
 

 

 

 

 

 

 

 

Damens en heren, ik ben eigenlijk maar van één iemand echt fan en vandaag is dat 
van de keti’s en hun leiding van Chiro Woluwe.  

U kent haar als camionchauffeur, woonachtig in Woluwe en tot voorkort kennen jullie haar als 
nieuwe keti leiding. Maar ik heb nog veel meer verbazende feiten verzameld over Annelore Parijs 
alias Camion poit poit. Welkom bij Lang leven! 

 

Annelore is al sinds ze geboren is fan van camions maar ze heeft ook 
een verborgen kantje, ze is ook fan van tractors en fietsen door 
Woluwe. Later werd Annelore een partyanimal. Iedereen kan haar 
komen uitdagen voor een dancebattle op 27/09 op Open Air. 

 

Be there, be Open Air! 

(Meer info in de marge) 

U kent haar als het meisje met haar groot voorhoofd, woonachtig in 
Woluwe en tot voorkort kennen jullie haar als nieuwe keti leiding. Maar ik heb nog veel meer 
verbazende feiten verzameld over Yelka Ockerman alias Yelkaka. Welkom bij Lang leven! 

Yelka is een geboren avonturier. We kunnen haar elk jaar op 5/10 niet weghalen uit Hofstade. Je kan 
haar vinden zowel in het water als in de lucht als op de grond, zo niet 
staat ze vooraan bij het optreden te schuren met  Arnoke ( & nee niet 
gij Philips)! 

Be there or be square! 

Jonas van Geek is op 12/10 niet bereikbaar. Gelieve een berichy na te 
laten na de toon. Biepppppppppppppppppppppp! (Geen chiro) 

Aan alle afwezige proficiat, aan alle aanwezige ook proficiat! 



U kent haar als princes ³, woonachtig in Kortenberg en tot voorkort kennen jullie haar als nieuwe keti 
leiding. Maar ik heb nog veel meer verbazende feiten verzameld over Aurore Vroome alias Queen 
Aurore. Welkom bij Lang leven! 

Lang lang geleden in ver heel ver van hier leefde prinses Aurore. Om 
haar te bevrijden van de draak (Arno, nu zijt gij het wel) moet men 
naar de hoogst gelegen kamer. Jullie zullen brandende vuren moeten 
doorstaan maar ook veel ketchup en eiren. Er zullen vele onder jullie 
sneuvelen in de zware strijd om princes Aurore te kunnen bevrijden. 
De  losers  zullen  terug  keren  naar  de  Tito’s.  Kom  zeker  jou  kans  wagen  
op 19/10! 

Be there or be nen onnozeleir! 

 

 

 

U kent haar als de dromer, woonachtig in Woluwe en tot voorkort kennen jullie haar als nieuwe keti 
leiding. Maar ik heb nog veel meer verbazende feiten verzameld over Iris Hanssens alias the dreamer. 
Welkom bij Lang leven! 

Vele onder jullie kennen de diepste geheimen van onze dromer nog niet. 
Daarom moeten jullie op 26/10 komen om al haar geheimen te 
ontraffelen. Het enige wat we met zekerheid weten is dat ze in een 
boerengat woont. Laar je leiding en hun geheimen kennen.  

Alle afwezigen hebben groot ongelijk! 

 

 

vele famous groetjes en kusjes van jullie spik splinter nieuwe kersverse 

leiding! 

 

 

 

 

  

 

Yelka in de mix, Aurore Bryan, Iristalia, Annelore Van Geel 


