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Woordje v/d groepsleiders
Beste ouders, Chirojongens en andere sympathisanten,
We zijn weer vertrokken voor een nieuw, spetterend Chirojaar. We mogen u vol trots onze
fantastische leidingsploeg voorstellen. Maar laten we eerst even terugkijken naar het afgelopen
Chirojaar. Ondanks het venijnige beestje, genaamd covid, hebben we toch een boeiend jaar
achter de rug. We haalden onze creatiefste geesten boven om ook online zalige zondagen boven
te toveren of om speciale spelen te maken voor twee bubbels. Onder elke omstandigheid zijn we
er in geslaagd om er toch een fantastisch jaar van te maken! Waarvoor ook uw dank!
Gelukkig konden we dit jaar weer als één hechte groep op bivak in Westouter, waar we ons op en
top geamuseerd hebben. Tien dagen lekker eten met dank aan onze kookouders, geweldige
spelletjes met dank aan onze geweldige leidingsploeg, een geweldige sfeer met dank aan onze
leden. En last but not least, een onvergetelijk kamp met dank aan iedereen die mee was! Eind
augustus volgde dan de kermis, die we na een jaartje overslagen dubbel en dik hebben ingehaald.
We willen dan ook iedereen bedanken, met in de eerste plaats onze medeleiders. Dit alles hebben
we slechts kunnen organiseren dankzij hun toewijding en passie voor de Chiro. Daarnaast willen
we ook de ouders, oudleiding, en Chirovrienden bedanken voor hun enthousiasme tijdens de
vrijwillige shiften in ‘Bij Mie Kalfut’. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest!
Dit jaar breiden we onze leidingsploeg nog wat verder uit en hoeven we niemand gedag te zeggen.
Er komen daarentegen wel 4 voortreffelijke enthousiastelingen bij die zich elke zondag zullen
inzetten om de leden een onvergetelijk Chirojaar te bezorgen. Ward Vermeiren, Wannes Suys,
Lennert Peleman en Brent Hellemans hebben reeds een aantal jaren Chiro-ervaring op de teller,
dus we zijn er van overtuigd dat ze jullie zoon/zonen iedere week zullen kunnen uitdagen en
amuseren. Meer over deze gasten kan je verder in het boekje ontdekken.
In totaal starten we dus met een historisch grote leidingsploeg van 27 leiders die iedere zondag
alles uit de kast zullen halen om er stuk voor stuk onvergetelijke namiddagen van te maken. En als
hoogtepunt van het jaar gaan we, voor het eerst, op volledig tentenkamp. In de loop van het jaar
zullen we hier zeker nog meer info over geven en vragen hierover zo goed mogelijk
beantwoorden. Net zoals vorig jaar is Yoni De Smedt nog steeds onze volwassen begeleider of
ook wel VB genoemd. Hiervoor verwijzen we naar het woordje van de VB.
Afgezien van de nieuwe leiders die in de Chiro komen, zullen Siebe Foret en Jelle Fostier de
fakkel overnemen van Jan Van Praet en Robbe Danckaers als hoofdleiding. Zij zullen naar hun
beste al jullie vragen en bezorgdheden beantwoorden om ervoor te zorgen dat de werking vlot
loopt gedurende het hele Chirojaar. Aarzel dus niet als je vragen of opmerkingen hebt.
Ziezo, dit gezegd zijnde, zijn we klaar om er een lap op te geven!
Hopelijk tot snel,
Siebe & Jelle

Woordje van de Volwassen
begeleider (vb)
Beste ouders en leden,
Nu we terug van start kunnen gaan met de wekelijkse Chirozondagen, wil ik toch nog
heel even een laatste keer stil staan bij het fantastisch kamp dat de leidingsploeg in
elkaar gestoken heeft. Nu de Kermis nog nazindert lijkt het al een eeuwigheid geleden,
maar toch even dit: Alleen maar bewondering voor de creativiteit en de
verantwoordelijkheidszin die ze hierbij aan de dag hebben gelegd. Ze zorgden ervoor
dat er veel jongens moe maar voldaan en met een rugzak vol nieuwe ervaringen
huiswaarts keerden: Fantastisch!
Nu we dit jaar met een nog grotere leidingsploeg zitten en er enkele jonkies staan te
springen om zich te bewijzen tussen al dat ervaren talent kan het alleen maar een nog
beter jaar worden. Eveneens zal dit jaar het ontwerp van de nieuwe chirolokalen
stilaan vorm krijgen. We kijken dus met spanning uit naar het nieuwe werkjaar.
Ook dit jaar zal ik de rol van volwassen begeleider op mij nemen.
Chiro wordt gemaakt door jongeren voor jongeren, maar als veebee blijf ik hen hierin
ondersteunen indien nodig. Ik woon de vergaderingen bij, durf al eens mijn mening te
geven in discussies en fungeer als klankbord bij moeilijkere beslissingen.
Zoals het voorbije jaar kan je bij mij terecht mocht je toch met zaken zitten die je niet
wil of kan bespreken met de leiding. Mijn deur staat altijd open...
Ik wens tot slot alle leden, leiding, ouders en Chiro-sympathisanten een spetterend
Chirojaar toe!
Groetjes
Yoni
0471/54 39 31

Sloebers
Robbe Danckaers
▪ Bijnaam: Robbedoes, Burak, Burki
▪ Adres: Schipstraat 26, 2870 Puurs
▪ GSM: 0498/97 59 55
▪ E-mail: robbe@danckaers.net
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Binnen enkele weken start ik aan mijn
23ste levensjaar. Aan Chiro-ervaring ook zeker geen gebrek aangezien
ik hier al bijna 2 decennia rondloop (damn das al lang).
▪

Studies: Na afgestudeerd te zijn als farmaceutisch laborant (booming business
voor de moment) ben ik vorig jaar gestart aan een Master Industrieel Ingenieur:
Biochemie aan de UAntwerpen met campus Groenenborger als thuishaven.

▪

Hobby's: Op de eerste plaats komt logischerwijs de Chiro. Daarnaast spring ik al
eens graag op mijne koersvélo met de mannen van CKCyclo om daarna een
verfrissingske te nuttigen. Maar het liefst van al ga ik in de lesvrije week
shredden met de homies in Österreich op min snowboard!

▪

Mijn idool: Het brein achter het spel “Machiavelli”! Op de Chiro spelen we dit
graag al eens in het groot met klakkebuizen of waterspuiten, wat kan zorgen voor
epische confrontaties tussen 2 ploegen.
Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
❖ Evenveel schoonbroers hebben als den Butcher
❖ De Pallet op zondag zien zonder wonden op zijn lichaam, hem alleen al zien
op zondag is al een hele opgave
❖ Een even zotte bromance hebben zoals de Zan en de Spit (daar is meer
aan de hand)
Levensmotto’s:
❖ Sometimes maybe good, sometimes maybe shit! ~ Gennaro Gattuso
❖ Geniet van het leven, ge overleeft het toch ni! ~ de Ras, Discobaar A
Moeder
Ik zit in de Chiro omdat ...
❖ Chiro het graafste is dat er bestaat
❖ ik toen ik heel jong was ben gediagnosticeerd met een ernstige vorm van
FOMO
❖ nog niet iedereen Deborah Ijkel kent waaronder Palletje en Choupic

▪

▪

▪

Sloebers
Jef Servaes
▪

Bijnaam: Wimmeke

▪

Adres: Winkelveld 9 20870 Puurs

▪

GSM: 0470093776

▪

E-mail: jef.servaes@hotmail.com

▪

Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik zit al 16jaar in de Chiro en begin in september aan
mijn vijfde jaar als leiding. Ik ben nu 22 jaar.

▪

Studies/werk: Ik ben afgestudeerd in 2019 als autotechnieker bij de PTS in
boom, nu werk ik als technieker bij volvo truck center in kampenhout. Naast de
Volvo ga ik nog bijwerken bij een loonwerker van in de buurt.

▪

Hobby's: mijn belangrijkste hobby op dit moment is natuurlijk Chiro geven!
Naast die hobby ga ik soms ook een toertje doen met de koersvlo.

▪

Mijn idool: DE ronny retro omdat die zoals geen ander sfeer kan maken met zijn
boenkschefkes.

▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
-Rijk worden
-de spit Nederlands leren praten
-van “bij mie kalfut” een sterrenzaak maken
-de Danio kaal scheren
-de mettes duidelijk maken dak nen groteren beir ben
▪

Levensmotto: Never loos hoop, alles comes good

▪ Ik zit in de Chiro omdat ...
ik er al vanaf ik kon er in zit en ik het nog altijd even leuk vind als in het begin

Sloebers
Ruben de groof
▪ Bijnaam: zan
▪ Adres: Louis Nutenstraat 2, 2870 Puurs
▪ GSM: 0499466379
▪ E-mail: ruben.degroof@hotmail.com

▪

Leeftijd + Chiro-ervaring: ik ben nu 20 jaar oud. Ik zit jammer genoeg nog maar van
eerste jaar aspirant in de Chiro. Ik begin nu met veel plezier aan mijn derde jaar
leiding. Vorig jaar heb ik toppers gegeven.

▪

Studies of werk: Ik begin dit jaar aan de richting podiumtechnieken.

▪

Hobby's: ik klim en 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 diploma podiumtechnieken behalen.
➢ Mijn hersenen kunnen uit zetten zodat de spit uren tegen mij kan praten
over het leven.
➢ De gizzo leren navigeren met google maps.
▪

Levensmotto: Een examen kan je herkansen een feestje niet.

▪

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

Sloebers
Siebe Spittaels
▪ Bijnaam: De Spit
▪ Adres: Kalfort Essendries 18

▪ GSM: 0476 05 59 03
▪ E-mail: siebe.spittaels@hotmail.com

▪

▪

▪

Leeftijd + Chiro-ervaring: ik ben 20 jaar en zit al in de Chiro vanaf de Sloebers.
Ne zondag zonder Chiro voelt niet aan als ne zondag! Er gebeuren altijd zotte
dingen die ge niet wilt missen, dus een leven zonder Chiro zou maar wat saai zijn.
Studies of werk: nadat ik mijn studies had afgerond in Sjabi ben ik vertrokken
naar Gent waar ik ben begonnen met Diergeneeskunde aan de UGent. Na al een
anderhalf jaar studeren in lockdown hoop ik dat mijn 3de jaar wat aangenamer gaat
zijn.
Hobby's: ik heb 7 jaar geklommen in de Klimax in Breendonk. Maar mijn echte
hobby is natuurlijk mijn geitjes en schapjes goed verzorgen. Deze kleine
herkauwers verzorg ik al vanaf mijn 9 jaar met veel plezier. Met onze schapen
(Shetland schapen) kweken we ook. Dus moest u geïnteresseerd zijn in het kopen
van Shetland schapen neem dan gerust contact met mij op (mijn gegevens staan
bovenaan).

▪

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: Mijn mini boerderijtje uitbreiden zodat
ik wat meer schapen kan houden. En mijn rijbewijs G halen dat ik met de tractor
kan rond cruisen.

▪

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

▪

Ik zit in de Chiro omdat ... ik daar 1000% mezelf kan zijn, wat soms een
ergernis is voor mijn omgeving, waar ik mij natuurlijk niks van aantrek
. En ook
omdat ik daar den tofste tijd van mijn leven meemaak.

Sloebers
Brent Hellemans
▪ Bijnaam: Ik heb jammer genoeg nog geen bijnaam.
▪ Adres: Eikerlandstraat 114, Ruisbroek
▪ GSM: 0491 33 05 41
▪ E-mail: brent.hellemans@gmail.com

▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Met mijn leeftijd van 18
jaar begin ik aan mijn eerste ‘volwassen chirojaar’. Dit
wordt eveneens mijn 7de jaar in de chiro.
▪

Studies/werk: ingenieurswetenschappen / burgerlijk ingenieur

▪

Hobby's: Naast de chiro speel ik ook voetbal bij het grote Kalfort Puursica.

▪

Mijn idool: Luc Tuerlinckx van de firma Safety First omdat hij steeds
inspirerende woorden klaar heeft.

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 1m80, zodat ik niet meer één van de
kleinste ben.

▪

Levensmotto:‘Ge kunt ne fazant scheren maar daarmee kan em nog ni kaarten’
‘Kem t gehad’ dag 2

▪

Ik zit in de Chiro omdat ik door mijn familie ben ingezet om het abnormale
gedrag en de ronduit oninteressante anekdotes van mijn neef en medeleider
Siebe Spittaels (Spit) te bedwingen. Ook werd mij gevraagd om het
spraakgebrek aan te pakken. Daarnaast is het leuk om samen met je vrienden er
een leuke zondagnamiddag van te maken.

Speelclub
Jonas Danckaers
▪ Bijnaam: James
▪ Adres: Schipstraat 26, Kalfort
▪ Gsm: 0479/74.21.67
▪ E-mail: jonas@danckaers.net
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: In november word ik 22
jaar, waarbij ik dit jaar start aan mijn 17de jaar in de
chiro en het mijn 5de jaar is als leider.
▪

Studies: Na 4 jaar hogeschool gedaan te hebben kan ik nu met trots zeggen dat
mijn studies van elektro mechanica voltooid zijn. Met het diploma dat ik nu bezet
kan men mij steeds terugvinden bij BLE (Belgian Lifting and Equipment) waar ik ga
starten met werken als technieker aan mobiele kranen.

▪

Hobby's: Ik heb reeds vele hobby’s gehad maar uiteindelijk heb ik er nu nog 4,
namelijk vissen, lopen, iets drinken met de vrienden en dan uiteraard de CHIRO!!!!

▪

Mijn idool: Na lang te twijfelen ga ik voor Dirk Heirman gaan. Hij is de organisator
van tractorpulling Zele wat altijd enorm graaf is om naar te kijken. Met de nodige
muziek, commentatoren, drank en tractors/ camions is dit het zaligste evenement
om naar toe te gaan. (uitgezonderd kalfort kermis en Pekesweekend natuurlijk
)

▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
- De andere leiders overtuigen dat Schlagermuziek wereldkwaliteit is.
- Een snoekbaars vangen van 119cm
- Even goed kunnen duiken als de pallet

.

▪

Levensmotto:
- Life is a game, play to win
- Geniet van ’t leven. Ge overleeft het toch ni

▪

Ik zit in de Chiro omdat ...
- Je daar plezier maakt zoals nergens anders.
- Je uitleven met de leden enorm plezant is.

Speelclub
Wannes Maes
▪

Bijnaam: Pirre, Pièrre, Pirre’tron…

▪

GSM: 0470/94.91.00

▪

E-mail: maes.wnns33@gmail.com

▪

Leeftijd

+

Chiro-ervaring:

Op 29

december word ik 20 jaar. Nu begin ik aan
mijn 15e chirojaar bij de chiro van Kalfort!

▪

Studies of werk: afgelopen jaar heb ik de opleiding Industrieel Ingenieur gevolgd
aan de KUL. Dit was spijtig genoeg niet gelopen zoals ik verwacht had, maar kijk met
veel goede moed op naar de volgende jaren! Hier ga ik me volledig laten verleiden in
de wereld van de kunst en de wetenschap van het ontwerpen, ofwel Architectuur aan
de UA.

▪

Hobby's: De C-H-I-R-O natuurlijk! Voor de rest probeer ik ten gepaste tijden mijn
nodige dosis beweging te verwerven door een balletje te trappen met boys van CKC
of een toertje te gaan lopen door Kalfort en omstreken.

▪

Mijn idool: Bockie De Repper, deze Oilsjteneer (ofwel Aalstenaar) is bekend om zijn
foodvlogs en zijn buitengewoon aparte vorm van humor. Hem opzoeken op YouTube is
daarom zeker een aanrader! Je kan hem ook al eens eerder gezien hebben in een van
de afleveringen van De Slimste Mens ter Wereld uit het afgelopen seizoen. Daarnaast
heeft hij ook een paar zelf uitgebrachte plaatjes volledig in het genre dat bij zijn
persoonlijkheid past, hilariteit verzekerd!

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
➢ Mijn diploma behalen (zodat mijn mama & papa ook trots zijn op mij).
➢ Paletje duidelijk maken dat straatmeubilair altijd wint als je er tegenrijdt met de
fiets.
➢ Een zelfherstellende gyproc muur uitvinden voor in het gebouw van onze meisjes.
➢ De Molenbeek laten omlopen zodat den Butch toch nog in Kalfeut kan wonen.

•

Levensmotto: “Heb je 70 euro in bezit, dan weet je dat het met je verjaardag goed
zit.” ~ R. de Groof
•

Ik zit in de Chiro omdat ... Studeren op zondag maar saai is.

Speelclub
Dentel Van Ranst
▪ Bijnaam: Kenny (Kantin), Poro
▪ Adres: Schipstraat 7, 2870 Puurs
▪ GSM: 0468103766
▪ E-mail: vanranstdentel@gmail.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: 20 jaar + 3de jaar leiding
▪

Studies/werk: Personeelswerk Artevelde Hogeschool Gent.

▪

Hobby's: Studentelleven, chiro en Maniflex

▪

Mijn idool: Jake Paul.

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: Een event organiseren waar wel winst
uit komt.

▪

Levensmotto: Stop met filmen Jakke, zo’n dingen moeten onthouden.

▪

Ik zit in de Chiro omdat ik anders moet gaan vissen met mijn pa…

Speelclub
Lennert Peleman
▪ Bijnaam: Lennie
▪ Adres: Merlegatveld 2
▪ GSM: 04 72 62 97 04
▪ E-mail: lennert.peleman@gmail.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben 18 jaar en zit al sinds de
sloebers in de Chiro. Na 12 jaar lid te zijn begin ik aan mijn
eerste jaar als leider.
▪

Studies/werk: Ik ben dit jaar afgestudeerd in de richting economie-moderne
talen en volgend jaar ga ik handelswetenschappen studeren aan de universiteit
Gent.

▪

Hobby's: Naast de Chiro ga ik soms wel eens kitesurfen.

▪

Mijn idool: zonder twijfel den Herman van ‘van vlees en bloed’

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
➢ Afstuderen
➢ Een monument bouwen voor Jonnhy Voners
➢ Chiro Kalfort nog GROTER maken

▪

Levensmotto: ‘Een beetje verlies hebt ge altijd’

▪

Ik zit in de Chiro omdat
er niks beter is dan u op zondag te amuseren met uw vrienden op de Chiro!!

Speelclub
Ward Vermeiren
▪

Bijnaam: Vermeiren of wardo

▪

Adres: Eikerlandstraat 43

▪

GSM: 04 68 28 54 53

▪

E-mail: wardvermeiren@telenet.be

▪
Leeftijd + Chiro-ervaring: In oktober bevind
ik mij eindelijk tussen de achttienplussers. Ik loop
al sinds de sloebers op deze bangelijke Chiro rond.
2
De Chiro zit dus al voor van de tijd in mijn leven.
3

▪

Studies/werk: Enkele maanden geleden voltooide ik mijn studie, namelijk
Techniek-Wetenschappen in Bornem. Om in wetenschappelijke gebieden te
blijven zal ik volgend jaar de richting Chemie volgen.

▪

Hobby's: Naast Chiro Kalfort ziet mijn vrije tijd er zeer triestig uit. Deze
probeer ik dus ook op te fleuren door af te spreken met vrienden en mijn
dansbenen los te gooien op de dansvloer van de plaatselijke fuifjes (mopje, er is
nog steeds een virusje aan het rondhuppelen tussen de mensen …).

▪

Mijn idool: Tyler the Creator is een rapper die, al zeg ik het zelf, heel slechte
muziek heeft. Gelukkig is hij naast zijn muziek ook bekend in de meme
community. Zo hebben we de gekende zin: ‘your girlfriend looks like my mom’ aan
hem te danken en nog veel meer.
https://www.youtube.com/watch?v=wuJlX6f9MyU

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
➢ Een diploma in mijne zak kunnen steken.
➢ Den Butcher één dag laten overleven zonder vlees te eten.
➢ De rest van de leiding kapot maken in chapeau.

▪

Levensmotto: Original founder of the quote ~ kemt gehad (Dag 2)

▪

Ik zit in de Chiro omdat ...
ik samen met mijn zus de vorige generaties van Vermeirekes ga evenaren.

Rakkers
Jan Van Praet

▪
▪

▪

▪

▪ Bijnaam: Jakke, Bleuke, Play-Doh
▪ Adres: Turkenhofdreef 13, 2870 Puurs-Sint-Amands
▪ GSM: 0479084078
▪ E-mail: janvanpraet99@gmail.com
Leeftijd + Chiro-ervaring: Deze zomer heb ik de
gezegende leeftijd van 22 bereikt. Mijn Chiro-carrière
begon op 6-jarige leeftijd. Na de rakkers, kerels,
speelclubs en aspi’s onder mijn hoede gehad te hebben,
kies ik dit jaar terug voor de jongere groep waar het
allemaal bij begon. Rakkers, houd u vast aan de takken
van de bomen ‘cause it’s gonna be le-gen-dary!
Studies/werk: 1ste master Tandheelkunde aan de KUL
Hobby's: uiteraard komt de Chiro op de eerste plaats! Hiernaast probeer ik de
conditie op peil te houden door eens te gaan lopen of voetballen. Uiteraard drink
ik in het weekend ook graag een pintje met mijn maten. In de week kan je mij,
zoals iedere plichtsbewuste student, vinden in één of andere bibliotheek te
Leuven (love you mama <3)
Mijn idool: zwangere guy, joost klein, Bocky de repper, mijn tandarts, de
uitvinders van de corona-vaccins, eliud kipchoge, kobe bryant, Jordan Belfort,
Tyler the creator (loiter squad), Filthy Frank, chicken joe van surf’s up, mufasa
van de leeuwenkoning, frozone van the incredibles en mijn grootouders
Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
➢ Een geslaagde wingman spelen voor de spit (wegens corona geef ik mezelf
nog 1 jaar de tijd om dit huzarenstukje af te ronden)
➢ Tandarts worden
➢ De ziel van den james vinden
➢ Beter mayonaise in potten kunnen yeeten als de pallet
➢ Meer butlers hebben als de jmjwz
➢ Een groter poffertje zijn als den choupik
➢ Beter met mijn duimen kunnen draaien dan rikske

▪

Levensmotto:
‘stopt me foto’s trekken, onthoud gewoon de schoon dingen int leive’
J. Schelfhout

▪

Ik zit
➢
➢
➢

in de Chiro omdat ...
Het veel meer is dan een zondagnamiddag sport en spel
Ik nog niet klaar ben om de chiro los te laten
Ge hier vrienden maakt voor het leven

Rakkers
Willem Vansteyvoort
▪ Bijnaam: Wimpie, Willie
▪ Adres: G. Gezellelaan 35, 2870 Puurs
▪ GSM: 0474/45.51.82
▪ E-mail: willemvansteyvoort@outlook.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben op 1 januari 20 jaar geworden. Na
twee passages bij de sloebers en speelclubs begin ik nu aan mijn 3de
jaar als leider. Ziet u het patroon al? Tevens mijn 15e Chiro jaar.
▪

Studies of werk: Ik studeer Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven

▪

Hobby's: Voornamelijk Chiro! En in Leuven met medeleiding af en toe eens gaan
lopen, voetballen, squashen, … Om zo fit te zijn op de zondagen
.

▪

Mijn idool: Lekker traditioneel maar 100% de waarheid: mijn ouders! Zij staan
altijd voor mij klaar.

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
➢
➢
➢
➢

Terug met 100+ op kamp vertrekken
De leiding laten inzien dat muren en deuren niets verkeerd doen
Enkele maanden naar het buitenland trekken met een doel
Van Chiro Kalfort wereldnieuws maken zodat het zelfs op CNN komt

▪

Levensmotto: Van de man hemzelfde die mij mogelijks een herexamen heeft
opgebracht: “Wie een waarom heeft waarvoor hij leeft, kan bijna elk hoe
verdragen” (Nietzsche).

▪

Ik
➢
➢
➢
➢
➢

zit in de Chiro omdat ...
Ik toch iets moet doen op zondag
Het een ideaal excuus is om eens niet achter mijn boeken te zitten
Wij zo’n fantastische biermanden kunnen maken
Iemand de leiding moet (her)opvoeden
De Chiro één gezellige familie is en ik niet zonder hen zou kunnen

Rakkers
Jan-Maarten Van Damme
▪ Bijnaam: J-M

▪ Adres: Essendries 11, Puurs
▪ GSM: 04 98 18 05 70
▪ E-mail: janmaarten.vdamme@gmail.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben momenteel 18
jaar oud, en in december wordt ik nog 19 jaar. Ik zit
vanaf het eerste jaar sloeber in de Chiro en heb
sindsdien nog geen enkel jaar Chiro gemist.
▪ Studies/werk: Ik begin dit jaar aan mijn 2e jaar Handelsingenieur in Leuven.
▪ Hobby’s: Padel & CHIROOO
▪ Mijn idool: The boys of 98 aka ruigste en meeste entertainende youtube kanaal van
de wereld.
▪ Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
meer missers in een voetbalmatch maken dan de jakke
wereldrecord diepzeeduiken verbreken
▪ Levensmotto: No sweat no glory
▪ Ik zit in de Chiro omdat ik hier de tofste tijd van mijn leven heb

Rakkers
Jelle Fostier
▪ Bijnaam: Fosti, Eindhoven, Foster, Frosti, Vostjee en
allerhande andere variaties op Fostier
▪ Adres: Kalfortdorp 30
▪ GSM: +32484851710
▪ E-mail: jellefostier@outlook.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Deze zomer ben ik 19
jaar geworden. Ik zit al sinds eerste jaar sloeber in de
Chiro, dit wordt dus mijn veertiende jaar in de Chiro
waarvan mijn tweede als leider.
▪

Studies/werk: Dit jaar begin ik aan mijn tweede jaar geneeskunde aan de KU
Leuven.

▪

Hobby's: Ik probeer regelmatig eens te gaan lopen aan het fort of in Leuven.
Daarnaast speel ik Piano en saxofoon. Tot slot nog het belangrijkste van allemaal:
Chirooooooooooooo

▪

Mijn idool: Den Choupic, aka de Jelle waar ik het meest naar opkijk in het leven,
zijn acteertalent als Kung Fu Panda is fenomenaal en tis ook gewoon ne veel te
schattige knuffelbeer. Daarnaast inspireren onder andere Jimi Hendrix, Chopin,
Nietzsche, Zwangere Guy, Dirk De Wachter en Martin Heidegger mij.

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
o Samen met de Gijs in de MUG zitten met Vlaamse Schlagers op de
achtergrond.
o Vissen met de Vis.
o De Pallet leren fietsen
o Mezelf leren fietsen.

▪

Levensmotto: Forsan et haec olim meminisse iuvabit (Of ook: ooit zullen we ons
dit alles glimlachend herinneren) ~ Vergilius (uit Aeneiis 1.203)

▪

Ik zit in de Chiro omdat ... De Chiro geweldig bangelijk super mega graaf is.
En omdat ge u elke zondag kunt amuseren met uw maten natuurlijk.

Rakkers
Wannes Suys
▪ Bijnaam: Butcher, Butch
▪ Adres: Guido Gezellelaan 147, 2870 KALFORT
▪ GSM: 0460 97 72 37
▪ E-mail: wannessuys@gmail.com

▪

▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Met mijn mooie leeftijd van 18 jaar is
het groen nog maar net van achter mijn oren. Desondanks heb ik al
12 fantastische jaren achter de rug in de Chiro. Dit jaar wordt mijn
eerste jaar als leider.
Studies/werk: Dit jaar heb ik mijn middelbare schoolcarrière succesvol
afgewerkt. In september start ik dus in het hoger onderwijs. Dit in de richting
biowetenschappen aan de Ugent.

▪

Hobby's: Chiro natuurlijk. Daarnaast speel ik ook voetbal bij het grote Puursica.
Daar kan je mij elke zaterdag in doel vinden voor zeer hoogstaand voetbal.

▪

Mijn idool: Johny Voners AKA Xavier Waterslaeghers, iedereen kent hem
natuurlijk. Hij is de grootste doelman allertijden. Met hem in de goal hadden we
het EK wel gewonnen (stoeme pizzafretters).

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
➢ Afstuderen
➢ Een vleesdag invoeren op kamp, we eten een hele dag alleen vlees en geen
groenten.
➢ Waasland Beveren kampioen zien spelen (misschien lukt het dit jaar wel nu
we in tweede klasse spelen).
➢ De molenbeek verleggen zodat er geen twijfel meer bestaat over mijn
adres, IK WOON IN KALFORT !!!
➢ Kalfort kermis bekender/groter maken dan de sinksenfoor
Levensmotto:
➢ Mag het wa meer zen ~ ons mama
➢ Kemt gehad (dag 2) ~ Ward
Ik zit in de Chiro omdat ...
➢ Het de plezantste hobby is met mijn vrienden
➢ Iemand de Jakke zijn gezag moet ondermijnen
➢ Iemand op Lynn Saas moet letten
➢ Mijn kruiwagenverhuur goed opbrengt

▪

▪

Toppers
Siebe Foret
▪ Bijnaam: Foret, Vis, Hermes
▪ Adres: Guido Gezellelaan 86 te Puurs-Sint-Amands

▪ GSM: 04 78 13 74 53
▪ E-mail: siebeforet@gmail.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben onlangs 19 jaar
geworden en ben dus een grote jongen. Ik zit als sinds
kleine sloeber in de Chiro en begin nu aan mijn tweede
jaar als leider.
▪

Studies of werk: Na mijn middelbaar succesvol te hebben afgerond heb ik vorig
jaar bedrijfsmanagement gestudeerd aan de Arteveldehogeschool in Gent. Dit
jaar begin ik aan mijn tweede jaar en heb ik voor de afstudeerrichting
internationaal ondernemen gekozen.

▪

Hobby’s: Naast de Chiro speel ik ook nog volleybal.

▪

Mijn idool: Zonder twijfel mijn ouders, deze twee fantastische mensen staan
namelijk altijd voor mij klaar.

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
➢ Even goei benen hebben als de Mettes.
➢ Een deftige wekker regelen voor de Gerben.
➢ Even interessante verhalen als de Fostier kunnen vertellen.
➢ Mijn diploma behalen

▪

Levensmotto: ‘Bloemen noch kransen, zuipen en dansen’ -Els ‘Davidson’ Ouderits
uit Don’t Worry Be Happy

▪

Ik zit in de Chiro omdat ik mij iedere zondag opnieuw amuseer met mijn
vrienden.

Toppers
Gijs Servaes
▪ Adres: Winkelveld 9, 2870 Puurs
•Bijnaam: GIZO
▪ GSM: 0476 07 80 74
▪ E-mail:

gijsservaes@outlook.com

▪ Leeftijd + Chiro-ervaring:
Ik werd in mei van dit jaar 19. Ik ben sinds het eerste
leerjaar in de Chiro, dus als je het doorhebt, ben ik al 13 jaar
lid van Chiro Kalfort. Dit jaar start ik mijn tweede jaar als
leiding.
▪

▪

Studies of werk:
Dit jaar start ik mijn tweede jaar in een professionele bachelor verpleegkunde.
Na deze studie hoop ik ooit op een spoedafdeling terecht te komen.
Hobby's: Mijn hobby’s zijn volleybal, weggaan met vrienden en natuurlijk de chiro.

▪

Mijn idool:
Zonder twijfelen Jonnhy Voners a.k.a. Xavier Waterslaeghers van de topreeks Fc
De Kampioenen. Niet alleen in de Kampioenen maar in tal van andere series zoals
Amigo’s en Kulderzipke blinkt hij toch steeds uit.

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
1. Me de fosti schlagermuziek luisteren in de MUG (ambulance)!
2. Den Danio overtuigen dat niemand zijne baard mooi vindt!
3. Den eerste baksteen van onze nieuwe gebouwen meemaken
4. Het spel ‘jachtseizoen’ verbannen uit België!
5. Me onze leidingsploeg naar de jupiler pro league gaan en kampioen worden!

▪

Levensmotto: “Pascalleke, doe ze nog eens vol! Dan drink ik ze halfleeg, dan is ze
toch nog halfvol!” (Xavier Waterslaeghers)

▪

Ik zit in de Chiro omdat ik hier de beste vrienden heb leren kennen en men geen
andere vrienden zou kunnen voorstellen <3!

Toppers
Milan Eggermont
▪ Bijnaam: Rik Oefs
▪ Adres: Louis Nutenstraat 8, 2870 Kalfort
▪ GSM: 0496360916
▪ E-mail: milan.eggermont@live.be
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben 19 jaar oud en dit
is mijn twaalfde jaar in de Chiro. Na één jaar
speelclubs begin ik aan mijn tweede jaar als leider.
▪

Studies/werk: Ik studeer handelswetenschappen aan de UGent en ik hoop eind
september aan mijn tweede bachelor te mogen beginnen.

▪

Hobby's: Natuurlijk de Chiro! Beerputten uitlepelen en diepzeeduiken zijn mijn
nieuwe hobby’s. Daarnaast ga ik graag in het weekend al is een rondje rijden op
mijne koersvélo.

▪

Mijn idool: Wout van Aert, omdat die zo hard me ne vélo kan rijden. Daarnaast
kunnen mijn ouders en mijn nieuwe hoofdleiders niet ontbreken.

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
➢ Een zomer zonder herexamens
➢ Een bloeiende carrière opbouwen bij de Roefs
➢ Appelsap voor altijd verbannen uit de Chiro
➢ De kermiskoers van Kalfort winnen
➢ Goeie communicatie met den AsterX

▪

Levensmotto: “Pijn is maar tijdelijk”

▪

Ik zit
o
o
o
o

in de Chiro omdat ...
Ik mij hier elke zondag kei hard amuseer!
Ik anders geen gesprekken kan hebben over de voetbal met den Choupic.
Chiro een uitstekend uitvlucht is om niet te studeren ;)
Krikke mij zo op de hoogte kan houden van de nieuwste straattaal…
Sheesh

Toppers
Senne Genijn
▪ Bijnaam: Spoetnik a.k.a Jezus
▪ Adres: Moerplas 108 Ruisbroek of Egied de jonghestraat 193
Wintam
▪ GSM: 0472569897
▪ E-mail: senne.genijn@hotmail.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben op dit moment 19 jaar en ik zit
al van mijn tweede jaar topper in de Chiro dus ik heb 5 jaar als lid in
de Chiro gezeten, ik ga nu ook mijn tweede jaar als leider beginnen
bij de toppers. (Laat het een top jaar worden)
▪

Studies/werk: Ik studeer op de hoge school in Antwerpen(AP hogeschool) en ik
ga naar mijn tweede jaar als onderhoudstechnieker en dan zou ik na dat jaar
afgestudeerd moeten zijn.

▪

Hobby's: Natuurlijk is Chiro mijn lievelings hobby maar buiten mij super hard
amuseren op de Chiro ga ik ook af en toe is lopen of fietsen met de boyz.

▪

Mijn idool:
-GOD: want das gewoon mijne makker.
-Schaap van het stalletje: omdat ik ook zo goe gras wil eten.
-Pallet: omdat die zo goe zeep kan ontvangen van mij.
-Used en mc skywalker: omdat die super goeie muziek kunnen maken.

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
-Afstuderen als onder houd technieker.
-De Gerben nog is goe insmeren in zeep.
-mijn haar terug laten groeien en terug jezus worden.

▪

Levensmotto: ICEEEE!!!

▪

Ik zit in de Chiro omdat ...
Omdat de Chiro de beste plaats is om u te amuseren en plezier te maken dus
neem zeker al u vriendjes mee van je klas of van uit de buurt.

Kerels
Gerben Dehertogh

▪

▪

▪ Bijnaam: Palet, Paleeke, Tetje
▪ Adres: Lichterveld 13 Kalfort / Brandstraat 49 Boom
▪ GSM: 0478408824
▪ E-mail: gerbendehertogh72@gmail.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben 19 jaar en zit sinds eerste jaar
topper in de chiro van kalfort. Ik ging dus al zes jaar met plezier naar
de chiro als lid, en dit jaar start ik mijn tweede jaar als leider bij
deze geweldige chiro.
▪ Studies/werk: Ik ga dit jaar met een schone lei starten in Leuven,
omdat ik vorig jaar mijn studies heb gefaald ga ik dit jaar aan een
nieuwe richting beginnen. Ik ga namelijk starten met de richting
industrieel ingenieur, aan groep T in Leuven.
Hobby's: Natuurlijk is ‘De Chiro van Kalfort’ mijne grootste en tofste hobby,
maar buiten ravotten met vrienden en toffe spelletjes bedenken en spelen ga ik
ook wel eens graag fietsen met de CKCyclo of lopen met DE BOYS.
Mijn idool:
- The boys of ‘98, want die hebbe ruige mullets en die kunnen goed yacken.
-Khaby lame want hij is ‘THE GOAT’.
- Wout van Aert en Lebron James omdat die goed kunnen sporten.
-Rick astley en Bru-C want die kunnen ongezien goed zingen.
-Neil deGrasse Tyson omdat diene mens zo slim is.

▪

-mijn ouders natuurlijk ook
Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
-Een van de eerste stenen legen van het nieuwe hypermoderne en coole
chirogebouw.
-Den JM endelijk doen inzien dat hem al lang is verloren in ‘het grote Joker spel’.
-De Spoetnik laten weten da zeep gene goeie wekker is.

-Den Burak verslagen in fristi dijkelen.
-Beter dan Rikske kunnen fietsen.
- En afstuderen natuurlijk
▪ Levensmotto:
‘ Als ge de volgenden dag ni int ziekenhuis ligt edde ni aa best gedaan’
-Jelle mertens aka choupic aka mettes aka big rom aka poffertje
▪ Ik zit in de Chiro omdat ...
Het was de beste keuze van mijn leven om in de chiro te gaan, door de chiro heb
ik maten voor het leven gemaakt aka DE BOYS. Ook zit ik in de chiro omdat ik
het tof vind om leiding te geven aan leden en probeer ik er een goede dag van te
maken zodat ook zij later zullen denken “amai ik ben blij dat ik in de chiro van
kalfort ben gegaan”.

Kerels
Kristof De Schrijver
▪ Bijnaam: Krikke, Skeet, Kris
▪ Adres: Shondstraat 5A, 9170 Sint-Pauwels
▪ GSM: 0472601885

▪ E-mail: kristof.deschrijver02@gmail.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik heb dit jaar de mooie
leeftijd van 19 gehaald. Dit jaar ga ik na een jaar leiding te geven aan de toppers
eens leiding geven aan de kereltjes. Ik ben er zeker van dat het een zot jaar ga
worden en heb er veel zin in.

▪

Studies of werk: Ik ga dit jaar beginnen aan men tweede jaar Biochemie en
hopelijk later hier een master in halen.

▪

Hobby’s: Naast de Chiro heb ik niet veel hobby’s, al ga ik wel regelmatig eens
gaan lopen of gaan fietsen voor mijn conditie toch op peil te houden.

▪

Mijn idool: Alex Agnew, gewoon omdat dat den grappigste mens van Vlaanderen
is die iedereen aan het lachen kan krijgen.

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
➢ Mijn diploma en master halen in de biochemie.
➢ Ooit eens 100 bottleflips na mekaar landen.
➢ De lyrics van M to the B vanbuiten leren
➢ Hasbulla een brofist geven (He is the goat)

▪

Levensmotto: ‘De koei zegt loei, BABABOOEY!!!.’ – Westouter 2021

▪

Ik zit in de Chiro omdat:
➢ Er geen betere manier is om een zondag door te brengen dan met de bro’s
van de Chiro.

Kerels
Jelle Mertens
▪ Bijnaam: Mettes, Choupic, Ragnarok, Bulteneir, Asfalt slider,
Kratos
▪ Adres: Puursheide 50 2870 Puurs-Sint-Amands
▪ GSM: 0472208742
▪ E-mail: jelle.mertens33@gmail.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben 19 jaar en zit al 11 jaar in de
chiro. Na mijn eerste jaar Rakkers te hebben gegeven geef ik dit
jaar aan de Kerels.

▪

Studies/werk: In september start ik aan mijn 2de jaar elektromechanica in
Artesis Plantijn

▪

Hobby's: Naast Chiro, Speel ik nog volleybal bij Kadee in Bornem. Ik houdt er
ook van om af eens te gaan biken met de mannen van de chiro.

▪

Mijn idool: Wout van aert: gekke coureur. Eden hazard: Gekke voetbaler spijtig
heeft hij de voorbije jaren vaak last gehad van blessures maar toch blijft hij één
van de beste dribbelaars ter wereld.

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
De jakke laten inzien dat hij het grootste poffertje van de chiro is.
Den JM duidelijk maken dat ik hem er wel degelijk afrijdt met het biken.
Heel de leidingsploeg met een broske van het kamp laten terugkomen (@ Milan
eggermont ik was rapper voor ge een belofte kon maken met de ouders of de
vriendin dus dit jaar kunt ge er niet aan ontsnappen ;) ).
De Fostier eindelijk is een interessant verhaal laten vertellen.

▪

Levensmotto: Het leven is voor de rappe zei den boer en hij zette zijnen
tracteur in tweede

▪

Ik zit in de Chiro omdat ...
o
o
o

De Chiro gewoon bangelijk is.
Een zondag anders maar saai is.
Ge anders ni in een ruige oranje salopet kunt rondlopen.

Kerels
Maarten de Gruyter
▪ Bijnaam: Martin
▪ Adres: lichterstraat 16
▪ GSM: 0477217344
▪ E-mail: maarten.dg.mdg@gmail.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben ondertussen 18 jaar en
dit wordt voor mij het tweede jaar als leider en heb hiervoor
in elke groep gezeten!
▪ Studies/werk: ik ga nu naar mijn tweede jaar hogeschool bij
Artevelde. Internationaal ondernemen is de richting die ik
daar doe
▪

Hobby's: naast al het Chiro gebeuren kan je mij ook tegenkomen op de
tennisterreinen van STEPP. Daar geef ik training maar speel ik zelf ook graag
eens een wedstrijdje. Met de overige tijd loop ik mijn vader eraf aan het fort
van Liezele, want die manne van de Chiro kan ik ni volgen

▪

Mijn idool: de beste tennisser van de wereld... we hebben het dus duidelijk over
Rafaël Nadal. Zelf zal hij dit niet zeggen! Maar wel : “Ik denk dat twijfels goed
zijn in het leven. De mensen die geen twijfels hebben, denken maar aan twee
dingen: arrogantie of geen intelligentie." Ik ben het volledig met hem eens!

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
➢ Studies volgens het modeltraject behalen
➢ Beter zijn in Farming Simulator dan de Mettes
➢ Trekkertrek Breendonk winnen
➢ Een eigen onderneming starten
➢ Chiro Kalfort groter maken dan die van Ruisbroek

▪

Levensmotto: Enjoy life!

▪

Ik
o
o
o
o

zit in de Chiro omdat ...
Zonder deze mannen zou ik niet zijn wie ik nu ben
Ik graag spellekes speel, waarbij ik mijn vrienden kan verslagen
Ik altijd al leiding heb willen geven
Niet meer zonder kan!

Aspi's
Dries Servaes
▪ Bijnaam: BOEF, Boefje, boefjesman
▪ Adres: Winkelveld 9, Puurs
▪ GSM: 0471/284106
▪ E-mail: Servaesdries@hotmail.com
▪
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Momenteel ben ik 21 jaar. Ik zit al vanaf de
sloebers in de chiro. Dit wordt mijn 4de jaar als leider van ckc. Het is dit
jaar mijn 16de jaar in de Chiro.
▪ Studies/werk: Ik werk momenteel al 2 jaar. Op dit moment ben ik
beenhouwer bij De Laet & Van Haver in Antwerpen.
▪ Hobby's: Mijn hobby´s zijn voornamelijk beesten uitbenen. Daarnaast
spendeer ik mijn zondag vooral op de Chiro.
▪ Mijn idool: De leidingsploeg van Chiro Kalfort. Zij kunnen van alles een
feetje maken. Boiten en feesten kunnen zij als geen ander.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
De Milan eraf rijden met de koersfiets.
Dj Choupic x MC paleeke op Tommorowland krijgen.
Een Eigen beenhouwerij beginnen.
Even roag zijn als den choupic.
Even goeie sauzen maken zoals paleeke.
Kv Mechelen Kampioen zien spelen.

•

Levensmotto: Wie niet steelt of erft zal moeten werken tot hij sterft.

▪

Ik zit in de Chiro omdat... het mega bangelijk is en ik anders alleen maar aan
het werk zou zijn.

Aspi's
Daan Fostier
▪ Bijnaam: Danio , Jerommeke, Stier, Dolfie
▪ Adres: Kalfortdorp 30 , 2870 Puurs
▪ GSM: 0497/73.39.25
▪ E-mail: daanfostier@gmail.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: 20 jaartjes oud ben ik en dat zal
veranderen op 7 december. Dan komt er weer 1 jaartje bij. Nu
ben ik bezig aan men 15e jaar in de Chiro, en nog geen één jaar
heb ik er spijt van gehad. Dit is dan ook men 3de jaar als leiding,
dus die kleine aspi’s bezig houden zal geen probleem zijn.
▪

▪

Studies of werk: Computer Tovenaar in het 3de jaar Toegepaste informatica op
Artesis Plantijn in de enige enkele Stad vant land: Antwerp !!!
Hobby's: Natuurlijk komt op de eerste plaats de chiro ! Daarnaast doe ik ook nog
aan atletiek bij SPBO om de kilootjes van de Chiro er terug af te krijgen.

▪

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
➢
➢
➢

▪

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

▪

Ik zit in de Chiro omdat: Omdat er geen betere manier bestaat om je 15 jaar
elke week opnieuw zo hard te amuseren op zoveel verschillende manieren.

die ik wil bereiken in mijn leven:
De Keny zien afstuderen
Voetbal ploeg Chiro Kalfort 1e klas maken.
Mijn pokédex volledig maken Done !!!

Aspi's
Kevin Moons
▪ Bijnaam: Kef, Kefke
▪ Adres: Larendries 98, 2890 Sint- Amands
▪ GSM: 0468/17.71.54
▪ E-mail: kev.moons@telenet.be
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Op 19 december word ik
20 jaar. Na 12 jaar lid te zijn van de Chiro ben ik gestart
als leider. Dit wordt nu mijn derde jaar als Chiro leider.
▪ Studies of werk: momenteel heb ik 2 jaar
bedrijfsmanagement achter de rug op de Artevelde Hogeschool te Gent. Dit wordt
mijn derde en waarschijnlijk laatste jaar voor ik afstudeer.
▪

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 Zanax. 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.
➢ Dj USED want das gewoon de opkomende keuning van dnb.

▪

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
⮚ Boksmatch tegen Jake Paul winnen

▪

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

Aspi's
Pol De Boeck De Saeger
▪ Bijnaam: Popol, Pollepel
▪ Adres: Moerplas 7, 2870 Puurs
▪ GSM: 04 78 08 19 73
▪ E-mail: deboeckpol@gmail.com
▪ Leeftijd + Chiro-ervaring: Ik ben momenteel
19 jaar en word 20 in december. Al sinds het
eerste leerjaar is de Chiro de plek waar ik mij kan
amuseren met mijn vrienden. Dit jaar wordt mijn
3e jaar als leider. Mijn eerste jaar als leider gaf
ik leiding aan de toppers en vorig jaar aan de
sloebers.
▪

▪

Studies/werk: Eind september begin ik aan mijn 3é jaar industriële
ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.
Hobby's: Uiteraard is mijn grootste hobby de Chiro! Daarnaast doe ik aan fitness
en fiets ik regelmatig.

▪

Mijn idool: Ik heb niet één iemand, maar ik heb wel bewondering voor een aantal
personen: Nikola Tesla voor de vele elektrische uitvindingen, Ferdinand Porsche
voor de basis te legen van de 911, Walter Lange om het horlogemerk A. Lange &
Söhne te herlanceren en natuurlijk mijn ouders en zus.

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:
➢ Er voor zorgen dat den Daan minder hard stinkt op kamp.
➢ Nog leven als Kevin en Ruben hun rijbewijs halen.
➢ Overal in slaap kunnen vallen zoals Dentel.

▪

Levensmotto: May your choices reflect your hopes, not your fears.

▪

Ik zit in de Chiro omdat ... Ik mij hier elke zondag kan amuseren met mijn
vrienden.

VB
Yoni De Smet
▪ Bijnaam: Smetje, Jhonny, Jiaané, Held
▪ Adres: Kalfortdorp 32, 2870 Kalfort
▪ GSM: 0471 543931
▪ E-mail: yoni.desmet@gmail.com

▪

Leeftijd + Chiro-ervaring: bijna 38 jaar, waarvan 17 in de chiro van Lippelo, 4 jaar
gewest Kla’bant, en nog wat interim-uitzwervingen bij Verbond Mechelen en
Verbond Kempen

▪

Studies of werk: deskundig medewerker mobiliteit bij gemeente Puurs-SintAmands

▪

Hobby's: Lopen, crossfitten @ the cross, voetballen bij de legendarische VVH
Lippelo Vets, waarbij onze derde helft van Champions League niveau is! Verder
strijken,… en nu terug de chiro natuurlijk! Joepie!

▪

Mijn idool: Rudy Verboven. Topkeirel!

▪

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: Later groot en sterk worden, tekenaar
van Jommeke worden.

▪

Levensmotto: Een gegeven paard mag je niet in de zak kopen.

▪

Ik zit in de Chiro omdat de chiro fantastisch is!

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
Jan Van Praet of Gijs servaes
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: € 4
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 .

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/

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
Jelle fostier

Siebe Foret

+324 84 85 17 10
+324 78 13 74 53

jellefostier@outlook.com
siebeforet@gmail.com

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

Enkele Cijfers
Stamnummer: MJ-0505
Rekeningnummer (jongens): BE16 7332 3230 0074
Rekeningnummer (gemengde): BE74 7332 3233 2107

