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WELKOM
Na een superleuk chirokamp zijn we er met onze
leidingsploeg weer ingevlogen om jullie een fantastisch jaar te geven.
Elke zondag zullen we opnieuw klaarstaan om samen met jullie te
ravotten en plezier te beleven. Vuile kleren, zotte verhalen en
onvergetelijke momenten zullen ook dit jaar niet ontbreken.
Onze ploeg telde afgelopen jaar 24 leiders en leidsters. Met veel plezier
kunnen we zeggen dat er zes aspiranten mee leiding worden, namelijk
Emma, Febe, Isabeau, Katrien, Yme en Zoë. We moeten jammer genoeg
wel afscheid nemen van Lieselot, Matthice, Robbert, Sofie en Ward. Lisa
stopt dit jaar als groepsleiding maar blijft zich nog wel als leidster
inzetten voor de chiro. Niemand minder dan Aline neemt haar functie
over. Samen met Lander V. en Stijn vormen ze de groepsleiding.
We willen graag ook nog vermelden dat jullie ons digitaal kunnen
volgen. Onze facebookpagina is een plek waar je nieuwtjes en foto’s kan
vinden van de gang van zaken op de chiro. Liken is dus de boodschap.
Uiteraard blijft ook onze vertrouwde website toegankelijk voor allen
(www.chiro-itegem.be). Wil je absoluut niets missen van onze
avonturen? Volg ons dan ook zeker op Instagram. Je vindt ons op de
gebruikersnaam: chiroitegem.
Verder in dit startboekje kan je alle info vinden over
het komende chirojaar. Wij zijn alvast mega enthousiast en hebben
superveel goesting om er een bangelijk jaar van te maken!
Groetjes, de leiding
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JAARTHEMA CHIROHIRO'S
Chirowerk is meer dan enkel spelletjes spelen. Een miniclubber die voor het
eerst een toneeltje maakt. Een aspi die zich kwetsbaar opstelt. Een leid(st)er
die de fuif coördineert. Een oudleid(st)er die de financiën beheert. Een
kadervrijwilliger die iets bijleert over diversiteit. Elke zondag opnieuw geven
we het beste van onszelf en worden we stap voor stap beter op onze eigen
manier. In de Chiro zitten, is als het ware een zoektocht naar je eigen
superkrachten. Dit werkjaar gaan we die zoektocht allemaal samen aan!
Chirohiro’s, want Chiro daar is toch een hoek af. Het hoeft niet allemaal perfect
te zijn, een beetje speels daar zijn we niet vies van. We mogen fouten maken
en samen groeien we verder naar een betere versie van onszelf en van de
Chirogroep. En ook: laat een ribbel eens ‘Chiroheroes’ schrijven, dan kom je
sowieso op Chirohiro’s uit :D.
De drie pijlers van Chirohiro's
Iedereen is een Chirohiro met unieke krachten!
“There is a superhero in all of us. We just need the courage to put on the cape.” Superman

Chirohiro's zijn nooit alleen!
“Why do we fall sir? So that we can learn to pick ourselves up.” - Alfred
Pennyworth (Batman)
“I will fight for those who cannot fight for themselves.” - Diana Prince (Wonder
Woman)

Ervaren Chirohiro's tonen het goeie voorbeeld!
“With great power comes great responsibility.” - Ben Parker (Spider Man)
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LIDGELD
Het lidgeld bedraagt ook dit jaar 40 euro. Na betaling van deze som ben je aangesloten bij
chirojeugd Vlaanderen. Verder ben je verzekerd tijdens de chiro-uren en wanneer je op weg
bent van en naar de chiro. Het geld kan u overschrijven naar ons rekeningnummer: BE65 9733
7328 1696 met in de melding de naam van je kind en de groep.
Het lidgeld zou overgeschreven moeten zijn voor 15 oktober. Vaak kan je ook geld
terugtrekken van je ziekenfonds, dit zowel met het lidgeld als met het kampgeld van je kind.
Als je hierover vragen hebt, kan je steeds terecht bij onze administratieve kracht, Lisa
Bosmans. Achteraan in het boekje kan je haar contactgegevens vinden. Medische fiches
kunnen via onze website worden ingevuld.
Wanneer je kind ingeschreven is, krijgt hij/zij een gratis drankkaart van de chiro. Meer info
over de drankkaart vind je hieronder.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via:
Een papieren inschrijvingsformulier (vraag een exemplaar aan de leiding op zondag)
Onze website (www.chiro-itegem.be/inschrijven)
Als je kind al lid is van onze jeugdbeweging, hoef je dit inschrijvingsformulier niet meer
opnieuw in te vullen. Zorg er wel voor dat alle gegevens waarover wij beschikken nog steeds
correct zijn. Indien er wijzigingen zijn (bijvoorbeeld nieuw telefoonnummer of ontdekte
allergie), mag je dit aan de leiding laten weten. Indien je de gegevens die wij bijhouden van
jouw kind wil nakijken, mag je ons uiteraard contacteren. Een inschrijving is pas volledig
afgerond wanneer het lidgeld betaald is. Het lidgeld bedraagt dit jaar 40 euro. Voor deze
knalprijs ben je aangesloten bij Chirojeugd Vlaanderen en verzekerd tegen ongevallen.

ETEN EN DRINKEN
Op de chiro kunnen onze leden steeds een drankje
en een koekje kopen. Dit doen we ook dit jaar
volgens een drank/koeken kaart. Deze kaart kan je
elke zondag kopen en blijft op de chiro zodat u ze
niet kan vergeten. De kaart kost €10 (voor een koek is
dit 30 cent en voor een drankje 60 cent). De leiding
van jouw kind zal jullie informeren wanneer de kaart
leeg is.
Vanaf de tito eten de groepen ‘s avonds ook op de
chiro. De leiding zal hier de leden van op de hoogte
brengen met welk systeem zij zullen werken.
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CHIRO-UREN
De chiro start voor iedereen om 14:00 met de opening (deze wordt aangekondigd door een
fluitsignaal). De einduren verschillen per afdeling. Laatkomers dienen een gehandtekend
briefje mee te brengen met het uur waarop ze thuis vertrokken zijn. Indien je vroeger moet
doorgaan, vragen wij ook een bevestiging van de ouders. Dit allemaal om in regel te zijn met
de verzekeringen.
Miniclub (1ste en 2de leerjaar): 14:00 - 17:00
Speelclub (3de en 4de leerjaar): 14:00 - 17:00
Rakwi (5de en 6de leerjaar): 14:00 - 17:30
Tito (1ste en 2de middelbaar): 14:00 - 18:00
Keti (3de en 4de middelbaar): 14:00 - 18:30
Aspi (5de en 6de middelbaar): 14:00 - 19:00

UNIFORM
De regel is dat tijdens de periode waarin het zomeruur geldt het chiro-uniform verplicht is.
Voor de jongens is dat de bekende beige chirobroek en voor de meisjes een broek of rok. De
oudere leden willen we aansporen om het hele jaar door hun uniform plichtsbewust te
dragen, dit bij wijze van voorbeeld voor de jongeren. Wanneer de leiding een programma
heeft waarvoor aangepaste kledij nodig is, zal dit op voorhand aan de leden en/of ouders
gemeld worden. Het uniform kan je aankopen in één van de chirowinkels.
Vanaf 02/10/'22 verkopen we onze T-shirts en truien met 'chiro Itegem' op. Deze spullen zijn
niet verplicht bij het uniform en zijn dus volledig vrijblijvend.
Je kan lid worden van de Facebookgroep 'tweedehandskledij Chiro Itegem'. Hier vind je
chirokleding aan een lagere prijs en kan je de kleding waaruit je zoon of dochter is
uitgegroeid, verkopen.
In de chirowinkels kan je zeker en vast nog andere leuke chiro-attributen vinden zoals sokken,
pullovers, onderbroeken… Ook deze spullen zijn niet verplicht. Check zeker eens volgende site:
www.debanier.be. Ook is er een Banier in Heist-op-den-Berg. Je moet dus niet ver rijden om
deze spullen aan te schaffen.

VERBODEN
Om chiro te doen heb je niet veel nodig. Speelgoed, snoep, gsm, IPod, box, zakmessen, … zijn
daarom ook verboden tijdens de chiro-uren. Wanneer iemand van de leiding merkt dat je één
van die zaken toch bij hebt, zal het voorwerp in kwestie tot op het einde van de dag in het
bezit van de leiding blijven. Soms kan het voorvallen dat onze oudere groepen een spel spelen
waarbij ze een gsm nodig hebben. Dit zal de leiding in kwestie dan voor zondag laten weten.
Maar je bent niet verplicht om deze dan mee te nemen.
Roken en alcoholische dranken nuttigen is tussen 14u en 19u ten strengste verboden. Op de
chiro doen we lekker gezond en verbannen we tabak en alcohol.
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AFSPRAKEN
De leidingsploeg en VZW zetten zich vrijwillig in om de lokalen in de staat te houden waarin
ze zich bevinden. Vandaar dat we erop staan dat het gebouw met respect behandeld wordt.
Hiervoor rekenen we op de medewerking van alle leden.
Minstens 10 keer naar de chiro komen, anders niet mee op kamp!
Fietsen worden in de fietsstalling geplaatst.
Iedereen blijft van de verwarmingsinstallatie en zekeringkasten af.
Andere afdelingslokalen en het leidingslokaal zijn verboden terrein.
De keuken gebruik je enkel na toestemming van de leiding.
Miniclub komt niet op de trap of overloop.
Fietsen laat je aan de kant staan tenzij voor een spel.
Je verlaat het chiroterrein niet zonder toestemming van de leiding of begeleiding.
Wie iets (per ongeluk) stuk maakt, vergoedt de ontstane kosten.
Reparatie gebeurt enkel door een vakman.
De ramen van het miniclublokaal en de nooduitgang van het speelclublokaal zijn geen inen uitgangen.
Er wordt niet op muren, deuren en zetels geschreven.
De bergzolders zijn niet toegankelijk voor leden.
Er wordt binnen niet gespeeld met bal, frisbee…
Om de lokalen proper te houden, wordt afval gesorteerd.
Aan de lokalen iets afzetten = sluikstorten.

TROOPER
Onze chiro heeft ondertussen een Trooperaccount, maar wat houdt dit in?
1.

Chiro Itegem heeft een unieke
Trooperpagina
2. Op deze pagina staan links naar
webshops
3. Als je via de links op de Trooperpagina
van chiro Itegem naar een webshop surft,
weet deze webshop wat wij als
vereniging willen steunen
4. Van elke aankoop die je doet, gaat er
een percentje naar onze chiro, zonder
extra geld uit te geven
5. Op die manier krijgen wij meer geld in
onze kas!
De link naar onze Trooperpagina vind je hier:
trooper.be/chiro.
We hebben al €118 gespaard, waarvoor dank!
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KALENDER

SEPTEMBER:
03-04/09/'22: Feestweekend 45 jaar Chiro Itegem
11/09/’22: Overgang
18/09/'22: Startdag
22-25/09/'22: Kermisloop (geen chiro)
OKTOBER:
09/10/’22: Aspi-in-leiding 1
21/10/’22: Dag van de Jeugdbeweging
23/10/'22: Vriendjesdag
29/10/'22: Sjallekesbal
30/10/'22: Geen chiro
NOVEMBER:
06/11/’22: Jaarthemavoorstelling en zangstonde
20/11/’22: Christus Koning
DECEMBER:
04/12/’22: Sinterklaas
25/12/’22: Geen chiro
JANUARI:
01/01/'23: Geen chiro
08/01/’23: Nieuwjaarsfeestje
15/01/’23: Aspi-in-leiding 2
FEBRUARI:
17-19/02/'23: Miniclubweekend
26/02/’23: Chiro à la Carte (geen chiro)
MAART:
03-05/03/'23: Speelclubweekend
05/03/’23: Aspi-in-leiding 3
10-12/03/'23: Titoweekend
24-26/03/'23: Rakwiweekend
APRIL:
09/04/’23: Pasen (geen chiro)
14-16/04/'23: Ketiweekend
22/04/’23: Kopbrekersquiz
MEI:
14/05/’23: Aspi-in-leiding 4
28/05/’23: Kermis (geen chiro)
JUNI:
25/06/’23: Laatste chirozondag
JULI:
11-21/07/’23: Chirokamp in Grobbendonk (mini- en
speelclub vertrekt 14/07/’23)
AUGUSTUS:
27/08/’23: Afsluitende activiteit
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MINICLUB

LEIDING

LI SA BOSMANS
Telefoonnummer: 0476 21 20 74
E-mail: lisa.bosmans@hotmail.be
Opleiding/werk: Restaurator bij Renotec (glas-in-lood)
Geboortedatum: 17 mei 1998
Hobby’s: dansen, chiro, creatief bezig zijn
Broers/zussen: Mila, Sien, Senne
Lievelingskleur: roze
Levensmotto: Als je het niet meer trekt, moet je duwen
7de jaar leidster
Functie: Administratie, archief, communicatie papierwaren
ZOË LAUREYS
Telefoonnummer: 0491 88 92 43
E-mail: zoelau2004@hotmail.com
Opleiding/werk: 1ste jaar educatieve bachelor kleuteronderwijs
aan KdG
Geboortedatum: 17/09/2004
Hobby’s: Chiro en Yes Events
Broers/zussen: 1 broer
Lievelingskleur: Blauw
Levensmotto: Met een oog voor klein geluk, kan jouw dag echt
nooit meer stuk.
1ste jaar leidster
Functie: Communicatie papierwaren, sponsoring
I SABEAU DE CUYPER
Telefoonnummer: 0498 80 13 51
E-mail: isabeau.decuyper@gmail.com
Opleiding/werk: Bachelor Orthopedagogie aan UCLL
Geboortedatum: 09/01/2004
Hobby’s: Chiro, slagwerk bij de Gouden Lier te Beerzel en
bestuurslid bij de Promoband (jeugdfanfare)
Broers/zussen: /
Lievelingskleur: Blauw en paars
Levensmotto: Ge ga hard of ge ga ni
1ste jaar leidster
Functie: Sponsoring
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MINICLUB

LEIDING

J EROEN BOGAERTS ( AKA DI NO)
Telefoonnummer: 0484 92 63 03
E-mail: jeroenbogaerts2@hotmail.com
Opleiding/werk: Technical Design Engineer bij Hortiplan
Geboortedatum: 14 februari 1998
Hobby’s: chiro
Broers/zussen: 1 zus
Lievelingskleur: geel
Levensmotto: ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering, blijven
het maar ideeën.
5de jaar leider
Functie: Groendienst, Afvalbeheer, Jeugdraad
SENNE BOSMANS
Telefoonnummer: 0479 69 73 28 (niet bereikbaar)
E-mail: senne.bosmans01@gmail.com (wel bereikbaar)
Opleiding/werk: Master Burgerlijk Ingenieur aan de KU Leuven
Geboortedatum: 1 mei 2000
Hobby’s: Chiro
Broers/zussen: Helaas wel, drie zussen: Lisa, Sien en Mila
Lievelingskleur: (18, 174, 70)
Levensmotto: Je leven is wat je gedachten ervan maken
5de jaar leider
Functie: Financiën, website, afvalbeheer
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SPEELCLUB

LEIDING

SI EN BOSMANS
Telefoonnummer: 0499 11 16 98
E-mail: sien.bos@hotmail.com
Opleiding/werk: 1ste master rechten aan de KU Leuven
Geboortedatum: 4 december 2001
Hobby’s: Chiro, afspreken met vrienden en ijsjes eten.
Broers/zussen: Mila, Senne, Lisa
Lievelingskleur: Pastel paars
Levensmotto: Durf ook eens buiten de lijntjes te kleuren.
4de jaar leidster
Functie: Verantwoordelijke van de was, communicatie mail,
communicatie sociale media
J I NTHE SOETEMANS
Telefoonnummer: 0497 63 74 37
E-mail: jinthesoetemans@hotmail.com
Opleiding/werk: Sociaal-economische Wetenschappen aan de
Universiteit Antwerpen
Geboortedatum: 7 mei 2002
Hobby’s: Chiro Itegem
Broers/zussen: 4 broers
Lievelingskleur: Zwart
Levensmotto: Het leven is zoals een curryworst, je moet het zelf
speciaal maken.
4de jaar leidster
Functie: Communicatie sociale media
J OKE SERRÉ
Telefoonnummer: 0471 95 74 63
E-mail: joke.serre@hotmail.be
Opleiding/werk: Kleuteronderwijs
Geboortedatum: 26/09/2002
Hobby’s: Chiro
Broers/zussen: Sofie, Wouter, Seppe
Lievelingskleur: blauw & groen
Levensmotto: een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!
4de jaar leidster
Functie: Verantwoordelijke van de was

10

Startboekje 2022-2023

SPEELCLUB

LEIDING

J OERI VERSCUREN
Telefoonnummer: 0495 48 84 42
E-mail: jverscuren@gmail.com
Opleiding/werk: Toegepaste informatica
Geboortedatum: 30 mei 2002
Hobby’s: voetbal, chiro, trombone
Broers/zussen: 1 broer, 1 zus
Lievelingskleur: oranje
Levensmotto: YOLO
4de jaar leider
Functie: Chiro-website
THI BAULT STORMS
Telefoonnummer: 0476 63 55 39
E-mail: thibault.storms1@gmail.com
Opleiding/werk: Bouwkundig tekenen
Geboortedatum: 28 juni 2002
Hobby’s: drummen en chiro
Broers/zussen: Rune en Matthice
Lievelingskleur: blauw
Levensmotto: beter laat dan nooit
4de jaar leider
Functie: Winkel
YARI NAETS
Telefoonnummer: 0471 89 77 38
E-mail: yari.naets@gmail.com
Opleiding/werk: Master organisatie en management
Geboortedatum: 10/10/2000
Hobby’s: Bien sûr de chiro en Bleetfoef organiseren
Broers/zussen: Dhr. Naets Ilan en Dhr. Naets Obry
Lievelingskleur: Alle kleure zen schoon
Levensmotto: AS GE MA GELUKKIG ZIJT !!!
5de jaar leider
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RAKWI

LEIDING

YORDI PELEMAN
Telefoonnummer: 0477 05 69 11
E-mail: yordipeleman@gmail.com
Opleiding/werk: Bachelor houttechnologie
Geboortedatum: 08/01/2003
Hobby’s: Chiro
Broers/zussen: 1 broer en 1 zus
Lievelingskleur: Blauw
Levensmotto: Zot zen doe gene zeer
2de jaar leider
Functie: Drank
YARNE DOUWEN
Telefoonnummer: 0497 76 71 04
E-mail: yarne.douwen@gmail.com
Opleiding/werk: Schrijnwerker bij Uytterhoeven Keukens en
Interieur
Geboortedatum: 21 juni 2002
Hobby’s: Chiro, voetbal
Broers/zussen: 1 zus
Lievelingskleur: Blauw
Levensmotto: Slecht gaan is ook gaan
2de jaar leider
Functie: Groendienst
J ESSE VAN DEN BROECK
Telefoonnummer: 0484 17 34 99
E-mail: jessevandenbroeck32@gmail.com
Opleiding/werk: Opleiding kinesist
Geboortedatum: 23/02/2002
Hobby’s: Chiro
Broers/zussen: 1 zus Ellen Van den Broeck
Lievelingskleur: Oranje
Levensmotto: carpe diem
4de jaar leider
Functie: Drank
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RAKWI

LEIDING

FEBE CEUPPENS
Telefoonnummer: 0493 76 98 72
E-mail: febe.ceuppens@gmail.com
Opleiding/werk: 1ste jaar lager onderwijs aan Thomas More
Vorselaar
Geboortedatum: 26/04/2004
Hobby’s: Chiro, volleybal, tennis
Broers/zussen: 1 zus
Lievelingskleur: Roos
Levensmotto: Je moet niet alles geloven wat je denkt
1ste jaar leidster
Functie: Sponsoring
EMMA COECK
Telefoonnummer: 0499 62 52 72
E-mail: emmacoeck3@outlook.com
Opleiding/werk: 1ste bachelor rechten aan de KU Leuven
Geboortedatum: 01/10/2004
Hobby’s: Chiro, lopen, fitness
Broers/zussen: Robbert (oud-leiding)
Lievelingskleur: Rood
Levensmotto: Moeizame wegen leiden vaak naar mooie
bestemmingen
1ste jaar leidster
Functie: Sponsoring, administratie
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TITO

LEIDING

KATRI EN VERSCHUEREN
Telefoonnummer: 0491 31 59 41
E-mail: katrienverschueren@telenet.be
Opleiding/werk: 1ste jaar bachelor Taal en Letterkunde
Nederlands-Latijn aan de KUL
Geboortedatum: 26 oktober 2004
Hobby’s: Saxofoon in fanfare de Eendracht, leidster op chiro
Itegem & animator bij Speelplein Kriebels
Broers/zussen: Annelies & Lieselot die oudleiding zijn & Lander
die nog steeds leiding is
Lievelingskleur: Pastelkleurtjes
Levensmotto: Het leven is zoveel mooier als je lacht
1ste jaar leidster
Functie: Sponsoring, communicatie sociale media
YME LENSSENS
Telefoonnummer: 0479 20 58 87
E-mail: yme.lenssens@gmail.com
Opleiding/werk: 1ste jaar bachelor bioingenieurswetenschappen aan KUL
Geboortedatum: 02/05/2005
Hobby’s: Chiro, lopen, mountainbiken en voetbal
Broers/zussen: 1 broer
Lievelingskleur: Blauw
Levensmotto: Het leven is zoals fietsen, om je in evenwicht te
behouden moet je in beweging blijven
1ste jaar leider
Functie: Sponsoring

14

Startboekje 2022-2023

TITO

LEIDING

KEO CASSI MON
Telefoonnummer: 0468 10 25 91
E-mail: keo.cassimon@gmail.com
Opleiding/werk: Boekhouden en IT
Geboortedatum: 27/05/2003
Hobby’s: Chiro, thaibox, kubb
Broers/zussen: 1 broer
Lievelingskleur: Blauw
Levensmotto: Genieten van de kleine dingen
2de jaar leider
Functie: Groendienst
ROBBE VAN MOL
Telefoonnummer: 0488 44 00 36
E-mail: robbe.vanmol@skynet.be
Opleiding/werk: Technieker bij AV solutio, zelfstandige Van Mol
Projects
Geboortedatum: 7 oktober 1998
Hobby’s: chiro
Broers/zussen: mijn teddybeer
Lievelingskleur: zwart
Levensmotto: bier zonder alcohol is zoals een bh aan de waslijn,
het beste is eruit
7de jaar leider
Functie: Groendienst

15

Startboekje 2022-2023

KETI

LEIDING

ALI NE DE HAES
Telefoonnummer: 0498 78 05 50
E-mail: alinedehaes@gmail.com
Opleiding/werk: 3de bachelor rechten aan de UA,
serveerster in het weekend
Geboortedatum: 24/06/2002
Hobby’s: chiro en toneel
Broers/zussen: geen
Lievelingskleur: licht roze
Levensmotto: wie niet waagt, niet wint
4de jaar leidster
Functie: Groepsleiding, jeugdraad
LANDER SCHEERS
Telefoonnummer: 0471 51 34 11
E-mail: landerscheers@gmail.com
Opleiding/werk: Marketing
Geboortedatum: 16/10/2000
Hobby’s: Wielrennen, Egt he
Broers/zussen: 3 zussen: Lies, Margo en Kato Scheers
Lievelingskleur: Middenvioletrood
Levensmotto: Ge leeft maar ene keer
5de jaar leider
Functie: Winkel, afvalbeheer
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ASPI

LEIDING

STIJN MEEUSEN
Telefoonnummer: 0472542641
E-mail: stijn.meeusen@hotmail.be
Opleiding/werk: Ergotherapie
Geboortedatum: 26 september 2000
Hobby's: echt super veel, maar toch wel vooral Chiro
Broers/zussen: Fleur
Lievelingskleur: Oranje
Levensmotto: De kruik gaat zo lang te water totdat zijn water
breekt
4de jaar leider
Functie: Groepsleiding, communicatie oudleiding

LANDER VERSCHUEREN
Telefoonnummer: 0487 76 26 70
E-mail: landerverschueren02@gmail.com
Opleiding/werk: 3de bachelor ontwerp- en productietechnologie
Thomas More de Nayer, student zelfstandige (messen smeden,
metaal- en leerbewerking)
Geboortedatum: 08/05/2002
Hobby’s: Chiro (duh), fanfare (eufonium)
Broers/zussen: Annelies (oud-leiding), Lieselot (oudleiding),
Katrien (leiding)
Lievelingskleur: Lederbruin
Levensmotto: A man without a knife is a man without a life
4de jaar leider
Functie: Groepsleiding, drank, afvalbeheer
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LEIDING
VOLWASSENEN BEGELEIDERS (VB'S)
NATHALI E LI ECKENS
Telefoonnummer: 0474 64 89 76
E-mail: tim.peeters-lieckens@telenet.be
Opleiding/werk: Import Casa Olen
Geboortedatum: al heel lang geleden! (19/06/1982)
Hobby’s: toneel, chiro, taxi voor de hobby's van de kindjes, met
vrienden samen zijn
Broers/zussen: /
Lievelingskleur: Blauw
Levensmotto: Als je ergens voor gaat, heb je kans om te
verliezen. Als je niet gaat, heb je de strijd al verloren.
Functie: VB
TI M PEETERS
Telefoonnummer: 0488 29 34 82
E-mail: tim.peeters-lieckens@telenet.be
Opleiding/werk: Metselaar
Geboortedatum: 11/06/1981
Hobby’s: Chiro, mannengilde, fietsen, wandelen
Broers/zussen: 1 zus
Lievelingskleur: Lichtgroen
Levensmotto: Ik zit niet in de chiro maar de chiro zit in mij
Functie: VB
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