VRIENDENBOEKJE 2018-2019

RIBBELS

Naam: Dietske Claessens
Bijnaam: diets / dietser
Geboortedatum: 16 oktober 2000
Mailadres: dietske.claessens@gmail.com
Studie/werk: Psychologie
Lievelingsbezigheden: gezellige dingen doen met vrienden of familie, mij goed amuseren!!
Favoriete kledingstuk: een veel te grote hoodie, mijn chirorok
Favoriete film/tv-programma: Harry Potter, Spirit, Friends
Favoriete eten & drinken: PASTAA (in alle kleuren en vormen)
Favoriete chirospelletje: ontrouwe echtgenoot
Favoriete chiroliedje: Geef kleur
Leukste chiroherinnering: De leefweek in mijn tweede jaar aspirant!!!
Grootste wens: Genieten van het leven ☺

Naam: Elona Van de Sande Bunjaku
Bijnaam: Leun/ Leuna/ Etrola
Geboortedatum: 18 mei 2000
Mailadres: elona2000@live.be
Studie/werk: Criminologie
Lievelingsbezigheden: series kijken, chiro, mij amuseren met vrienden!
Favoriete kledingstuk: mijn chirorok
Favoriete film/tv-programma: Friends, alle disneyfilms
Favoriete eten & drinken: mini loempia’s, pasta, fanta
Favoriete chirospelletje: ontrouwe echtgenoot
Favoriete chiroliedje: Qui sont les meilleures!
Leukste chiroherinnering: De leefweek als 2e jaar aspirant
Grootste wens: Dat iedereen veel plezier maakt en geniet van de kleine dingen in het leven!!

Naam: Lotte De Wit
Bijnaam: Lot
Geboortedatum: 20 januari 2000
Mailadres: lottedewit@telenet.be
Studie/werk: Toegepaste Economische Wetenschappen
Lievelingsbezigheden: Samen met familie en vrienden toffe dingen doen en reizen maken!!
Favoriete kledingstuk: Gezellig warme trui met kap
Favoriete film/tv-programma: The Big Bang Theory, How I met your mother,…
Favoriete eten & drinken: Als het maar Italiaans is, maar vooral lasagnaaa :p
Favoriete chirospelletje: Ontrouwe echtgenoot ;)
Favoriete chiroliedje: “Ik heb een rosse bomma…” ☺
Leukste chiroherinnering: De laatste tweedaagse als aspirant en de 24-uur als tiptien!
Grootste wens: Mijn grootste wens is dat iedereen rondom mij en ikzelf een gelukkig en
gezond leven kan leiden en kan doen wat hij/zij graag doet.

SPEELCLUBS

Naam: Tess Koeners
Bijnaam: Tessie of Tesske
Geboortedatum: 18/09/2000
Mailadres:tess.koeners.src@gmail.com
Studie/werk: Toegepaste economische wetenschappen
Lievelingsbezigheden: Chiro, schilderen en afspreken met mijn vriendjes
Favoriete kledingstuk: Chirorok natuurlijk
Favoriete film/tv-programma: Friends en (XOXO) Gossip Girl
Favoriete eten & drinken: sushi, taco’s en mojito
Favoriete chirospelletjes: shitspel, De mol en minutenspel
Favoriete chiroliedje: Bivaklied en Allemaaaaaaaal (inclusief het danske)!
Leukste chiroherinnering: Mijn 2de kamp als ribbeltje was echt magisch. De grootste reden
reden om nooit een kamp te missen.
Grootste wens: Voorgoed jong blijven en naar de chiro blijven gaan! Als dat wat moeilijk is,
wil ik een top jaar beleven met de Speelclubs.

Naam: Elise Konings

Bijnaam: Wenkie, sisi
Geboortedatum: 3 juli 2000
Mailadres: elise.konings@outlook.be
Studie/werk: Criminologische wetenschappen

Lievelingsbezigheden: Iedere zondag naar de Chiro gaan
Favoriete kledingstuk: Mijn chirorok
Favoriete film/tv-programma: Chiro-tv
Favoriete eten & drinken: Frietjes met stoofvlees na een lange trektocht
Favoriete chirospelletje: Vettige spelen op chirokamp
Favoriete chiroliedje: Het bivaklied
Leukste chiroherinnering: Krinkel 2017

Grootste wens: Als je ‘t mij vraagt... elke dag CHIRO!

Naam: Ellen Leysen
Bijnaam: (de) kleine / Ellentje
Geboortedatum: 27 september 1999
Mailadres: ellen_leysen1@hotmail.com
Studie/werk: logopedie en audiologie
Lievelingsbezigheden: zingen rond een kampvuur, sterren kijken en mijn benen los zwieren
op een goeie party!
Favoriete kledingstuk: CHIROROK!
Favoriete film/tv-programma: rapunzel/ pretty little liars / gossip girl
Favoriete eten & drinken: ballekes in tomatensaus met frietjes / wijn
Favoriete chirospelletje: vettige spelen of open gereten vagina
Favoriete chiroliedje: Met liefs
Leukste chiroherinnering: krinkel 2017!!!!
Grootste wens: Dat iedereen nog veel schone chirojaren en toffe momenten mag
meemaken!

RAKWI’S

Naam: Lindsy
Bijnaam: Linds of Blondie
Geboortedatum: 28 augustus 1998
E-mail: lindsy_dias@hotmail.com
Studie/werk: Media en Entertainment Business
Lievelingsbezigheden:
Series en films kijken; zingen; dansen en toneel spelen

Favoriete kledingstuk: Shortjes
Favoriete film/tv-programma: Gossip Girl
Favoriete eten & drinken: Paprika in de oven
Favoriete chirospelletje: Kiekeboe
Favoriete chiroliedje: Met Liefs
Leukste chiroherinnering:
Toen ik in de Tip 10’s zat heb ik mijn haar een stukje paars gekleurd tijdens de vettige spelen. Ik heb toen
de rest van het kamp met paars haar rondgelopen.

Grootste wens:
Naar de Verenigde Staten verhuizen.

Naam: Sophie Onghena
Bijnaam: Onghietje, Onghesla, Anghie
Geboortedatum: 15 april 1996

Mailadres: sophiekeonghena@hotmail.com
Studie/werk: Rechten
Lievelingsbezigheden: bij de chiro zijn!!!
Favoriete kledingstuk: chirorok en kersttrui!!
Favoriete film/tv-programma: Friends en The O.C.
Favoriete eten en drinken: vogelnestjes en bananensaus!!
Favoriete chirospelletje: vissengraat
Favoriete chiroliedje: tuimeling en geef kleur
Favoriete chiroherinnering: KRINKEL 2017!!!!

Grootste wens: voor altijd een deel uitmaken van de chiro!!!

TIPPERS

Naam: Malika De Prins
Bijnaam: Malikske of Malik
Geboortedatum: 23/08/1999
Mailadres: malikske.deprins@gmail.com
Studie/werk: Leefgroepenwerking
Lievelingsbezigheden: Boek lezen, series kijken, uitgaan met vrienden en natuurlijk de chiro
☺
Favoriete kledingstuk: Chiro rok, truien,…
Favoriete film/tv-programma: Gossip Girl, Riverdale, Familie,…
Favoriete eten & drinken: Koude pasta met kaasblokjes en ice tea green
Favoriete chirospelletje: Poepduwen ;-)
Favoriete chiroliedje: Geef kleur
Leukste chiroherinnering: Aspiranten jaren, meegaan op Krinkel
Grootste wens: Dat iedereen mag doen wat hij/zij graag doet.
Op wereldreis gaan of vrijwilligerswerk gaan doen in een ander land.

Naam:
Silke Van Leeuwe
Bijnaam:
Silli (of SocraSilli, Silli con carne, Sillicium,…)
Geboortedatum:
16 juni 2000
Mailadres:
silke.leones@hotmail.be
Studie/werk:
Rechten
Lievelingsbezigheden:
Reizen (of dromen over reizen maken J ), muziek maken met mijn bandje SYM, met
vrienden gezellig afspreken en lachen tot je buikpijn hebt!
Favoriete kledingstuk: Mijn chirorok! Domme vraag!
Favoriete film/tv-programma:
Ik ben heel slecht met titels, dus ik kan er zo niet direct één zeggen. Ik word wel graag
verrast met nieuwe dingen!
Favoriete eten & drinken:
BBQ met een ijskoude Iced Tea Peach (of als het decadent mag zijn een cocktail J )
Favoriete chirospelletje: Dat is moeilijk te kiezen, maar de “good old-fashioned” spelletjes
zoals ‘dikke Berta’ en ‘vleeshoop’ blijven zeker in de smaak vallen!
Favoriete chiroliedje: MET LIEFS!! (Dusssss ik hoop dat we dat dit jaar met z’n allen, uit volle
borst suuuperveel gaan zingen!)
Leukste chiroherinnering: Krinkel 2017! Een kamp met alle Aspi’s en leiding van over héél
Vlaanderen: je beleeft al je gekste chirodromen en dat 5 dagen aan een stuk!
Grootste wens: Heel cliché, maar niet minder gemeend: dat iedereen gelukkig kan zijn en
zich goed in zijn/haar vel kan voelen!

TIPTIENS

Naam: Annelien Konings
Bijnaam: Anali, Annie
Geboortedatum: 05/08/1997
Mailadres: annelienkonings@hotmail.nl
Studie/werk: Toegepaste Economische Wetenschappen
Lievelingsbezigheden: Mij amuseren!
Favoriete kledingstuk: Mijn blauwe oude chiro trui
Favoriete film/tv-programma: Thuis, Friends, Greys Anatomy
Favoriete eten & drinken: worstenbroodje, mini loempia’s
Favoriete chirospelletje: cactus en bloem
Favoriete chiroliedje: Bloemen in de straten
Leukste chiroherinnering: De tweedaagse toen ik aspirant was
Grootste wens: Dat iedereen gelukkig en gezond is en veeeel plezier maakt!

Naam: Camille Peeters
Bijnaam: Camil
Geboortedatum: 6/03/1999
Mailadres: camille.rosalie.peeters@gmail.com
Studie/werk: Kinesitherapie
Lievelingsbezigheden: Gezellig filmpje kijken, reizen, met vrienden afspreken en natuurlijk CHIRO !!
Favoriete kledingstuk: Mijn zomerkleren �
Favoriete film/tv-programma: Spirit (zooo een mooie film) en vele andere
Favoriete eten & drinken: Ik eet alles graag, maar MEXICAANS is het beste !
Favoriete chirospelletje: Inbreken in eigen lokaal.
Favoriete chiroliedje: Qui sont les meilleurs !!
Leukste chiroherinnering: De tweedaagse van mijn eerste jaar Aspirant en mijn eerste jaar leiding bij de
Rakwi’s.
Grootste wens: De wereld zien, en nieuwe culturen ontdekken: Canada, Ijsland, Peru, Cuba,...

ASPIRANTEN

Naam: Helena Hermans
Bijnaam: Hellie
Geboortedatum: 12/06/1997
Mailadres: helena_hermans4@hotmail.com
Studie/werk: Toegepaste Economische Wetenschappen aan KUL
Lievelingsbezigheden: Chiro en rope-skipping

Favoriete kledingstuk: mijn jeansrok
Favoriete film/tv-programma: Thuis en Harry Potter
Favoriete eten & drinken: lasagne, sushi, Doritos paprika,... en ice tea green.
Favoriete chirospelletje: het 30 minuten spel
Favoriete chiroliedje: Wees welkom in de chiro

Leukste chiroherinnering: al mijn kampen als leiding!!!
Grootste wens: dat niemand nog stress heeft!

Naam: Sofie Princen
Bijnaam: Princen, Sofke…
Geboortedatum: 8 oktober 1998
Mailadres: sofie_princen@hotmail.be
Studie/werk: Logopedische en audiologische wetenschappen
Lievelingsbezigheden: met vrienden zijn, rope-skipping, chiro…
Favoriete kledingstuk: CHIROROK zonder twijfel
Favoriete film/tv-programma: Orange is the new black
Favoriete eten & drinken: Sushi & sprite
Favoriete chirospelletje: Vissengraat
Favoriete chiroliedje: Met liefs
Leukste chiroherinnering: 3daagse Aspiranten
Grootste wens: Genieten van alles in het leven!

