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Woordje v/d groepsleiders 
 

 

Beste ouders en Chirojongens, 

Net zoals elk jaar hebben wij de eer u een fantastische leidingsploeg te mogen voorstellen. Maar 

laten we eerst even terugblikken op een toch wel geslaagd Chirojaar. Iedere zondag zakte de 

jeugd van Kalfort gretig af naar het Chiroheem om hier de meest fantastische spelletjes te 

spelen die onze leidingsploeg voor uw kleine spruit bedacht had. Noch weer noch wind schrikte 

ons af om op zondagnamiddag het beste van onszelf te geven. Bedankt aan iedereen om er zo’n 

tof jaar van te maken! 

 
Ons Kamp in Sankt Vith was weer eens een bivak om nooit te vergeten. Het waren tien dagen met 

een prachtige sfeer, lekker eten door een geweldige kookploeg en amusement voor zowel leden 

als leiding. Verder kunnen we zeggen dat ons jaarlijks restaurant eveneens een groot succes was. 

Uiteraard ontstaan deze initiatieven niet zomaar en kruipt er veel werk in. We willen dan ook in 

de eerste plaats onze medeleiders bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en enthousiasme 

(en dat drie weken lang). Ook willen we de ouders, oudleiding en Chirovrienden bedanken die 

enkele shiften van ons restaurant voor zich namen. Alvast nen dikke merci! 

 
De leidingsploeg die u kent van vorig jaar wordt een beetje aangepast. We nemen helaas 

afscheid van wel 7 fantastische leiders, die onze Chiro naar een hoger niveau hebben getild. 

Jarenlang konden we op hen rekenen en sommigen onder hen groeiden uit tot een monument 

voor onze Chiroheem. We hebben het over: Rik schelfhout (5 jaar leiding en 3 jaar hoofdleiding), 

Pieter Florus (4 jaar leiding), Mathias Milans (4 jaar leiding), Vincent delrue (4 jaar leiding), 

Chimme Janssens (3 jaar leiding), Wout Van Den Eede (3 jaar leiding) en Milad Uryakhel (1 jaar 

leiding). We willen hen dan ook ontzettend hard bedanken voor hun jarenlange engagement en 

enthousiasme! 

 
Het goede nieuws is dat er zich ook 7 nieuwe leiders aansluiten bij de leiding en ons team zullen 

versterken. Het gaat hier om 7 capabele gasten met toch reeds de nodige jaren Chiro-ervaring 

om zich over uw kind te ontfermen, dus deze overstap van aspirant naar leider zal zeker geen 

probleem vormen. Siebe Spittaels, Ruben de Groof, Dentel van Ranst, Wannes Maes, Willem 

Vansteyvoort, Kevin Moons en Pol de Boeck de Saeger hebben er hoe dan ook heel veel zin in en 

kijken er naar uit om uw zoon met open armen te ontvangen. Voor meer informatie over hen 

gelieve verder te bladeren in dit boekje. 

 
Dit jaar starten we dus met 17 leiders die hun uiterste best gaan doen om uw kind elke zondag 

weer een onvergetelijke namiddag te bezorgen. Telkens weer zullen zij klaarstaan met de meest 

leuke activiteiten en met een schitterend kamp als hoogtepunt. 

 
Naast deze leidingswissel zullen er vanaf dit jaar ook 2 nieuwe hoofdleiders op de chiro 

rondlopen. Zij staan altijd open voor al jullie vragen of opmerkingen en zullen trachten de 

volledige Chirowerking vlot te laten verlopen gedurende het Chirojaar. Toon en Rik geven dit jaar 

de fakkel door aan Robbe Danckaers en Jan Van Praet. 



Woordje v/d groepsleiders 
 

 

Bij deze leidingsploeg hoort natuurlijk ook altijd iemand die ons begeleidt als een volwassene, 

die ons bijstaat in raad en daad en bijstuurt waar het moet. Inderdaad, we hebben het over onze 

volwassen begeleider, beter bekend als onze VB. Ondertussen zal Joop, of zoals wij hem kennen: 

de jopie, zijn 3de en tevens laatste jaar aanvatten. Voor meer informatie over deze man die als 

geen ander een 17-koppige leidingsploeg vol met jong geweld te baas kan, willen wij u graag 

doorverwijzen naar “het woordje van de VB” en zijn persoonlijk artikel. Wij, als leidingsploeg, 

kijken er naar uit nog een jaartje met hem samen te mogen werken. 

 
Moesten er vragen en/of opmerkingen zijn, twijfel dan niet om ons te contacteren. Wij zullen 

steeds klaarstaan met een luisterend oor en ons uiterste best doen om jullie vragen te 

beantwoorden en/of problemen op te lossen. Jullie kunnen natuurlijk ook altijd terecht bij onze 

VB. 

 
Bij deze is het startsein gegeven voor weer een fantastisch Chirojaar! 

Groetjes, 

Robbe en Jan 



Woordje van de Volwassen 

begeleider (vb) 

 

 

Dag chirovrienden 

 
We staan weer aan het begin van een nieuw chiro-werkjaar. Een ideaal moment dus om even terug 

te blikken op het afgelopen jaar en al eens vooruit te kijken naar wat komend jaar te bieden heeft. 

 
Het afgelopen jaar was voor mij mijn tweede jaar als VB bij de jongens van chiro Kalfort. Ik denk 

dat ik uit naam van de hele leidingsploeg spreek als ik zeg dat dit een zeer geslaagd jaar was. 

Hoogtepunten van het afgelopen werkjaar waren ondermeer de quiz en het “pekes-weekend”. De 

kermis en ons café-restaurant “Bij Mie Kalfut” liggen nog vers in het geheugen. Maar de absolute 

topmomenten waren uiteraard de ledenweekends en vooral het bivak in Sankt-Vith. Ik heb (als 

koker) zelf mee kunnen genieten van het kamp. Ik kan jullie verzekeren dat de sfeer daar optimaal 

was. We verbleven in een prachtige omgeving tussen weides, boerderijen en bossen in Neuendorf. 

De leiders hadden hun uiterste best gedaan om een spetterend en origineel programma in elkaar 

te knutselen. Een dikke pluim op de hoed van deze jonge gasten! Je moet het maar doen in tijden 

waarin geld vaak dé factor is om je voor iets te engageren. Dat maakt de chiro en heel de werking 

dan ook zo mooi: deze gasten vormen een hechte groep die zich kosteloos wil inzetten voor de 

Kalfortse jeugd! 

 
Het komende werkjaar staat de leidingsploeg weer paraat om elke zondag het beste van zichzelf 

te geven. Zoals je in het woordje van de groepsleiding kon lezen zijn er wat veranderingen in de 

samenstelling van de leidingsploeg. Ik wil iedereen alvast van harte bedanken voor de manier waarop 

ze het afgelopen werkjaar alles in goede banen hebben geleid. 

 
Ikzelf begin aan mijn laatste jaar als VB. Ik probeer de leidingsploeg bij te staan, te ondersteunen 

en bij te sturen waar dat nodig zou zijn. Ook naar de ouders toe wil ik een aanspreekpunt zijn. Als 

er zaken zijn die je dwars liggen, als je suggesties hebt of als er nog iets anders is, kan je mij 

steeds aanspreken. Je vindt mijn contactgegevens verder in dit leidingsboekje. 

 
Als laatste zou ik nog een woordje willen zeggen over de eerste stapjes van de vzw en de toekomst 

van de chiro van Kalfort. De belangrijkste taak van de vzw is het toezien op het onderhoud en de 

renovatie van de gebouwen van de chiro (jongens en meisjes). Door een vraag van de parochie om 

het gebruik van de gronden vast te leggen in een erfpacht en door enkele gesprekken met het 

gemeentebestuur, kwam de vzw afgelopen werkjaar al snel tot de vaststelling dat een grondige 

renovatie (waarschijnlijk zelfs een nieuwbouw) zich op korte termijn (enkele jaren) opdringt. De 

gemeente gaf aan dat we een nieuwbouw konden uitvoeren op onze huidige locatie of dat we konden 

verhuizen naar het terrein achter de lagere school (in feite het grasveld achter de Schipstraat). 

Na het wikken en wegen van enkele voor- en nadelen van de 2 locaties werd besloten dat we met 

de chiro kiezen voor het behoud van de huidige locatie. We willen samen met de voetbal van Kalfort 

zelfs heel het gebied tussen de 2 spoorwegen en de N16 verder ontwikkelen als ontspanningszone 

voor alle Kalfortenaren. Vanuit het gemeentebestuur kregen we echter niet meteen een antwoord 

op dit voorstel. Vandaar dat het even stil bleef over de verdere planning (na een infovergadering 

die we hierover in april hielden). 



Woordje van de Volwassen 

begeleider (vb) 

 

 
 

Ondertussen heeft de gemeente beslist om heel het gebied waar nu chiro, voetbal en scouts zijn 

te laten ontwikkelen in een project dat zal worden geleid door de Vlaamse bouwmeester 

(vergelijkbaar met wat ze gedaan hebben met het landschapspark (de start van dat project was in 

2011) en met wat ze van plan zijn met de kaaien in Sint-Amands). Concreet betekent dit dat er een 

wedstrijd voor een ontwerp zal worden uitgeschreven (voor de ontwikkeling van heel het gebied 

tussen de sporen en de N16). Daaruit zal dan een laureaat worden gekozen. Voor ons betekent dit 

dat de concrete plannen voor een renovatie of nieuwbouw voorlopig worden opgeschoven, tot er 

meer duidelijkheid is omtrent de concrete invulling van de ruimte. 

 
Als chiro hopen we ten zeerste dat we via de lokale Kalfortse verenigingen voldoende inspraak 

kunnen krijgen in de invulling van het geheel. We zullen dan ook ons uiterste best doen om te 

lobbyen bij de verschillende studiebureaus die mogelijk kandidaat zijn om dit project te 

ontwikkelen. Ik denk dat we niet de enige zijn die zich zorgen maken over het vrijwaren van de 

open ruimte in onze parochie. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat we samen aan de gemeente 

duidelijk maken dat we dit stukje open ruimte graag ook open en groen willen houden. 

 
Hoe we dit binnen de vzw gaan uitwerken is nog niet geheel duidelijk. Een werkgroep 

renovatie/nieuwbouw waarvan sprake is geweest is op dit moment niet meer zo dringend. We 

kunnen wel nadenken over hoe we de meeste inspraak kunnen krijgen in de ontwikkeling van het 

“Kalfortse recreatiepark”. We houden jullie alvast op de hoogte van hoe we dit komend werkjaar 

zullen uitwerken. 

 
U merkt het, het belooft een druk en boeiend chirojaar te worden… 

 
Ik wens alle leden, leiding, ouders en chiro-sympathisanten dan ook een spetterend werkjaar toe! 

 

Joop! 



Sloebers 
 

 

Wannes Maes  

▪ Bijnaam: Pirre, Pièrre, Pirre’tron… 

 

 
▪ GSM: 0470/94.91.00 

 
▪ E-mail: maes.wnns33@gmail.com 

 

▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Op 29 december 

zal ik de mooie leeftijd van een meerderjarig persoon 

krijgen, namelijk 18 jaar. Daarnaast begin ik ook aan 

mijn 13e jaar in de Chiro van Kalfort en ben helemaal 

klaar voor mijn aller eerste jaar leiding aan de 

sloebers! 

 

▪ Studies of werk: Dit jaar ga ik mijn middelbare carrière Industriële Wetenschappen 

vervolledigen aan TSM. Dit doe ik uiteraard in het sublieme provinciestadje Mechelen. 

 
▪ Hobby's: De C-H-I-R-O natuurlijk! Voor de rest probeer ik ten gepaste tijden mijn 

nodige dosis beweging te verwerven d.m.v. eens een toertje te maken rond het fort 

van Liezele, een gezellig middagje volleyballen met de vrienden en soms heel stiekem 

komt de keukenprins in me naar boven ☺. Na inspanning is er ook nood aan enige 

ontspanning en daarom trek ik er wel eens graag op uit met de beste maten van onze 

Chiro. 

 

▪ Mijn idool: Zonder twijfel… Gordon Ramsay. Deze ‘true masterchef’ (zoals hij dat 

altijd zo mooi zegt) geeft mij het nodige enthousiasme om zelf minstens een keer per 

week in de keuken te staan en er een delicieus top gerecht te preparen. 

 

▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

➢ Mijn diploma behalen (zodat mijn mama & papa ook trots zijn op mij ☺). 

➢ Héél de Chiro verduidelijken wat een magnetron juist doet en/of is. 

➢ Samen met den Burak CKCyclo stichten. 

➢ Beter kunnen ‘yeeten’ dan Jakke. 

 
▪ Levensmotto: “Cogito, ergo sum” (Ik denk dus ik ben) - Descartes 

 

▪ Ik zit in de Chiro omdat ... 

➢ Studeren op zondag maar saai is. 

➢ Er iemand wel van die overheerlijke mosselsaus moet maken tijdens ‘Mie Kalfut’. 

➢ Het mijn 2e thuis is <333 

mailto:maes.wnns33@gmail.com
mailto:maes.wnns33@gmail.com


Sloebers 
 

 

Willem Vansteyvoort 

▪ Bijnaam: Wimpie, Willie 

 
  

 
▪ GSM: 0474/45.51.82 

 
▪ E-mail: willemvansteyvoort@outlook.com 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben op 1 januari 18 

jaar geworden. Na 12 zalige jaren als lid, begin ik dit jaar 

mijn 1ste jaar als leider. 

 
▪ Studies of werk: Nu mijn middelbaar is afgerond is het tijd om een bladzijde om te draaien 

en aan het echte werk te beginnen. Dit jaar begin ik aan Howest te Brugge waar ik 

Toegepaste Informatica zal studeren. 

 
▪ Hobby's: Ik heb afgelopen jaren hockey gespeeld maar dit jaar zal ik daar een jaartje 

mee stoppen om te zien hoe de combinatie gaat met mijn studies. Om dit te compenseren 

(probeer) ik af en toe wat te gaan lopen. Uiteraard komt Chiro op de eerste plaats. :) 

 
▪ Mijn idool: Ik hou het klassiek: mijn ouders want zij hebben mij gemaakt tot de mens die 

ik nu ben. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

 
⮚ Meerdere diploma’s behalen 

⮚ Chiro Kalfort tot den top brengen 

⮚ Een nieuwe roep kreet voor de Chiro invoeren: TEU TEUTTE TEU TEUJJJJJJJJ 

⮚ Ledenaantal van de Chiro opkrikken 

⮚ De leiding hun kleurenpalet laten uitbreiden 

 
▪ Levensmotto: Believe you can and you're halfway there. 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat ... 

 
⮚ Ik niet zonder zou kunnen en in verveling zou vallen 

⮚ De Chiro één gezellige familie is en ik niet zonder hen zou kunnen ♥ 

⮚ Iemand de Spit zijn handje moet vasthouden 

mailto:willemvansteyvoort@outlook.com
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Sloebers 
 

 

 

 

Jef Schelfhout 
 

▪ Bijnaam: Vaos 

 

 
•   GSM: 04 744 600 71 

 
▪ Jef@lobor.be 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben momenteel 21 jaar. Ik 

ben al bij de chiro van toen ik sloeber was dus nu begin ik aan mijn 

4de leiding’s jaar en mijn 16de jaar in de chiro. 
 

▪ Studies of werk: Ik ben voltijds zelfstandige in het plaatsen van installaties op maat. Van 

de constructie in de atelier tot de montage bij de klant. 

 

▪ Hobby's: Chirojongens Kalfort, voor de rest is weinig tijd over gebleven. 

 
▪ Mijn idool: Willy Naessens, door hard te werken geraak je er altijd zelfs zonder een hoge 

opleiding. 

 

▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

➢ Nen tractor voor trekkertrek bouwen. 

➢ Met eigen personeel beginnen werken. 

 
▪ Levensmotto: Laat je niet tegenhouden door de tegenslagen leer er uit en ga er dubbel zo 

hard tegen aan. 

 

▪ Ik zit in de Chiro omdat ... 

▪ Ik graag bezig ben met de vrienden, graag eens een spel speel waar iedereen zich in 

uitleeft. Of iets maak waarmee we achteraf nog lachen en over denken. 

mailto:Jef@lobor.be
mailto:Jef@lobor.be


Speelclub 
 

 

Jan Van Praet 

▪ Bijnaam: Jakke, Bleuke, Yeetmaster 

▪ GSM: 0479084079 

▪ E-mail: janvanpraet99@gmail.com 

▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: 

deze zomer ben ik op tram 2 gesprongen! Mijn Chiro-carrière begon op 6- 

jarige leeftijd in Liezele. Wanneer ik 12 jaar werd (topper dus) besloot ik 

om de transfer naar Kalfort te maken waar ik mij tot op heden bangelijk 

amuseer! Ik ga nu beginnen aan mijn 3de jaar leiding en 1ste jaar als hoofdleiding. 

 
▪ Studies: op moment van schrijven start ik volgend academiejaar (hopelijk) in 2de bach 

Tandheelkunde aan de KUL. 

▪ Hobby's: uiteraard komt de Chiro op de eerste plaats! Hiernaast speel ik af en toe voetbal of een 

spelletje squash. Voor de rest schuim ik graag de lokale fuiven af om een dansje te placeren en iets 

te degusteren met mijn maten. In de week kan je mij, zoals iedere plichtsbewuste student, vinden in 

één of andere bibliotheek te Leuven. 

 
▪ Mijn idool: ik heb niet één specifiek persoon in gedachte maar laat me wel inspireren door enkele 

individuen: Zwangere Guy voor zijn lyrics, Bad Brody Baby ook voor zijn lyrics, lord Avishay van den 

dank memes gang (RIP) voor zijn toewijding tot memes, AverageRob voor zijn hoog shitpostgehalte, 

Tiny Meat Gang ook voor hun hoog shitpostgehalte, Harry de dekhengst voor zijn charisma en 

Ricardo Milos voor zijn dansmoves. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

➢ Met heel de leidingsploeg den dodentocht uitwandelen 

➢ Verhuizen naar Peru en een alpacaboerderij beginnen 

➢ 1 academiejaar geen herexamens hebben (dees jaar lukt het echt!) 

➢ Een geslaagde wingman spelen voor den tonnie <333 (voor de aandachtige lezer: in het 

vorige leidingsboekje stond hier ook nog Bastos bij, maar deze jongeman is reeds vant 

straat… one down, one to go!) 

➢ Vloeiend Spaans spreken 

➢ De ziel van den James vinden 

➢ Bruiswaters atten met den boef op Oktoberfest 

➢ ‘YEET’ verkozen laten worden als Woord van het jaar 

➢ Mee op de ‘white-boy-foto’s’ van de eerste jaar leiding staan. 

➢ De spit laten beseffen dat de coïtus bij geiten toch iets anders verloopt dan bij mensen. 

➢ Even goed kunnen vloggen als Jake en Logan Paul 

 
▪ Levensmotto: ook hier kan ik geen genoegen nemen met één quote dus hier volgt een bloemlezing: 

➢ ‘Alles boven een 10 is overschot en te veel geleerd’ mijn professor embryologie 

➢ ‘De jacht is leuker dan de vangst’ J. Schelfhout 

➢ ‘Lacht gewoon en doe alsof da da uwe maat is’ T. Delrue 

➢ ‘Gast, waarom schiet gij op mij?’ Harambe 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat ... 

➢ er in iedere groep een bleuke moet zitten. 

➢ studeren op een zondag maar saai is. 

mailto:janvanpraet99@gmail.com
mailto:janvanpraet99@gmail.com


Speelclub 
 

 

Ruben de groof  
 
Bijnaam: zanax 

 

 
GSM: 0499466379 

 
E-mail: ruben.degroof@hotmail.com 

 

Leeftijd + Chiro-ervaring: ik ben nu 18 jaar oud. Ik zit jammer genoeg 

nog maar 2 jaar in de Chiro maar ik start met veel plezier aan het leiding geven. 

 
Studies of werk: ik heb nog een jaar te doen aan het middelbaar. Ik doe nu industriële 

wetenschappen in boom. Ik ben van plan om verder te gaan studeren. 

 
Hobby's: ik speel al een lange tijd hockey in Temse. Natuurlijk is er ook de Chiro. 

 
Mijn idool: Mijn idool is zonder twijfel de kefke. Hij sleurt me door het leven als ik het moeilijk 

heb. Mijn ouders omdat zij me gebracht hebben tot waar ik nu sta. 

 
Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

 
➢ het middelbaar uit doen is één van de grootste doelen die ik heb, als dat me lukt 

verder studeren en een leuke job vinden. 

➢ Mijn hersenen kunnen uit zetten zodat de spit uren tegen mij kan praten over het 

leven. 

➢ Een gezin starten. 

 
▪ Levensmotto: Een examen kan je herkansen een feestje niet. 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat ... er niks leuker is dan plezier hebben met u vrienden. 

mailto:ruben.degroof@hotmail.com
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Speelclub 
 

 

Thomas Delrue  
 
▪ Bijnaam: Themes, Smeagol 
 

 
▪ GSM: 0478485019 

 
▪ E-mail: thomasdelrue@gmail.com 

▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Momenteel heb ik 

reeds de gezegende leeftijd van 22 jaar bereikt. Ik 

spendeer al zes jaar van die 22 met veel plezier als 

onderdeel van de ‘closed community’ in het schone 

Kallefeut. Op naar de zeven! 
 

▪ Studies of werk: Ik studeer taal – en letterkunde aan de UA. 

 
▪ Hobby's: Naast mezelf uiteraard elke week minstens 1x te begeven op het chiroheem, 

hou ik mij ook nog bezig met muziek (schrijven/spelen), literatuur (schrijven/lezen), 

poëzie (schrijven) en filosofie (nadenken over mijn leven). 

 
▪ Mijn idool: Ik heb enkele mensen naar wie ik opkijk. Een kleine greep uit het gevarieerde 

gamma; Tyler the Creator, Maarten Devoldere, Kurt Cobain, Jotie ’T Hooft, Hugo Claus, 

Paul Van Ostaijen, Wout ‘Bastos’ Van Den Eede, Boefjesman, mijn vriendin, mijn broer, 

Herman Brood, Michel Foucault, Corneille, Joost van den Vondel, Reynaerde Het Voschken, 

Jeff Buckley, Elton John, André ‘Dréke’ Hazes, Andy Serkis, Mark de Maanlander, mijne 

prof van Adaptatie II (Gertjan Willems), Gordon Ramsay,… 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: Steeds doen wat ik graag doe. Mijn 

levensdiscours zoveel mogelijk vullen met liefde, genot, voldoening, kunst, extase en 

muziek. 

▪ Levensmotto: ‘GET THAT PAN NOICE AND POIPIN HOTTT’ – Ramsay, Gordon 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat: De menne allemaal men fakkabruders zen <3 

mailto:thomasdelrue@gmail.com
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Rakkers 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dentel Van Ranst 
 

▪ Bijnaam: Junior, Stentel, Jartel… 

 
▪ GSM: 04 68 10 37 66 

 
▪ E-mail: vanranstdentel@gmail.com 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben 18 jaar en kijk uit naar mijn eerste jaar leiding geven. 

Dit na een 12-jarige loopbaan als lid. 

 
▪ Studies of werk: Voor mij gaan de deuren van de Partyvelde hogeschool open in Gent en 

kan ik het middelbaar achter mij laten liggen. Studierichting die mij het komende jaar 

bezig houden is leerkracht LO en Geshiedenis. 

 
▪ Hobby's: Met de weinige tijd die ik nog over heb ga ik soms fitnessen en professioneel 

tafeltennissen voor echte pro-spelers. 

 
▪ Mijn idool: Jakke, omdat ik jaloers ben op zijn ninjamoves en verdwijntrucjes tijdens 

Kalfort Kermis. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

 
 Voor mijn 20ste de proclamatie van Ruben ‘Xanax’ De Groof meemaken. 

 Het grote riskspel van de kermis winnen. 

 Spit laten zwijgen voor 5 minutos. 

 Samen met mijn vader op sloefen naar de kroeg gaan. 

 Pieter Ilsare ontmoeten. 

 
▪ Levensmotto: Hakuna Matata en de rest zien we wel. 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat ze mijn big brains wel kunnen gebruiken en natuurlijk ook o; de 

sfeer naar een hoger maximum te krijgen. 

mailto:vanranstdentel@gmail.com
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Rakkers 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jef Servaes 

▪ Bijnaam: brancardow, servaes, … 

 
▪ GSM: 04 70 09 37 76 

 
▪ E-mail: jef.servaes@hotmail.com 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben 20 jaar en begin nu aan mijn 3de chirojaar. Na 2 

bangelijke jaren van toppers, kies ik nu voor rakkertjes. 

 
▪ Studies of werk: afgestudeerd als automechanieker en begin in september bij Volvo 

Trucks. 

 
▪ Hobby's: Boksen bij de Firmin den bokseer. 

 
▪ Mijn idool: jason statham, gewoon omdat die echt ruig is. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

 
 Coike leren dragracen. 

 Poen scheppen. 

 Ervoor zorgen dat Danio zijn lelijke baard afscheert. 

 Frituur Jef in kwadrant uitbreiden. 

 
▪ Levensmotto: teu dereteteteuuuu 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat ik mijn steentje wil bijdragen aan het Chiro gebeuren. En later 

met trots terug te kunnen blikken. 
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Rakkers 
 

 

Kevin Moons 
 

▪ Bijnaam: Kef, Kefke 

 

 
▪ GSM: 0468/17.71.54 

 
▪ E-mail: kev.moons@telenet.be 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Op 19 december word 

ik eindelijk 18 jaar. Na 12 jaar lid te zijn van de Chiro kan 

ik eindelijk met volle trots zeggen dat ik dit jaar voor de 

eerste keer leiding zal geven. 
 

▪ Studies of werk: Ik ben juist afgestudeerd in de 

richting economie moderne talen op SJABI Puurs. Na de 

vakantie ga ik verder bedrijfsmanagement studeren op de Artevelde Hogeschool te Gent. 

 
▪ Hobby's: Mijn hobby is natuurlijk de Chiro. Ook probeer ik nog eens regelmatig aan 

voetbal te doen omdat dit vroeger ook een van mijn hobby’s is geweest. 

 
▪ Mijn idool: Ruben De Groof aka Xanax. Ik vind het gewoon speciaal hoe vrolijk en 

enthousiast hij in het leven staat en alles van de positieve kant kan bekijken. Als er iets 

tegen valt, blijft hij altijd recht in zijn schoenen staan waar anderen soms hun hoofd 

laten zakken. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

 
➢ De Spit langer dan 5 minuten kunnen laten zwijgen 

➢ Mijn diploma behalen 

➢ De Chiro van Kalfort wereldberoemd maken 

 
▪ Levensmotto: “Adde parvum parvo magnus acervus erit” (Voeg een beetje bij een beetje 

en de stapel zal groot zijn”) 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat ... 

 
➢ Ik na al die jaren niet meer zonder zou kunnen 
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Toppers 
 

 

Daan Fostier 

 

 

dus waarom ni nog is. 

 

 

▪ Bijnaam: Danio , Jerommeke 

 
▪ GSM: 0497/73.39.25 

 
▪ E-mail: daanfostier@gmail.com 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: 18 jaartjes oud ben ik en dat 

zal veranderen op 7 december. Dan komt er weer 1 jaartje bij. 

Nu ben ik bezig aan men 13e jaar in de chiro, en nog geen één jaar 

heb ik er spijt van gehad. Dit is dan ook men 2de jaar als leiding 

hiervoor gaf ik eveneens aan de toppers en kdacht da was tof 

 
 

▪ Studies of werk: Ik heb dit jaar eindelijk mijn middelbaar schooltje voltooid in Mechelen 

en word ik dus weer een kleine jongen in het nieuwe schooltje. Dit jaar ga ik naar 

Antwerpen toegepaste informatica volgen in AP. 

 
▪ Hobby's: Natuurlijk komt op de eerste plaats de chiro ! Daarnaast doe ik ook nog aan 

atletiek bij SPBO met nadruk op de sprintnummers. 

 
▪ Mijn idool: Gorik van Oudheusden aka zwangere Guy aka beste rapper van het oostelijk 

halfrond. Komt uit het Brusselse en is een Nederlandstalige rapper met een strijdlust 

waar ik echt naar opkijk. Om zo te kunnen blijven doorzetten en nooit op te geven maakt 

niet uit hoe hard, daar heb ik echt respect voor. 

 

▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

➢ De Jef laten inzien dak degelijk sterker zen 

➢ De Spit nen hele (zon)dag laten zwijgen 

➢ Mijn pokédex volledig maken 

 
▪ Levensmotto: Winst is het resultaat van verstandig geselecteerde risico’s 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat: Omdat er geen betere manier bestaat om je 13 jaar elke week 

opnieuw zo hard te amuseren met dezelfde maten. 
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Toppers 
 

 

Pol De Boeck De Saeger  
 
▪ Bijnaam: Ik heb spijtig genoeg nog geen bijnaam. 

 
▪ GSM: 0478 08 19 73 

 
▪ E-mail: deboeckpolmail.com 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben 17 jaar en wordt 18 in 

december. De Chiro is al sinds het eerste leerjaar de plek waar ik mij 

kan uitleven met mijn vrienden. Dit jaar wordt mijn eerste jaar leider, 

waar ik met plezier naar uitkijk. 
 

▪ Studies of werk: Dit jaar heb ik met succes mijn studies aan het middelbaar afgerond. 

Dit in de richting industriële wetenschappen aan PTS Boom. In september start ik aan 

mijn verdere studies, namelijk industrieel ingenieur in campus De Nayer van de KU Leuven. 

 
▪ Hobby's: Mijn grootste hobby is natuurlijk de Chiro. Verder doe ik aan fitness. Op vlak 

van sporten is af en toe eens ergens naartoe fietsen het enigste dat ik doe. 

 
▪ Mijn idool: Een specifiek idool heb ik niet echt. Mijn vrienden en familie zijn voor mij 

allemaal mijn idool. Dit omdat ze er voor mij staan en zij mij hebben gemaakt tot de 

persoon die ik nu ben. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

 
➢ De spit voor een halfuur laten zwijgen. 

 
➢ Door de universiteit geraken zonder herexamens. 

 
➢ Duitstalige schlagers uit de Chiro bannen. 

 
➢ Den Dentel deftig leren eten met mes en vork. 

 
➢ Nog leider zijn als de Ruben zijn middelbaar diploma haalt. 

 
▪ Levensmotto: Wees jezelf, er zijn al genoeg anderen. 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat ... 

Ik mij hier elke week amuseer met mijn vrienden! 



Toppers 
 

 

Siebe Spittaels 

 

 
▪ Bijnaam: De Spit/goatfucker 

▪ GSM: 0476 05 59 03 

▪ E-mail: siebe.spittaels@hotmail.com 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: ik ben 18jaar en heb heel mijn leven gespendeerd in de Chiro, 

waar ik zeker geen spijt van heb. 

 
▪ Studies of werk: ik ben dit jaar afgestudeerd in Sjabi en in september begin ik aan de 

UG voor dierengeneeskunde. 

 
▪ Hobby's: ik heb 7 jaar geklommen. Maar mijn echte hobby is natuurlijk mijn geitjes en 

schapjes goed verzorgen. Ik kweek met mijn schapjes om nieuwe levens te creëren. 

 
▪ Mijn idool: mijn idool is zonder twijfel ‘The incredible Dr. Pol’ van National Geographic, hij 

is een dierenarts dus dat spreekt voor zich waarom het mijn idool. Ik wil later even goed 

dieren verzorgen zoals deze OG dat doet. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: zwz nog meer met mijn schapen kweken, ge 

kunt nooit genoeg schapen hebben. Dierenarts worden zodat ik mijn dieren zelf kan 

verzorgen. 

 
▪ Levensmotto: zondag is Chirodag, dan krijgt de Chiro op alles voorrang 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat ... da elke zondag dikke boît is me u maten waarvan ge niks wilt 

missen. 
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Kerels 
 

 

Dries Servaes 
 
 

 

kerels. 

▪ Bijnaam: BOEF, butcher 

 
▪ GSM: 04 71 28 41 06 

 
▪ E-mail: servaesdries@icloud.com 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: 

Ik ben momenteel 19 jaar en zit al sinds de sloebers in de Chiro. Ik zit voor 

het moment 12 jaar in de Chiro. In mijn eerste jaar als leider heb leiding 

gegeven aan de speelclubs. Na een jaar aan jonge leden te geven had ik 

goesting om eens aan een oudere te geven, daarom geef ik dit jaar aan de 

 

▪ Studies of werk: 

Ik ben vorig jaar afgestudeerd als slager in Ter Groene Poorte. In September start ik te 

werken in slagerij Den Amer. 

 
▪ Hobby's: Mijn hobby´s zijn volleybal en uiteraard Chiro. Mijn grootste hobby is toch 

supporteren voor de beste ploeg van de wereld, zoals algemeen geweten is dat KV 

Mechelen. 

 
▪ Mijn idool: Clement Tainmont, want dit is de man waardoor de kakkers terug in eerste 

klasse spelen. Mijn ouders zijn ook wel een beetje mijn idool, want zonder hen had ik 

nooit ontdekt hoe graaf de chiro wel is. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

1. Na KV Mechelen vorig jaar te zien promoveren, wil ik ze dit jaar kampioen zien 

spelen wat uiteraard wel zal lukken. 

2. Dj … James op Tomorrowland krijgen. 

3. De flap op de kermis als nen echte patron laten rondlopen in kostuum. 

4. Mijn rijbewijs halen Na 2X mijn rijexamen te falen. 

5. Den Danio zijn haar afscheren zonder te sterven…. 

6. Streaken tijdens een voetbalmatch zonder een stadionverbod te krijgen. 

7. De Pekesfuif groter en bekender maken dan Pukkelpop of Rock Werchter. 

 
▪ Levensmotto: Opgeven kan morgen ook nog. 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat: ik het SUPER BANGELIJK vind en niets anders te doen heb 

op zondag…. ;-) 
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Kerels 
 

 

Jonas Danckaers 

 
 

▪ Bijnaam: James, Jones 

 
• Gsm: 0479/74.21.67 

 
▪ E-mail: jonas@danckaers.net 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: In november word ik 20 jaar, 

waarbij ik dit jaar start aan mijn 15de jaar in de chiro en het mijn 

3de jaar is als leider. 

 

 
 

▪ Studies: Na 2 jaar achter de rug te hebben begin ik nu aan mijn 3de jaar in de electro 

mechanica met als keuze onderhoudstechnologie. 

 
▪ Hobby's: Ik heb reeds vele hobby’s gehad maar uiteindelijk heb ik er nu nog 3, namelijk 

zwemmen, vissen en dan uiteraard de CHIRO!!!! 

 
▪ Mijn idool: Over mijn idool heb ik even moeten nadenken maar uiteindelijk waren het er 

toch 2. Deze zijn namelijk mijn ouders. Wat er ook gebeurt, zij staan altijd klaar en 

luisteren “altijd” als ik wil zeggen. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

- De andere leiders overtuigen dat Schlagermuziek wereldkwaliteit is. 

- Een kermis zonder herexamens meemaken. 

- Een fonds oprichten voor Thomas Delrue zodat hij geen kleren meer moet zoeken in de 

verkleedkoffer van de chiro. 

- Een snoekbaars vangen van 119 cm. 

 
▪ Levensmotto: 

 
- We don’t stop laughing because we grow old. We grow old because we stop laughing! 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat ... 

- Je daar plezier maakt zoals nergens anders. 

- Er iemand den tonnie op moet wijzen dat hij nog veel moet oefenen voor dat hij zo 

goed kan dansen als den enige echte E. Alcools 😊 
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Kerels 
 

 

 

 

Toon Cools 
 

 

 
 
▪ Bijnaam: Tonnie, Tony, Paillard, Tonio 

 
▪ GSM: 0471/07.07.90 

 
▪ E-mail: tooncools@hotmail.com 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Op 19 november zal ik de mooie 

leeftijd van 22 jaar bereikt hebben. Reeds als sloeber zit ik 

in de Chiro van Kalfort. Ik begin nu aan mijn 5de jaar als 

leider en geef na 3 jaar als hoofdleider de fakkel door aan 

de Jakke en den Burak. Na leiding te hebben gegeven aan 

sloebers, toppers, aspi’s en nog eens sloebers, staan nu de 

kerels te wachten! 
 

▪ Studies of werk: Ondertussen zit ik al 4 jaar op kot in het prachtige, mondaine Leuven. Eind 

september begin ik aan mijn 1ste jaar master in de Biochemie & Biotechnologie en dat nog 

steeds aan de KU Leuven. 

 
▪ Hobby's: Op de eerste plaats Chiro! Voor de rest probeer ik wat tijd vrij te maken voor 

muziek (harmonie van Kalfort) en voetbal bij de topclub Kalfort Daghet. 

 
▪ Mijn idool: Zanger en gitarist Stu Mackenzie van de Australische band ‘King Gizzard and The 

Lizard Wizard’. Gewoon omdat deze man een muzikaal genie is. En mijn andere idool is zonder 

twijfel Willem Vansteyvoort vanwege zijn ‘onovertreffelijke’ look en zijn mentale 

vaardigheden. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

➢ Mijn diploma behalen 

➢ Het ledenaantal van Chirojongens Kalfort terug boven de 100 tillen 

➢ Met den James een schlagerhit schrijven en nummer 1 bereiken in de tijdloze top 100 

➢ De edele stiel van het uitbenen leren van den Boef 

➢ De Jakke een herexamenloze zomer tegemoet laten gaan 

➢ Een nieuw haargroeimiddel uitvinden voor de Vaos en den Danio 

 
▪ Levensmotto: “Nil volentibus arduum” (Niets is onmogelijk voor zij die willen) 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat: 

➢ Mijn zondag er anders wel heel saai zou uitzien. 

➢ Ik niet zonder zou kunnen ☺ 
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Aspi's 
 

 

Robbe Danckaers 
 
 

▪ Bijnaam: Robbedoes, Burak, Deurwaarder, Pyromaniac 

 

 

• GSM: 0498/97 59 55 

 

▪ E-mail: robbe@danckaers.net 

 

▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik word 22 september 21 jaar en ben 

ondertussen al 15 jaar (dit is mijn 16de) lid van de Chiro en start dit 

jaar aan mijn 4de jaar als leider. Na een super jaar bij de rakkers 

zoek ik het dit jaar hogerop bij de aspiranten. 
 

▪ Studies: Na mijn Professionele Bachelor Farmaceutische en 

biologische laboratoriumtechnologie aan de Artesis Plantijn 

Hogeschool te hebben afgerond, start ik aan mijn schakeljaar om mijn Master Biochemie te 

behalen 

 
▪ Hobby's: Op de eerste plaats komt logischerwijs de Chiro. Daarnaast spring ik al eens graag op 

mijne koersvélo met maten om daarna een verfrissingske te nuttigen. 

 
▪ Mijn idool: Al van jongs af aan was ik gefascineerd door vliegtuigen. Één van mijn grote idolen is 

dan ook Reginald Mitchell. Hij is de ontwerper van misschien wel het mooiste jachtvliegtuig ooit 

gebouwd: de Supermarine Spitfire. Dit pracht van een vliegmachien werd gebruikt in WO II door 

de geailleerden. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

❖ Een koersclubke oprichten genaamd: CKCyclo 

❖ Even goed op 2 paarden kunnen wedden als de Jakke 

❖ Iemand vinden die een kleurenpalet heeft dat groter is dan dat van de Wimpie 

 

▪ Levensmotto: Maat, Burak pyromaan doe na is effe normaal!!! ~ Bastos 

 

▪ Ik zit in de Chiro omdat ... 

❖ Chiro het graafste is dat er bestaat 

❖ de andere leiders anders geen overheerlijke panini’s met zalm zouden kunnen eten 

na hun nachtelijke avonturen. 

❖ er iemand toch de rest moet duidelijk maken dat het terras de steunpilaar is van 

ons restaurant “Bij Mie Kalfut”. 
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Aspi's 
 

 

Yens Leroy 

 
▪ Bijnaam: Jeanke , Coike jr , den chief 

 
▪ GSM: 0495 33 18 54 

 
▪ E-mail: yens.leroy@gmail.com 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Op 8 oktober word ik 21 ik zit al 14 jaar in de chiro van 

kalfort en ik ga aan mijn 15de jaar waarvan mijn 3 jaar als leider. 

 
▪ Studies of werk: ik ben bezig aan mijn 2de werkjaar bij de firma Alfa TI in de functie 

als elektricien HVAC , algemene elektriciteit. 

 
▪ Hobby's: uiteraard chiro / zaalvoetballen 

 
▪ Mijn idool: Lionel messi: hij is gewoon de beste voetballer die er is. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

▪ heel de leidingsploeg alle nummers van AA Tanne leren 

▪ de jakke aan nen kermis helpen zonder herexamens :) 

 
▪ Levensmotto: gene paniek alles komt goed!! 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat ... 

▪ ik het gewoon super leuk vind.(wat doe je anders op een zondag namiddag) 
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VB 
 

 

Joop Wauters 

▪ Bijnaam: Joopie, Wally, Walters (en vroeger ook al 

eens Mac Ass) 

 
▪ GSM: 0472 34 76 47 

 

▪ E-mail: joopwauters@hotmail.com 

 
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: 38 levensjaren waarvan 

18 in de chiro van Kalfort. 

 
▪ Studies of werk: Leerkracht aardrijkskunde in 

BimSem (de beste school van Mechelen en ruime 

omgeving) 
 

▪ Hobby's: Lopen (bij Kalloo), fietsen (koersfiets of mountainbike en elke dag heen en weer 

naar m’n werk), actief bij de teams van de loopronde van Kalfort en de Fortloop, op trot 

zijn met vrouw en kids … en de chiro natuurlijk! 

 
▪ Mijn idool: De man op mijn t-shirt is één van mijn helden. Daarnaast heb ik ook enorm veel 

respect voor alle (top)sporters die zich puur voor de sport moeten dubbelplooien terwijl al 

die overbetaalde voetballers met hun veel te dure auto’s naar decadente feestjes rijden. 

 
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: Ik ben volop bezig met de voorbereidingen om 

mij te plaatsen voor de Olympische spelen van Tokyo 2020. 

 
▪ Levensmotto: Today is the day! (© Mark Oliver Evrett – vrije vertaling van carpe diem © 

Horatius) 

 
▪ Ik zit in de Chiro omdat dat mij jong houdt 
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Uniform 
 

 

Hier ziet u het perfecte voorbeeld van een uniform (excl. sweater). Het uniform geeft de groep 

het gevoel van samenhorigheid en zo kan men ook aan de buitenwereld laten zien dat we als één 

grote groep onze zondagen beleven. Daarom vragen wij aan 

iedereen die op zondag naar de Chiro komt, zijn uniform te dragen. 

 
Een volledig uniform ziet er als volgt uit : 

• een beige broek 

• een rode T-shirt 

• een blauwe sweater van onze eigen Chiro (met kap) 

• een sjaaltje in de afdelingskleur 

 
Uniformen zullen niet meer verkocht worden op onze Chiro, dit 

namelijk omdat dit voor ons heel wat extra administratie en werk 

opleverd. Daarom willen we naar de ouders toe vragen om zelf 

uniformen te gaan kopen in “Den Banier”. Truien en sjaaltjes zijn 

wel nog te verkrijgen en dit moeten jullie navragen bij Rik Schelfhout of Robbe Danckaers. 

 
Deze trui of sjaal zal diezelfde zondag of de zondag daarachter klaarliggen om te gebruiken. U 

kan ofwel cash geld meebrengen of het bedrag na bestelling zo snel mogelijk storten op de 

gemengde rekening (BE74 7332 3233 2107). Gelieve hier zeker niet te lang mee te wachten. Zo 

verloopt de samenwerking het beste. 

 
Dit zijn de prijzen: 

• Chirotrui: € 25 

• Sjaaltje: € 12 

 
Indien u nog meerdere Chiro-artikelen wenst te kopen, kan u altijd zelf eens langsgaan bij één 

van de winkels van De Banier. Meer info vindt u op www.debanier.be . 
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Site 
 

 

We weten niet of iedereen onder jullie het wel weten, maar wij hebben ook een super handige 

site. Als je deze geregeld eens raadpleegt, ben je volledig mee met onze werking. 

 
Om jullie te overtuigen zal ik enkele troeven van onze site op tafel leggen. Dit kan je allemaal 

vinden op onze site: 

• Informatie over de leiding: gsm-nummer, e-mailadres,… 

• ’t Chiromanneke 

• Kalender 

• Rekeningnummers van de Chiro 

• Informatie over het uniform 

• Informatie over het kamp 

• Inschrijvingspapieren van het kamp en weekend 

• … 

Hieronder zien jullie een overzicht van de homepage. Ga zelf eens een kijkje nemen en blijf zo op 

de hoogte van al onze activiteiten!! 

 
http://chirokalfort.be/ 
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Info 
 

 

Waar? 

 
Chirojeugd Kalfort 

L. Van Kerckhovenstraat 66 

2870 Puurs 

 
Wanneer? 

 
De Chiro start elke zondag vanaf 14 uur: 

Sloebers en Speelclubs tot 17u 

Rakkers tot 18u 

Toppers tot 19u 

Kerels tot 19u30 

Aspi’s tot 20u 

 
Hoofdleiding 

 
Van Praet Jan 0479084078 janvanpraet99@gmail.com 

Robbe Danckaers 0498975955  robbe@danckaers.net 

Bij deze mensen kan je altijd terecht voor eventuele vragen en/of opmerkingen! 

 
Volwassen Begeleider 

 
Joop Wauters 0472/34.76.47 joopwauters@hotmail.com 

 
Enkele Cijfers 

 
Stamnummer: MJ-0505 

Rekeningnummer (jongens): BE16 7332 3230 0074 

Rekeningnummer (gemengde): BE74 7332 3233 2107 
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