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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. Hoewel we vorig jaar nog een aantal keer zijn geconfronteerd 

met dat één klein ding, zijn we dit jaar terug een stuk meer kunnen buitenkomen (en 

binnen in de lokalen zitten als het nodig was) op zondagen, de weekend en het kamp. 

We konden terug gemengde activiteiten, evenementen en volksdansen doen zonder 

zorgen. Al deze zaken droegen bij aan een fantastisch jaar, maar de meest belangrijke 

factor waren jullie, de leden, ouders, onze medeleiders, vrijwilligers en andere 

sympathisanten. Hiervoor 1000x dank! Jullie maakten ons jaar weer tot een 

onvergetelijk Chirojaar! 

Dit jaar maakten we Opoeteren terug tien dagen onveilig. We konden genieten van 

heerlijk eten én verfrissing dankzij onze kookouders, van plezante spelletjes en van een 

topsfeer met dank aan onze geweldige leidingsploeg en leden. Eind augustus volgde 

dan de kermis, die dit jaar volledig in het teken stond van ons nieuw bouwproject, 

Hangaar 66. 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 mogen we twee nieuwe leiders verwelkomen in onze ploeg. We hebben er het 

volste vertrouwen in dat Casper Deconinck en Jorben Smets ervoor zullen zorgen dat 

jullie zoon/zonen zich elke zondag opnieuw rot zullen amuseren. Meer over deze gasten 

kan je verder in het boekje ontdekken. 

Helaas nemen we dit jaar afscheid van zeven leiders met bewezen diensten. We zouden 

graag Robbe Danckaers, Jonas Danckaers, Jan Van Praet, Jef Servaes, Dries Servaes, 

Dentel Van Ranst en Daan Fostier nog éénmaal uit de grond van ons hart bedanken om 

zich zo veel jaren in te zetten voor onze Chiro. Al zijn we er van overtuigd dat we hen 

nog regelmatig zullen zien verschijnen hier. 

In totaal starten we dus met een comfortabele leidingsploeg van 21 leiders die iedere 

zondag alles uit de kast zullen halen om er stuk voor stuk onvergetelijke namiddagen 

van te maken. Om onze jonge bende wat in het oog te houden zal, net als de vorige 

twee jaren, Yoni De Smedt onze Volwassen begeleider blijven, ook wel VB genoemd. 

Hiervoor verwijzen we naar het woordje van de VB. Ook wij twee, Siebe Foret en Jelle 

Fostier, zullen dit jaar de Chiro blijven leiden als hoofdleiding. Dus ook bij ons kan je altijd 

terecht voor vragen of opmerkingen.  

Sinds dit jaar hebben we ook een specifieke vertrouwenspersoon voor als je het 

financieel of sociaal wat moeilijker hebt. Dan kan je ook altijd bij Willem Vansteyvoort 



Woordje v/d groepsleiders 
 
terecht, hij behandelt jullie vraag zeker en vast met de nodige discretie. Al deze 

contactpersonen en meer info vind je terug op onze site: https://chirokalfort.be/  

Als laatste zouden we graag nog reclame maken voor ons nieuw bouwproject: Hangaar 

66. Je kan ons steunen door je op te geven als vrijwilliger bij evenementen waaraan we 

deelnemen of je kan ons financieel steunen door een gift te doen (via de Koning 

Boudewijnstichting) of via de lotenleningen die we organiseren. Geïnteresseerd? Kijk 

dan zeker op de site: https://www.hangaar66.be.  

Ziezo, dit gezegd zijnde, zijn we klaar om er een lap op te geven! 

Hopelijk tot snel, 

Siebe & Jelle 

 

 

https://chirokalfort.be/
https://www.hangaar66.be/


Woordje van de volwassen 
begeleider (VB) 

 

Jaja.. de titel geeft het weg, tot u spreekt de VB…  

Ondertussen begin ik aan mijn derde jaar als VB, ook al tel ik twee jaar geleden 

eigenlijk niet graag mee, met al die aangepaste regelingen, lock-downs en 

dergelijke. 

Maar hier spreekt ook een contente VB, vorig  jaar was een fantastisch jaar 

waarin alle activiteiten eindelijk weer konden doorgaan. Ik denk maar aan de 

chiro-zondagen, de kleine kampen, een geslaagd pekesweekend en vooral als 

hoogtepunt een FAN-TAS-TISCH tentenkamp - al zouden kritische stemmen 

kunnen zeggen dat het toch te warm was op kamp… De eerste keer volledig in 

tenten ging niet zonder slag of stoten, en via deze weg wil ik graag nog eens alle 

mensen bedanken die last-minute ons te hulp geschoten zijn om alles in orde te 

krijgen. 

Het voorbije jaar heb ik ook weer veel bijgeleerd, ja ook het VB-schap is een 

work-in-progress. Een groep van 26 leiders begeleiden is niet zo simpel, maar 

deze geniale en gemotiveerde leidingsploeg maakt het wel de moeite waard.  

Ook naar jullie toe, leden en ouders, sta ik nog steeds klaar om te luisteren naar 

jullie opmerkingen, suggesties of problemen, om dan te bekijken op maat met de 

leidingsploeg. 

Naar de toekomst toe kijk ik ook heel rooskleurig want wat ik het voorbije jaar heb 

zien bewegen in verband met onze toekomstige gebouwen is om kiekevel van te 

krijgen, via deze weg ook nog een bedanking aan alle CEO’s, CFO’s, leden van 

de werkgroepen en de fakkers die al een hele tijd een beste van zichzelf aan het 

geven zijn voor onze toekomstige lokalen. 

MERCI! 

Speelse Chirogroet! 

Yoni



Sloebers 
 

Ward Vermeiren 
Bijnaam: Vermeiren, Wardo, Bartje 

Telefoonnummer: 04/68.28.54.53 

E-mail: wardvermeiren0@gmail.com  

Leeftijd: Op vrijdag 7 oktober krijg ik toch wel al de 

mooie leeftijd van 19 jaartjes. 

Chiro-ervaring: Nu ik aan mijn 2de jaar als leiding begin 

betekent dit de start van mijn 14e jaar in Chiro Jongens 

Kalfort. 

Studies of werk: Dit jaar begin ik aan mijn tweede jaar in de richting biochemie 

aan de UCLL in Leuven.  

Mijn hobby’s: Naast de Chiro begin ik met enkele vrienden dit jaar een 

zaalvoetbalploegje in Leuven.  

Mijn idool: Lize Vermeiren. Mijn lieftallige zus (leidster in Chiro meisjes Kalfort) is 

mijn heldin. Een echte powervrouw waar ik nog veel van kan leren. (ja ik moest dit 

typen van haar) 

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:  

➢ Mijn bachelorsdiploma in mijn binnenzak stoppen. 

➢ Chiro Kalfort den beste Chiro maken van heel klein Brabant (check). 

➢ Mijn derde hartje bemachtigen van Eva de Roo (gizo is nu al jaloers). 

➢ Ne keer in de wandelgangen lopen met de choupic. 

➢ De gemeente overtuigen dat een schuimfuif een goe gedacht is mijn 

gedacht. 

Levensmotto: Most of you have been down so long that getting up hasn’t 

crossed your mind ~ Andrew Tate 

Ik zit in de Chiro omdat … De zondagen er anders maar triestig uit zien. 

 

 

  

mailto:wardvermeiren0@gmail.com


Sloebers 
 

Kristof De Schrijver 
Bijnaam: Krikke, Skeet, Krok, Benedict 

Adres: Shondstraat 5A, 9170 Sint-Pauwels 

GSM: 0472601885 

E-mail: kristof.deschrijver02@gmail.com 

Leeftijd: Ik heb dit jaar de mooie leeftijd van 20 

gehaald. 

Chiro-ervaring: Dit jaar ga ik na 2 jaar een oudere 

groep te geven eens overschakelen naar een jongere 

groep, namelijk de sloebertjes. Ik heb veel zin in het volgende jaar en weet zeker 

dat we ons zot hard gaan amuseren 

Studies of werk: Ik ga dit jaar beginnen aan men derde jaar Biochemie en 

hopelijk dit jaar zonder herexamens het jaar af te sluiten 

Hobby’s: Naast de Chiro ga ik soms eens een balletje trappen in de zaal of op de 

velden van Kalfort Daghet. 

Mijn idool: Alex Agnew, gewoon omdat dat den grappigste mens van 

Vlaanderen is die iedereen aan het lachen kan krijgen. Dion Cools is toch ook wel 

een idool van mij omdat er niemand zo goed kan sjotten als die man. 

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven: 

➢ Mijn diploma en master halen in de biochemie 

➢ Samen met Kef in Amerika live ‘Purple Lamborghini’ van Skrillex eens zien 

➢ Brugge de Champions League zien winnen 

➢ Vieze Asbak/Gladde Paling een dikke smakkert (kus) geven 

➢ Den halve wat meer leren voor zichzelf op te komen 

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 <3.  

 
 
 
 

mailto:kristof.deschrijver02@gmail.com


Sloebers 
 

Casper Deconinck 
Bijnaam: Ducky 

Telefoonnummer: 04/71.04.79.74 

E-mail: Casper.dc03@gmail.com  

Leeftijd: 18 jaar 

Chiro-ervaring: Na 12 geweldige jaren als lid begin ik dit jaar 

aan mijn eerste jaar als leider. 

Studies of werk: Industrieel ingenieur in Leuven 

Mijn hobby’s: Ik ga dit jaar mijn voetbalcarrière verderzetten 

bij den daghet. Uiteraard ook de Chiro. 

Mijn idool: Jimmy Frey want die heeft het beste nummer ooit gemaakt 

Saragossa. 

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:   

➢ Trekkertrek CKC organiseren  

➢ Mijn diploma halen  

➢ De geschrapte afleveringen van FC de kampioenen terug op tv krijgen. 

Levensmotto: ZZZ 

Ik zit in de Chiro omdat … De Chiro het ruigste is wat er besta. 
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Sloebers 
 

Milan Eggermont 
Bijnaam: Rik Oefs, Rikske (Milli voor de vrienden) 

Telefoonnummer: 04/96.36.09.16 

E-mail: milan.eggermont@live.be  

Leeftijd:  Ik ben net op tram twee mogen stappen aka 20 

jaar. 

Chiro-ervaring: Ik begin aan mijn dertiende jaar in de 

Chiro van Kalfort, waarvan dit mijn derde jaar als leiding. 

Na de speelclubs en de toppers begin ik vol enthousiasme 

mijn avontuur met de sloebertjes! 

Studies of werk: Ik start in september in mijn tweede jaar kmo-management aan 

de HOGENT. 

Mijn hobby’s: Ge raadt het nooit: CHIRO!!! Daarnaast probeer ik zo hard 

mogelijk te rijden op een koersfiets.   

Mijn idool:  The one and only Wout van Aert! Waarom? Omdat da gewoon the 

GOAT is! Zwangere Guy mag ook zeker niet ontbreken, want die maakt tantoe 

harde muziek gevuld met wijze levenslessen. Maar de persoon naar wie ik het 

hardste op kijk is de Krikke, want die kan kei goed met meisjes praten! 

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:  

➢ De kermiskoers van Kalfort winnen 

➢ Drankencentrale Maes als vaste leverancier hebben 

➢ Een even goeie wingman zijn als jmjwz 

➢ Een huisje kopen voor m’n ouders in het zuiden 

Levensmotto: It’s always sunny above the clouds 

Ik zit in de Chiro omdat … Ik anders alleen maar op mijn fiets zit. Maar vooral 

omdat er niks beter is dan elke zondag vette programma’s uit te voeren. Maar 

bovenal zijn de boys van CKC gewoon schatjes!

mailto:milan.eggermont@live.be


Speelclubs 
 

Kevin Moons 
Bijnaam: kef, kefke 

Telefoonnummer: 0468177254 

E-mail: kev.moons@telenet.be  

Leeftijd: 20 jaar, geboren op 19 december. 

Chiro-ervaring: Na 12 jaar lid te zijn van de Chiro ben 

 ik gestart als leider. Dit wordt nu mijn vierde jaar als Chiro 

leider. 

Studies of werk: momenteel heb ik 3 jaar bedrijfsmanagement achter de rug op 

de Artevelde Hogeschool te Gent. Hierdoor heb ik mijn eerste diploma behaald. Ik 

ga nog publiek management en bestuurskunde verder studeren op de universiteit 

van Gent om een master te behalen. 

Mijn 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. Daardoor heb ik me recent ingeschreven bij de top voetbalploeg Kalfort 

Daghet. 

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 graag nog wil bereiken in mijn leven:  

➢ Een master behalen 

➢ De Chiro van Kalfort wereldberoemd maken  

➢ Boksmatch tegen Jake Paul winnen 

➢ De Choepic gelukkig maken 

➢ Levensmotto: Ad fundum 

Ik zit in de Chiro omdat …Ik na al die jaren niet meer zonder zou kunnen 

mailto:kev.moons@telenet.be


Speelclubs 
 

Jelle Fostier 
Bijnaam: Fosti, Foster, Frosti, Vostjee en allerhande 

andere variaties op Fostier 

Adres: Kalfortdorp 30  

Telefoonnummer: 04/84.85.17.10 

E-mail: jellefostier@outlook.com  

Leeftijd:  20 jaar 

Chiro-ervaring: Ik zit al sinds mijn eerste jaar sloeber in 

de Chiro, wat maakt dat ik komend jaar voor het 15de 

jaar op rij mijn broek hier zal slijten, waarvan mijn 3de als leider. 

Studies of werk: Dit jaar begin ik aan mijn 3de jaar geneeskunde aan de KU 

Leuven, aka nog veel jaartjes te gaan.  

Mijn hobby’s: Ik speel piano en saxofoon, als de tijd wat minder vooruitvliegt, 

probeer ik af en toe eens te gaan lopen. Ah ja en daarnaast zit ik ook nog in de 

beste, graafste, coolste jeugdbeweging ter wereld: Chiro Kalfort natuurlijk! 

Mijn idool: Den Choupic, aka de Jelle waar ik het meest naar opkijk in het leven, 

met zijn immer vrolijke lach is dat toch wel het grootste zonnestraaltje van de 

Chiro Daarnaast inspireren onder andere Jimi Hendrix, Chopin, Nietzsche, 

Zwangere Guy, Dirk De Wachter en nog vele andere mensen mij. 

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:  

➢ Samen met de Gijs in de MUG zitten met Vlaamse Schlagers op de 

achtergrond. 

➢ Vissen met de Vis.  

➢ De Pallet leren fietsen 

➢ Mezelf leren fietsen.  

Levensmotto: Forsan et haec olim meminisse iuvabit (Of ook: ooit zullen we ons 

dit alles glimlachend herinneren) 

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. 

mailto:jellefostier@outlook.com


Speelclubs 
 

Jan-Maarten Van Damme 
Bijnaam: J-M, Archie 

Telefoonnummer: 04/98.18.05.70.            

E-mail: janmaarten.vdamme@gmail.com 

Leeftijd: In december spring ik eindelijk op tram 2   

Chiro-ervaring: Ik zit ondertussen al 14 jaar in de Chiro en 

ik begin dus nu aan mijn 15e Chirojaar, na leiding te geven 

aan de sloebers & rakkers is het tijd voor de vetste groep 

van allemaal namelijk de speelclubzz. 

Studies of werk: Ik studeer momenteel Handelsingenieur 

aan de KU Leuven, en zit in mijn 3e bachelor.   

Mijn hobby’s: Naast de Chiro speel ik ook wel eens padel 

op STEPP (waar ik nooit verlies), ook shot ik graag is me 

den daghet op ne zondagvoormiddag.  

Mijn idool: Elon Musk, omdat die mens gewoonweg een genie is wat marketing 

& business betreft en elke keer opnieuw iedereen te slim af is.  

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:  

➢ Tegen Dion Cools spelen met den Daghet 

➢ Baardgroei krijgen 

➢ Ooit is verliezen in een spel, want tot nu toe heb ik heel mijn leven altijd al 

gewonnen 

➢ Pub Golf uitspelen in 9 slagen 

Levensmotto: Make money, not friends 

Ik zit in de Chiro omdat ge daar alles kunt doen wa ge wilt en hier volledig uzelf  

kunt zijn!!! 

 

 

 

 



Speelclubs 
 

Jorben Smets 
Bijnaam: Halve  

Telefoonnummer: 0498714885 

E-mail: jorben.smets@gmail.com 

Leeftijd: 18 jaar   

Chiro-ervaring: Na 7 mooie jaren als lid, mag ik 

eindelijk beginnen aan men eerste jaar leiding.  

Studies of werk: Na het middelbaar te hebben 

afgesloten als chef-kok, kan beginnen werken in het bedrijf van men vader ( ’t 

Lekkerste kiekske ). 

Mijn hobby’s: Padellen, voetballen en natuurlijk Chiro!  

Mijn idool: Dezelfde halve persoon dat op deze planeet woont. 

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:  

➢ Dat ’t lekkerste kiekske een culinaire ster krijgt.  

➢ Spits worden bij den daghet. 

➢ Hoofdleiding worden van de Chiro. 

Levensmotto: Koop kiek en vergeet je centen niet! 

Ik zit in de Chiro omdat … 

➢ Dat anders heel men leven maar zal draaien rond kipjes bakken.  

➢ Je de beste vrienden alleen maar vind in de Chiro. 

➢ Ik anders nooit had gedacht dat ik ne echte halve ben.



Rakkers 
 

Siebe Spittaels 
Bijnaam: Spit 

Telefoonnummer: +32476055903 

E-mail: siebe.spittaels@hotmail.com 

Leeftijd: 21 jaar 

Chiro-ervaring: Vanaf sloeber zat ik al in de chiro en 

ik geef nu mijn 4de jaar leiding 

Studies of werk: Ik heb net mijn bachelor 

Diergeneeskunde afgerond en begin dit jaar aan mijn 

master 

Mijn hobby’s: Naast de Chiro steek ik nog veel tijd in 

mijn geiten en schapen. Indien u geïnteresseerd bent 

om schapen te kopen, mag u altijd contact opnemen 

      . 

Mijn idool: Incredible doctor Pol, mijn droom is om 

even goed dieren te verzorgen als hij nu doet! 

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven: Skydiven heb ik dit jaar 

kunnen afvinken. Mijn laatste droom is om mee te rijden in de mais tijdens het 

hakselen. 

Levensmotto: Zondag is het Chiro en daar komt niks anders tussen. 

Ik zit in de Chiro omdat .. daar ook mijn beste maten zitten en zo ook mijn tofste 

herinneringen! 

 

 

 

 

 

 



Rakkers 
 

Gerben Dehertogh 
Bijnaam: Pallet, Paleeke 

Telefoonnummer: 0478408824 

E-mail: gerbendehertogh72@gmail.com 

Leeftijd:  20 

Chiro-ervaring: Ik zit in de Chiro van Kalfort sinds 

eerste jaar Toppers en ben sindsdien elke zondag 

proberen komen. Dit is mijn derde jaar als leider, ik gaf 

hiervoor Kerels en Speelclubs. 

Studies of werk: Na twee jaar universitair studeren 

waag ik mij in de hogeschool, ik ben nog niet zeker 

waar en welke richting. 

Mijn hobby’s: Chiro is natuurlijk mijn lievelingshobby maar daarnaast ga ik graag 

eens lopen op mijn alleen of fietsen met de boys of mij kapotzweten in de fitness. 

Mijn idolen: 

➢ Vieze Asbak: omdat diene mens zo een zwoele en rustgevende plaatjes 

maakt. (https://www.youtube.com/watch?v=sVUYKT1PVS4; hier een 

nummertje om u tegen te zeggen.) 

➢ Wout Van Aert: omdat de Wout gewoon ne V8 in elk van zijn bene heeft 

zitten.                 

➢ Noel Denzel: want die kan goe zwaar metaal van de vloer tillen                                                

➢ Mijn oudertjes  

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:  

1. Afstuderen 

2. Nen deftige wekker uitvinden 

3. Van het legendarische spel 6-1 een tv-programma maken  

Levensmotto: ‘Als ge de volgenden dag ni int ziekenhuis ligt edde ni aa best 

gedaan’ -Jelle Mertens  

Ik zit in de Chiro omdat …  het de beste plek is om uw zondag door te brengen. 

En ge maakt hier maten voor het leven.  

https://www.youtube.com/watch?v=sVUYKT1PVS4


Rakkers 
 

Maarten de Gruyter 
Adres:  lichterstraat 16 

GSM: 0477217344 

E-mail:  maarten.dg.mdg@gmail.com 

Leeftijd: Ik ben ondertussen 20 jaar 

Chiro-ervaring: dit wordt voor mij het derde jaar als leider 

en heb hiervoor in elke groep gezeten! 

Studies/werk: ik ga nu naar mijn derde 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 

Rafael 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 

➢ Kevin terug naar prime kev krijgen 

Levensmotto: Enjoy life! 

Ik 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!  



Rakkers 
 

Brent Hellemans 
Bijnaam: Brent² 

Telefoonnummer: 04/91 33 05 41 

E-mail: brent.hellemans@gmail.com 

Leeftijd: 19 jaar 

Chiro-ervaring: Dit jaar zal ik mijn 8ste Chirojaar 

beginnen en eveneens mijn 2de jaar als leider  

Studies of werk: Na een pittig eerste jaar zal ik, dit 

jaar (als alles goed gaat) mijn 2de jaar Burgerlijk Ingenieur starten. 

Mijn hobby’s: In mijn vrije tijd probeer ik in beweging te blijven door te fietsen, 

lopen en te fitnessen. Dat allemaal gecombineerd met mijn liefste hobby, de Chiro 

natuurlijk! 

Mijn idool: Als eerste natuurlijk mijn ouders want zonder hen liep ik hier niet rond 

op deze aardbol. Verder ook Willy Sommers omdat ik hem bewonder omwille van 

zijn zeer diepgaande, betekenisvolle teksten zoals ‘Laat de zon in je hart’, ‘Als een 

leeuw in een kooi’,…  Als laatste ook nog de duikers van duikclub Breevenduikers 

omdat ik ook graag zo diep zou willen kunnen duiken.  

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven: 1m 75, dit is 5 cm minder 

dan vorig jaar dus ja ik begin de moed te verliezen. In mijn richting afstuderen. De 

Wimpie leren navigeren in een bos. Den Halve iets leren opwarmen in de 

microgolf. Den Butch duidelijk maken dat SK Beveren terecht in tweede klasse 

speelt. Maar mijn grootste doel dit jaar is natuurlijk de Rakkers een topjaar 

bezorgen.   

Levensmotto: “scampi en kieken in ene plat, das om miserie vragen” (Luc 

Tuerlinckx), “jaja, ‘t zijn toeren” (zowa iedereen na dag 3 op kamp) 

Ik zit in de Chiro omdat: het je ‘saaie’ zondag kan omtoveren tot een 

superleukemegatoffebuitengewoneonvergetelijke dag!



Toppers 
 

Pol De Boeck De Saeger 
Bijnaam: Popol, Drago 

Telefoonnummer: 04/78.08.19.73 

E-mail: deboeckpol@gmail.com 

Leeftijd:  Eind december word ik 21.  

Chiro-ervaring: Al sinds het eerste leerjaar is de Chiro 

de plek waar ik mijn kan amuseren met mijn vrienden. 

Dit jaar wordt mijn vierde jaar als leider na eerst leiding 

te hebben gegeven aan de toppers, sloebers en 

aspiranten.                                                                       

Studies of werk: In juni heb ik mijn bachelor in de industriële 

ingenieurswetenschappen behaalt, en dit academiejaar begin ik aan mijn master.  

Mijn hobby’s: Natuurlijk op numero 1 de Chiro. Daarnaast doe ik aan fitness en 

fiets ik af en toe.  

Mijn idool: Heel cliché: mijn ouders en zus. Naast hun ook nog de Patrick, omdat 

hij zo goed op onze Chiro let; de Spit, er kan denk ik niemand langer over 

schapen praten als hij; Wimpie, zonder hem zouden onze vakanties nooit 

doorgaan; Kenny, hij kan na jaren oefenen zijn eigen vlees snijden.  

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:  

➢ Masterdiploma behalen 

➢ Danio zijnen baart afscheren 

➢ Heftruck kopen voor de Chiro zodat we minder moeten sleuren met ons 

gerief  

➢ De Stan en LDK meer dan 10 km/h laten lopen 

Levensmotto: Da we nog lang meugen meugen en goe kunn kunn 

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

vrienden!  

 

 

 



Toppers 
 

Ruben de groof 

Bijnaam: zan  

Adres: Louis Nutenstraat 2, 2870 Puurs 

GSM: 0499466379 

E-mail: ruben.degroof@hotmail.com  

Leeftijd: ik ben nu 21 jaar oud.  

Chiro-ervaring: Ik zit jammer genoeg nog maar van 

eerste jaar aspirant in de Chiro. Ik begin nu met veel 

plezier aan mijn vierde jaar leiding. Vorig jaar heb ik 

sloebers gegeven. 

Studies of werk: tweede jaar podiumtechnieken in Brussel.  

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 u vrienden.  

 

 

 

 

 

mailto:ruben.degroof@hotmail.com


Toppers 
 

Willem Vansteyvoort 
Bijnaam: Wimpy, Willy  

Telefoonnummer: 04/74.45.51.82 

E-mail: willemvansteyvoort@outlook.com 

Leeftijd: 21 jaar, ik ben zo’n onnozel nieuwjaarskind 

Chiro-ervaring: Wel al wat eigenlijk! Ik zit sinds het 

eerste leerjaar in de Chiro. Dit jaar zal mijn 4de jaar 

worden als leider. Ik heb eerder al leiding geven aan de 

sloebers, speelclubs en de rakkers. 

Studies of werk: Nog een paar vakjes in de bachelor Pedagogische 

wetenschappen te gaan. Maar ik start dit jaar ook aan de master met 

orthopedagogiek als afstudeerrichting.  

Mijn hobby’s: Hier en daar wat vrijwilligerswerk en sporten als mijn lichaam het 

nog eens aankan.  

Mijn idool: Mijn ouders absoluut; De Popol: de rust hem zelve met zijn geniale 

uitspraken waar niemand aan kan tippen; De Butch (ons zonnebloemeke) 

gewoon ne zonnige keirel; Den halve: die ziet werk als geen ander; De Foret: die 

kan u gewoon doodstaren al ge wilt; En natuurlijk nog vele anderen! 

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:  

➢ De Spit helpen met een podcast maken, zodat hij daar wat kan vertellen 

over zijn schapen 

➢ Den Halve langer dan 5min. doen zitten  

➢ Den Choep een hele kermis op tijd laten komen 

➢ Zo goed happen kunnen bakken als de Jappie 

➢ Mijn diploma behalen 

➢ Meewerken aan buitenlandse (humanitaire) projecten 

Levensmotto: “Je hoeft niet aan een boom te hangen, om een eikel te zijn” 

Ik zit in de Chiro omdat …Ik verplicht ben door mijn ouders. Nee nee, omdat ik 

mij hier elke zondag kan amuseren met mijn vrienden!  



Kerels 
 

Siebe Foret 
Bijnaam: Foret, Forel, Vis, Dicktator  

Telefoonnummer: 04/78.13.74.53 

E-mail: siebeforet@gmail.com 

Leeftijd: Ik ben dit jaar op tram 2 gesprongen en dus 

een kersverse twintiger 

Chiro-ervaring: al sinds de sloebers zit ik in de Chiro, ik 

begin aan mijn derde jaar als leider en aan mijn tweede 

als hoofdleider 

Studies of werk: Dit jaar begin aan mijn derde jaar in de 

bachelor bedrijfsmanagement in de afstudeerrichting internationaal ondernemen. 

Dit doe ik aan de Arteveldehogeschool in Gent. 

Mijn hobby’s: natuurlijk Chiro, daarnaast vooral met mijn maten weg zijn en 

feesten. 

Mijn idool: Rudy Verboven, omdat die zelf zijn eigen kasten ineen kan steken 

terwijl dat da maar gewoon nen boekhouder is en geen schrijnwerker. 

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:  

➢ Mijn diploma halen natuurlijk  

➢ De Milan zijn haar afscheren op kamp zonder dat hij op mijn gezicht slaagt 

➢ Ervoor zorgen dat ‘Vluchtstrook’ verbannen wordt zodat ik da kaklied niet 

meer moet horen 

Levensmotto: ‘Als ge ni voor het geluk geboren zijt, zijde ni voor het geluk 

geboren’ ~Dikke Steve 

Ik zit in de Chiro omdat:  

➢ Er iemand op de Gizzo moet kakken dat hij niks doet 

➢ Ik de Genijn zijn escape room nog wil meemaken 

➢ Den Butch ni eeuwig op zijn zus kan blijven letten, das geire gedaan 

medeleider 

➢ Ik mij iedere zondag opnieuw amuseer met mijn vrienden en na al die jaren 

niet meer zonder kan 

 



Kerels 
 

Jelle Mertens 
Bijnaam: Mettes, Choupic, choupje, ragnar, bulteneir, asfalt 

slider, kratos, Big rom, stroenk, man dat nooit teleurstelt, chick 

hicks  

E-mail: jelle.mertens33@gmail.com 

Leeftijd:  20 jaar 

Chiro-ervaring: Ik zit al 11 jaar in de chiro en begin aan mijn 

derde jaar als leider. Na een jaar kerels te hebben gegeven 

kreeg ik geen genoeg van deze leeftijd en geef ik deze mannen 

nog eens leiding. 

Studies of werk: In september start ik aan mijn 3de en laatste  jaar 

elektromechanica afstudeerrichting automatisering in de AP hogeschool  

Mijn hobby’s: Naast Chiro houd ik ervan om te gaan biken met de mannen van 

de chiro.  

Mijn idool: Glenn verbauwhede, legende van club brugge en kv kortrijk. Bekent 

als ex keeper en van zijn legendarische verhalen. Naast deze grote meneer was 

prime kef ook een idool van mij deze man was een absoluut monster deze man 

week voor niemand in eender welk spel. Helaas zullen wij nu verder moet gaan 

met de mindere versie namelijk gewoon kevin. 

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:  

➢ Sleutels van den beneden en den boven aan de sleutelbos van de chiro 

laten hangen 

➢ comeback van het academisch kwartiertje 

➢ Den JM duidelijk maken dat ik hem er wel degelijk afrijdt met het biken. 

➢ De Fostier eindelijk is een interessant verhaal laten vertellen. 

➢ 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 dus dit jaar kunt ge er niet aan ontsnappen ;)  ). 

➢ Cars als kampthema 

Levensmotto: Ka-chow! 

Ik zit in de Chiro omdat … De Chiro gewoon bangelijk is; Iemand leuke bonen 

verhalen moet vertellen; Ge anders ni in een ruige oranje salopette kunt 

rondlopen. 

mailto:jelle.mertens33@gmail.com


Kerels 
 

Wannes Suys 
Bijnaam: Butcher, butch, zonnenbloem 

Telefoonnummer: 0460 97 72 37 

E-mail: wannessuys@gmail.com 

Leeftijd: 19 jaar 

Chiro-ervaring: Ja, veel 

Studies of werk: Ik begin nu aan mijn tweede jaar 

biowetenschappen aan de Ugent. Dit doe ik in de sub- 

richting voeding. 

Mijn hobby’s: Ik speel voetbal bij het grote Puursica. Daar 

kun je me elke week zien shinen in de goal. Jammer genoeg heeft het mooie SK 

Beveren dit nog niet opgemerkt want met mij in de goal zouden ze terug in eerste 

klasse spelen.  

Mijn idool: De GOAT van het moderne voetbal, de beste Belgisch-Maleisische 

voetballer ooit, Dion Cools natuurlijk. Hij is de ontbrekende schakel van Roberto 

Martinez om het komende WK te winnen. Daarnaast kijk ik ook heel hard op naar 

Johnny Voners, Polleke van Patrouille Linkeroever en mijn papa. 

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:  

➢ Afstuderen 

➢ Beveren kampioen zien spelen. (poging 2, ja dit jaar wordt ons jaar) 

➢ Rijk worden om Kalfort te kopen en onafhankelijk te maken 

➢ Succesvolle wingman zijn voor de Ward 

➢ Mij even goed kunnen oriënteren in een bos als de Wimpie 

➢ Den halve als hoofdleider van de Chiro maken 

➢ “Vluchtstrook” tot kamplied maken 

Levensmotto:  “Niet geschoten is altijd mis” ~Evert den appel en Youri Mulder 

Ik zit in de Chiro omdat …  

➢ Iemand op Lynn saas moet letten (merci medeleider xx) 

➢ Zondagen anders saai zijn 

➢ Iemand die mannen van de KSA moet tackelen in onze jaarlijkse 

voetbalmatch



Aspiranten 
 

Wannes Maes 
Bijnaam: Pirre 

Adres: Puursheide 36a, 2870 Puurs 

GSM: +32 470 94 91 00  

E-mail: maes.wnns33@gmail.com  

Leeftijd: Op 29 december zal ik 21 jaar oud worden.  

Chiro-ervaring: Ik zit al van sloeber in de Chiro van 

Kalfort. Ik begin nu aan mijn 4e jaar leiding.  

Studies of werk: Met succes heb ik mijn eerste jaar Toegepaste Architectuur 

volledig overleefd. Nu begin ik aan mijn tweede jaar aan de hogeschool Howest te 

Brugge (tussen de boerekes       ).  

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

chiroheem, hou ik mij ook nog bezig met sportief wezen… Jawel, hier en daar 

probeer ik in mijn vrije tijd een loopje te placeren rond het fort of aan het zeedijkje 

te Knokke-Heist.  

Mijn idool: Michael Schumacher, omdat het een van de beste F1 piloten 

allertijden was. Momenteel heb ik ook grote verwachtingen van zijn opvolger, 

Mick Schumacher. Hij rijdt nu bij Haas en heeft dit seizoen al zijn eerste WK-

punten weten te bemachtigen. 

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:  

➢ Onze aspiranten de lessen van het leven leren.  

➢ Even roag zijn als den Choupic. 

➢ Den Duckie ne rodeo zien doen op ne stier. 

➢ Chocopotten vullen zoals den Butch da kan. 

➢ Later schoon gebouwen kunnen neerzetten.  

Levensmotto: “Allee, Da we nog lang meugen meugen en goe kunnen 

kunnen.”~ Willy’s en Marjetten 

Ik zit in de Chiro omdat ...  

➢ Ge er elke zondag kunt amuseren met uw maten. 

➢ Studeren op zondag maar saai is. 

 



Aspiranten 
 

Gijs Servaes 

Bijnaam: GIZO 

GSM:  0476 07 80 74 

E-mail:   gijsservaes@outlook.com  

Leeftijd: Ik werd in mei van dit jaar 20 

Chiro-ervaring: Ik ben sinds het eerste leerjaar in de Chiro, 

dus als je het doorhebt, ben ik al 15 jaar lid van Chiro Kalfort. 

Dit jaar start ik mijn derde jaar als leiding.  

Studies of werk: Dit jaar start ik mijn derde 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. Sinds kort maak ik ook deel uit bij wereldclub Kalfort Daghet.   

Mijn idool: Ik heb verschillende idolen waaronder de Frakke en Jempie van de 

serie ‘De zonen van Van As’!  De grootste uitblinker blijft nog altijd Johnny 

Voners! De uitvinder van vochtige doekjes en Nitril handschoenen!!! 

Dingen die ik wil bereiken in mijn leven:  

➢ Me de fosti schlagermuziek luisteren in de MUG (ambulance)! 

➢ Een volledige zomer hebben zonder herexamens!  

➢ Den eerste baksteen van onze nieuwe gebouwen meemaken 

➢ Het spel ‘jachtseizoen’ verbannen uit de Chiro! 

➢ Een hartje krijgen van Camille → @Wardo kga u voor zijn 

➢ Een schuimfuif organiseren met belletjes en lasers! 

➢ Het volleybaltornooi van Kalfort Kermis winnen met onze wereldploeg 

‘Duikclub de stille waters’! 

Levensmotto:  MIAUWKES (VJ Tony) 

 

Ik zit in de Chiro omdat … ik hier de beste vrienden heb leren kennen en men 

geen andere vrienden zou kunnen voorstellen <3! 

mailto:gijsservaes@outlook.com


Aspiranten 
 

Senne Genijn  
Bijnaam: Spoetnik 

Telefoonnummer: 0472569897 

E-mail: senne.genijn@hotmail.com 

Leeftijd: 20 jaar (5 April 2002) 

Chiro-ervaring: Ik zit al in de Chiro vanaf tweede jaartopper en 

ik ga nu mijn derde jaar als leider doen. 

Studies of werk: ik studeer dit jaar af als een 

onderhoudstechnieker in de hogeschool AP in Antwerpen maar 

eerst nog een aantal herexamens afleggen voor ik officieel afgestudeerd ben en 

Daarna ga ik werken. 

Mijn hobby’s: mijn grootste hobby en ook de toffste die ik heb is uiteraard  Chiro 

maar ik ging vroeger ook vaak koersen met de mannen ma da gaat nu ni meer 

want mijn koersfiets is gestolen      

Mijn idool: Mike Oxlong en Ben Dover 

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven:  

➢ De lotto winnen 

➢ Er voor al mijn herexamens doorzijn  

➢ De jakke zijn t-shirt teruggeven (terug vinden in mijn 

huis) 

➢ Lijn koersfiets terug vinden (zie foto) 

Levensmotto: De krikke ziet er weer goe uit vandaag! 

Ik zit in de Chiro omdat de Chiro de beste plaats is om u te amuseren en plezier 

te maken dus neem zeker al u vriendjes mee!!!  



Volwassen begeleider 
 

Yoni De Smet 
Bijnaam: VB - Smetje – Jhonny – man van Tinneke 

Telefoonnummer: 0471/54 39 31 

E-mail: yoni.desmet@gmail.com 

Leeftijd:  38 jaar 

Chiro-ervaring: chiro lippelo: 11 jaar lid, 5 jaar 

leiding, 

4 jaar gewest Kla’bant 

Studies of werk: Grafisch vormgever, illustrator, 

schijnwerker maar vooral overdag mobiliteitsmedewerker bij de gemeente  

Mijn hobby’s: Voetballen bij de VVH Vets, Crossfitten @ the Cross 

Mijn idool: Rudy Verboven.. Topkeirel  

Dingen die ik graag nog wil bereiken in mijn leven: Miljonair worden, een oscar 

winnen, de wereldbeker voetbal omhoog steken of de zomerhit 2023 scoren. 

Levensmotto: een dag niet gefantaseerd is een dag niet geleefd! 

Ik zit in de Chiro omdat … omdat die microbe overal kruipt waar ze niet gaan kan 

en steeds blijven sluimeren is. 



Uniform 
 

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 of onze nieuwe Chiro T-shirt  

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

➢ een sjaaltje in de afdelingskleur  

De beige broek en de rode T-shirt worden niet verkocht op onze 

Chiro. Dit namelijk omdat het heel wat extra werk opleverd. 

Daarom willen we naar de ouders toe vragen om zelf voor de beige 

broek en de rode T-shirt te zorgen. Deze kan aangekocht worden in de “Den 

Banier”.  

Wat wij wel verkopen op onze Chiro zijn truien, sjaaltjes en ook onze eigen Chiro 

T-shirt.  

 

 

 

 

 

Chirotrui: €25                             Sjaaltje: € 12                          T-shirt:  €18 

Indien je een trui, sjaaltje of T-shirt wilt aankopen, kan je altijd de zondag zelf voor 

de Chiro langskomen en Gijs Servaes of Jelle Mertens aanspreken. Zij staan in 

voor het verkoop hiervan. Ze zullen dan diezelfde zondag of de zondag 

daarachter klaarliggen om te gebruiken. U kan ofwel cash geld meebrengen, het 

bedrag na bestelling zo snel mogelijk storten op de gemengde rekening (BE74 

7332 3233 2107) of betalen via Payconiq. Gelieve hier zeker niet te lang mee te 

wachten. Zo verloopt de samenwerking het beste.  

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

http://www.debanier.be/


Website 
 

Al jaren beschikken wij over een super handige website. Hierop vind je alle 

informatie terug van onze werking. We raden dan ook regelmatig aan om een 

bezoekje te brengen, zodat je volledig mee bent 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  

➢ … 

Maandboekjes 
Al sinds vorig jaar verschijnen onze maandboekjes, of beter gezegd ’t 

Chiromanneke online. Hierin staan de programma’s van de komende zondagen. 

Je kan het maandboekje lezen door op ‘Chiromanneke’ te klikken. Dan heb je de 

keuze om door te klikken naar een groep of om de PDF te downloaden. 

Kalender 
Sinds dit jaar is er een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan onze website: 

namelijk een kalender. Daardoor hebben jullie een overzicht over welke zondagen 

er geen Chiro wordt gegeven, speciale activiteiten en noem maar op. In 

september zal deze kalender worden aangevuld voor het hele jaar. 



Algemene informatie 
 

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 0484/85.17.10 jellefostier@gmail.com  

Siebe Foret 0478/13.74.53 siebeforet@gmail.com 

 

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

Volwassen Begeleider 
Yoni De Smet 0485/30.53.88 yoni.desmet@gmail.com 

 

Vertrouwenspersoon 
Sinds dit jaar hebben we op onze Chiro een vertrouwenspersoon. Gezinnen met 

een moeilijke situatie of om het eender wat, kunnen bij hem terecht. Dan bekijken 

we samen wat we kunnen doen, door bv. financieel bij te springen. Uiteraard 

gebeurd alles vertrouwelijk. 

Willem Vansteyvoort 0474/45.51.82 willemvansteyvoort@outlook.com 

 

Enkele Cijfers 
Stamnummer: MJ-0505 

Rekeningnummer (jongens): BE16 7332 3230 0074 

Rekeningnummer (gemengde): BE74 7332 3233 2107

mailto:jellefostier@gmail.com
mailto:siebeforet@gmail.com
mailto:yoni.desmet@gmail.com


 

 

 

NIEUWE THUIS VAN CHIRO KALFORT 

HANGAAR66 is het bouwproject voor de nieuwe lokalen 
van Chiro Kalfort.  

 

Meer info op https://www.hangaar66.be. 

https://www.hangaar66.be/

