deze weg heeft nen avatarpijl 
 
30 januari: (Sneeuw)(tennis)(voet)(…)ballengevecht  
 
6 februari:  Omdat het vandaag toch ziek slecht weer is gaan we gewoon heel de dag binnen 
zitten en wat gezelschapsspelletjes van onder het stof halen. Je mag altijd je favoriete 
spelletjes meenemen! 
 
13 februari: ❤ 
 
20 februari: Vandaag nemen de boys 
van StukChiro het op tegen een bende 
ongetemd wild! Weten zij lang genoeg 
uit handen te blijven van onze beroeps 
jagers?! 
 
27 februari: Met de stick in het land kom 
je door heel het land  
 
6 maart: Vandaag gaan we ontdekken wat we allemaal kunnen doen met allerhande ronde 
en cirkelvormige objecten. 
 
11-13 maart: Algemeen weekend (onder voorbehoud) 
 
20 maart: Omdat jullie waarschijnlijk geen zin hebben om jullie zelf (opnieuw) te droppen, 
zal de leiding vandaag een extra efforeke doen en jullie ergens droppen. 
 
27 maart: Chiro is grenzen verleggen... Daarom trekken we vandaag naar Mechelen. Vergeet 
dus zeker geen fiets vandaag! Oja voor de activiteit is het handig als je de binnen weggetjes 
van Mechelen kent. 
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Kerelsprogramma 
9 januari: TEW bereidt voor op een actieve en flexibele invulling van economische taken in de financiële, industriële, handels- en 

dienstensectoren waarin zowel ondernemingen als social profit organisaties opereren. De toekomstige bedrijfseconomen worden opgeleid om de 

bedrijfsproblemen op een geïntegreerde wijze aan te pakken. In hun opleiding maken ze kennis met zowat alle functionele aspecten van het 

bedrijfsleven: algemene leiding, administratie, productie, commerciële functie, financiën, personeel, … De klemtoon ligt duidelijk op het reilen en 

zeilen binnen het bedrijf. De buitenkant van het bedrijf wordt dan op zijn beurt bestudeerd door de economische wetenschappen. Daarenboven 

is TEW een academische richting, steunt op wetenschappelijk onderzoek, literatuurstudie, statistiek en de algemene intellectuele ontwikkeling 

van de student. → vervangleiding van een wasproduct en het andere rijmt op een Spaanse dictator 

16 januari: De samenleving wordt steeds complexer en meer en meer sectoren worden ‘gejuridiseerd’. Goed juridisch advies is noodzakelijk 

bij quasi elke belangrijke beslissing. Juristen nemen daardoor een sleutelpositie in binnen de maatschappij. Wie rechten studeert, wordt niet 

automatisch advocaat, magistraat of notaris. Ook in bedrijven, bij overheidsdiensten of in de politieke wereld kunnen juristen aan de slag. Tijdens 

de opleiding komen dan ook heel uiteenlopende rechtstakken aan bod en word je ondergedompeld in een brede waaier aan juridische problemen. 

Schoolverlaters blijken dikwijls geen precies beeld te hebben van de rechtenstudies. Rechten is veel meer dan ‘van buiten blokken’. Het is een 

interessante, veelzijdige studie met gunstige tewerkstellingsperspectieven.  → vervangleiding van Tori en Bommy 

23 januari: Handelsingenieur is in Vlaanderen een titel die men behaalt na een vijfjarige universitaire studie in de economie: "Master 

Handelsingenieur" of "Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur" of "Master in de toegepaste economische 

wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica". Het opleidingsprogramma bevat in de aanvangsjaren gemeenschappelijke vakken met 

de opleiding economie of toegepaste economie. Er wordt meer nadruk gelegd op wiskunde en wetenschappelijke vakken. In de latere jaren komen 

daar nog technologische en/of informatica-vakken bij. De studie duurt ook één jaar langer (5 jaar), zodat handelsingenieurs vaak in 

verantwoordelijke en beleidsfuncties komen in bedrijven en handelsondernemingen. Dikwijls vervult de handelsingenieur ook een brugfunctie 

tussen het technologische aspect (productie) en het financiële aspect van een bedrijf. In andere landen is deze combinatie tijdens de studie eerder 

uitzonderlijk. Meestal volgt men dan een aanvullende studie ná economie of ingenieur. → vervangleiding van die boykes van 

een jaar ouder 

30 januari: Wat hebben een zenuwinzinking, liters koffie, een slaaptekort en permanente 

bijziendheid met mekaar gemeen? Juist ja, een student in examenperiode. Tis de laatste week 

dus we strijden lekker door. Helaas nog geen tijd om leiding te geven, we voorzien nogmaals 

vervangleiding (deze keer een combinatie van grote voeten, ene met een marktkraam en nog 

ene met een marktkraam) 

6 februari: De leiding gaat de examenstress er efkes 

afskiën → vervangleiding van het personeel van de 

Waterlink  

13 februari: Ge kunt van een kat geen ei maken. Of wel? Of 

nie? Of wel? Laten we het proberen.  

20 februari: Amai vorige week echt duuzend katten omgezet 

in eieren. Maar wat moeten we nu aanvangen met die eieren? 

Iets culinair zit er niet echt in met die beperkte hoeveelheid 

talent in de groep. Laten we dan maar iets orgineler doen, iets 

waarbij testosteron en overlevingsinstinct goed van pas zullen komen! (Tip: poes + 

eucharistieviering (m=n) + “het rijmt op diejen boot die vastzat in da kanaal daar”) 

 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_profit&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economische_wetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie_(wetenschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie_(wetenschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiskunde
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27 februari: Schaamte laten we thuis vandaag. Durf en de wil om anderen int zak te zetten 

pakken we dan weer in overvloed mee. Spannend, toch?  

6 maart: De leiding maakt het zichzelf gemakkelijk vandaag. “Die mannen aan hun lot 

overlaten, is dat wel verantwoord?” “Ze geraken er wel, beter laat dan nooit…” 

11-13 maart: algemeen weekend (onder voorbehoud) 

20 maart: We kruipen vandaag in de wereld van de vrije 

markt. We gaan alleen geen snoepjes of meubels 

verhandelen, wel iets veel kostbaarder...  

27 maart: Complete black-out bij de leiding. Wat nu gedaan? 

                                                                                                                                     

 

 

Aspirantenprogramma 
9 januari: Zelf leiding geven 

16 januari: Wat is golven toch tof! 

23 januari: Zelf leiding geven 

30 januari: De kluis  

6 februari: Risk 

13 februari: Leven deze leefweek 

20 februari: We zijn een beetje moe van leefweek dus ge kunt ne keer een hele zondag in u 

bed liggen (: 

27 februari: Goede vijanden  

6 maart: gehandicapte dag  

11-13 maart: Algemeen weekend (onder voorbehoud) 

20 maart: Omdat Jef er zoveel voor gevraagd heeft xxx 

27 maart: Vandaag leven we in het verre, mooie, vrije Rusland   
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Agenda 
 

• 11/03/2022 Algemeen weekend 

• 02/04/2022 ElzestraaTD 

 

 

 

 

Spelletjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN 
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