
 

 

 

 
 

 

 

Leidingsboekje 
Chiromeisjes Kalfort 



  



Woordje van de leiding 
 

Liefste leden, beste ouders en sympathisanten 

 

Zoals elk jaar mogen wij jullie een fantastische leidingsploeg 

voorstellen. Eerst zouden we graag alle kookouders en leden willen 

bedanken om iedereen nogmaals een fantastisch kamp te bezorgen. 

Daarnaast mogen we zeker ook niet vergeten dat we afgelopen 3 

weken druk in de weer zijn geweest op ons eigen chiroheem. Ons 

kermisrestaurant was weer een immens succes en dit zou het nooit 

kunnen zijn door jullie, leiding, leden, ouders, … bedankt! 

 

Dit jaar zijn deze veranderingen super positief, we hebben geen 

afscheid moeten nemen van leidsters en verwelkomen we er 4 nieuwe! 

Het volledige leidingsteam bestaat nu uit 17 leidsters die stuk voor 

stuk enorm veel zin hebben in het komende chirojaar.😊 

 

De hoofdleiding blijft onveranderd dit jaar. Voor al je vragen en 

opmerkingen kan je dus nog steeds bij Leni en/of Sarah terecht. De 

andere leiding staat hier natuurlijk ook voor open. 

De Paul, onze VB (volwassen begeleider), geeft na vele jaren advies 

geven de fakkel door aan Veke/V (Veronique Suys).  Zij zal vanaf nu 

ons team mee vervolledigen en staat steeds klaar voor eventuele 

vragen van jullie. 

 

Zo dit was een korte inleiding over het komende Chirojaar. Wij hopen 

heel wat nieuwe leden te mogen verwelkomen om er een geslaagd 

Chirojaar van te maken. 

 

Wij hebben er alvast heel veel zin in!  

 

Groetjes de leiding 



Woordje van de VB 
 

Begin juni kreeg ik de vraag of ik het zag zitten om VB te worden van 

de Chiromeisjes van Kalfort. Plots kreeg ik de kans om opnieuw deel 

uit te maken van een jeugdbeweging waar ik jarenlang zelf lid en 

leidster was en een geweldige tijd beleefde. Ik heb dan ook niet lang 

getwijfeld om dit engagement aan te gaan.  

 

Ik stelde me de vraag wat mijn functie als VB is of zal zijn in de 

toekomst. 

 

Als VB zit ik nl. hoog en droog in het kraaiennest van het Chiroschip, 

ik vaar altijd dezelfde koers als de groep die onderaan op het dek 

druk bezig is om het schip varende te houden maar zal die koers 

nooit bepalen. De leidsters zijn verantwoordelijk voor het stuur en 

de zeilen, zij maken uit in welke richting ons schip vaart en zij nemen 

mij op al hun tochten mee. Ik heb dan ook vertrouwen in de 

bemanning en geloof in de tocht die ons schip maakt. 

 

Hoewel ik deel uitmaak van de bemanning en heel goed weet waar de 

hele crew mee bezig is, sta ik toch een beetje buiten de ploeg. 

Terwijl iedereen druk over en weer loopt op het dek, sta ik een 

beetje op afstand toe te kijken. Iedereen weet dan ook dat zij in het 

kraaiennest terecht kunnen als ze eventjes willen wegvluchten van de 

drukte beneden en dat zij in het kraaiennest dan eventjes weer op 

hun positieven kunnen komen. 

 

Natuurlijk heb ik als kraaiennestpersoon taken! Ik houd een oogje in 

’t zeil en zie vanuit het kraaiennest heel wat zaken die de bemanning 

beneden niet zo direct opmerkt. Zij hebben immers genoeg werk en 

zijn vaak zo druk in de weer dat ze bepaalde dingen over het hoofd 

zien of niet zien aankomen. 

 



Vanuit dat kraaiennest heb ik als enige de mogelijkheid om bepaalde 

dingen te zien. Die interessante informatie moet ik doorgeven aan de 

bemanning, zodat zij er dan rekening mee kunnen houden bij het 

bepalen van hun koers. 

 

Ik zal echter nooit zelf naar beneden komen om het roer over te 

nemen want vol vertrouwen vaar ik mee in de richting die de leidsters 

bepalen! 

 

Ik hoop dan ook dat ik een unieke bijdrage kan leveren aan deze 

leidingsploeg, hun leden en alle ouders. Aarzel niet om contact op te 

nemen want samen kunnen we meer dan alleen.  

 

Telefoonnummer: 0475/66 82 46 

E-mailadres: vekesuijs@hotmail.com 
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VB 



Veronique Suijs (VB) 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Veke of vé 

Geboortedatum: 3 juni 1980 

Studies + plaats: Graduaat 

Orthopedagogie te Antwerpen en 

Leraar Lager Onderwijs te 

Mechelen 

Woonplaats: Kerkhofstraat 3, 

2870 Puurs 

Lievelingseten: lasagne met zalm 

en spinazie 

Lievelingskleur: groen 

Hobby’s: tennis, skiën 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: kwiks, mini-kwiks, 

tippers, tiptiens en aspiranten 

Favoriete Chirospel: twee is te weinig, drie is te veel 

Mooiste Chiromoment: mijn eerste en enige bangelijke 

aspirantenjaar met Ellen Cools als leidster 

Verantwoordelijkheid: VB-schap 

Dit wou ik nog even kwijt: Ik ben blij dat ik jullie team mag zitten! 

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: mijn eerste stripboek nl. De Wollebollen van 

Kiekeboe 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Fanny 

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? prentjes kijken 

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? de 

slechterik 



 

 

 

 
 

 

Ribbels 



Ine Schokkaert ~AKA Kwik 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Geen, dus ideetjes zijn altijd 

welkom. 

Geboortedatum: 26 oktober 1999 

Studies + plaats: Eerste jaar 

Psychologie in Leuven 

Woonplaats: Kalfort en vanaf dit jaar 

ben ik ook in Leuven te vinden. 

Lievelingseten: Ribbekes, frietjes, 

zelfgemaakte pizza, hutsepot, Luikske 

sla, eigenlijk is er niet echt iets dat ik 

niet lust ☺   

Lievelingskleur: Rood maar paars vind ik zeker ook een mooie kleur. 

Hobby’s: Chiro, Chiro en nog eens Chiro. 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Dit is mijn eerste jaar 

als leidster. 

Favoriete Chirospel: Baseball, koninginnenloop, hockey,… als het 

maar actief is, dan ben ik content. En voor ik het vergeet blad steen 

schaar extreme 2.0 familypack limited edition mag ook zeker niet 

ontbreken. 

Mooiste Chiromoment: Het kamp is elk jaar toch een mooie afsluiter 

van een zalig Chirojaar. Dit jaar was dit zeker extra speciaal omdat 

het mijn laatste kamp als lid was. 

Verantwoordelijkheid: Dranklokaal, muziek en Nieuwjaar. 

Dit wou ik nog even kwijt: Ik kijk al heel hard  uit naar mijn eerste 

jaar als leidster en ik ben er zeker van dat ik samen met Amber en 

Emily er een bangelijk jaar van ga maken! 

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: Zowat alle stripverhalen van Kiekeboe. 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Jerommeke van 

Suske en Wiske, zodat ik met mijn kracht alles zou kunnen oplossen. 



Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Zeker en vast 

tekstballonnen lezen. 

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? Het moet 

geweldig zijn om andere mensen te kunnen helpen, dus daarom zou ik 

zonder twijfel de held willen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amber Verhoeyen~AKA Kwak 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Ambeir  

Geboortedatum: 6 juni 1998 

Studies + plaats: Toegepaste economische 

wetenschappen in Antwerpen 

Woonplaats: Puurs 

Lievelingseten: frietjes, loempia’s, pizza, 

pasta en dessertjes 

Lievelingskleur: blauw en paars natuurlijk ☺  

Hobby’s: CHIRO!  

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Speelclubs en kwiks 

Favoriete Chirospel: potteke stamp, baseball, weerwolven, stratego, 

hockey en popcorn 

Mooiste Chiromoment: Na vele jaren in de Chiro heb ik al veel mooie 

momenten beleefd maar het chirokamp en kampvuur blijven toch mijn 

favorieten. 

Verantwoordelijkheid: subsidies en brandveiligheid  

Dit wou ik nog even kwijt: samen met mijn geweldige medeleidsters 

Ine en Emily heb ik ongelooflijk veel zin om er met jullie een geweldig 

chirojaar van te maken  

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: Ik lees bijna alle strips graag van FC De 

Kampioenen, Kiekeboe of Jommeke maar als ik toch ééntje moet 

kiezen, kies ik voor Jommeke en het roze olifantje. 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Jommeke omdat hij 

de wereld rondreist om andere mensen uit de nood te helpen  

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Alleen de tekstballonnen 

lezen vind ik wat saai en als je alleen naar de prentjes kijkt, is het 

moeilijk om het verhaal te volgen dus ik kies beiden ☺ 

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? De held 

natuurlijk! 

 



Emily Huyghe ~AKA Kwek 
 

Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Emiel – Emilypsilon - … 

Geboortedatum: 30 januari 1995 

Studies + plaats: 1ste master pedagogische 

wetenschappen aan de KU Leuven 

Woonplaats: Puurs 

Lievelingseten: Macaroni, mijn zelfgemaakte 

spaghettisaus, wok, de goeie Luikse sla van 

op kamp, enzovoorts…😉  

Lievelingskleur: Roze en als bij wonder ook 

paars natuurlijk 😉  

Hobby’s: Euuuummmm eigenlijk is Chiro mijn 

enige hobby! Daar moet dringend verandering in komen dus! :p  

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Kwiks, 2 keer aan de 

speelclubs en Tiptiens. 

Favoriete Chirospel: Popcorn, vlagenroof, paalvoetbal, …  

Mooiste Chiromoment: Elke zondag is een mooi chiromoment, maar 

als ik er één MOET kiezen… dan kies ik voor de vriendschappen die er 

groeien en bloeien. Ook als leidster ben je er niet alleen omdat je je 

zondag niet anders weet op te vullen. Wij hebben in onze chiro een 

leidingsgroep om (ookal zeg ik het zelf) U tegen te zeggen. Ik ben 

blij dat ik van die groep een deeltje mag uitmaken, want ik zou het 

leiding geven en de supermegaleuke leidingsploeg nooit van de wereld 

willen missen.   

Verantwoordelijkheid: Maandboekjes, Croquekus 

Dit wou ik nog even kwijt: Als je ooit als aspirant twijfelt om leiding 

te worden, laat niets je tegen houden. Als je denkt niet genoeg tijd 

te hebben of als je denkt dat je niet veel terug zal krijgen als 

leiding, berg die ideeën dan maar gauw op, want ik kan je beloven dat 

het de beste tijd van je leven wordt. Het zijn momenten die je 

nergens anders kan beleven!  

 



Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: K3 – Leve oma’s, K3x2, iedereen verliefd en 

de babysitters 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Fanny, Boma 

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Beiden, wat bent je nu 

met alleen maar prentjes of alleen tekstballonnen. Het is pas zinnig 

als je ze beiden combineert !  

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? De held, de 

wereld kunnen verbeteren is iets waar ik altijd al heb van gedroomd. 

Ik zou zelf graag ook als vrijwilliger een steentje willen bijdragen in 

de arme landen, al blijft dit tot op de dag van vandaag een droom 😉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Speelclubs 



Lynn Caluwé 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Heb ik nog niet! Maar de 

speelclubs zullen er wel eentje vinden ☺  

Geboortedatum: 30 maart 1999 

Studies + plaats: Verpleegkunde aan 

UCLL Leuven  

Woonplaats: Schipstraat 79 2870 Puurs 

(Kalfort) 

Lievelingseten: Spinaziepuree, frietjes, 

pizza, fishsticks en kip met rijst en 

curry 

Lievelingskleur: Blauw en groen. Maar dit jaar ben ik vooral fan van 

de gele kleur! 

Hobby’s: Paardrijden en Chiro natuurlijk! 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Nog geen maar jullie 

gaan er bangelijk eerste jaar van maken! 

Favoriete Chirospel: Bandaspi, hockey, potteke stamp, katje wuif,… 

Maar eigenlijk zijn alle spelletjes van de Chiro leuk!  

Mooiste Chiromoment: Mijn 2 laatste jaren als aspirant waren echt 

zalig! 

Verantwoordelijkheid: Startdag, spaghettislag en dranklokaal 

Dit wou ik nog even kwijt: Ik ben zeer benieuwd en enthousiast 

voor mijn eerste jaar als leiding! Maar ik ben er zeker van dat samen 

met speelclubs dit jaar echt bangelijk wordt! Samen maken we er een 

leuk jaar van om nooit meer te vergeten! 

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: FC De Kampioenen en Kiekeboe 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Ik zou graag 

Markske van de kampioenen zijn want met hem kan je altijd lachen! 

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? 

Ik lees altijd de tekstballonen om de strip te begrijpen maar wat is 

een strip nu zonder de prentjes? Dus de prentjes bekijk ik ook altijd! 



De held, de slechterik of een achtergrondpersonage?  

De held natuurlijk! Er wordt altijd opgekeken naar de held in een 

strip. Ik ben ook zeer behulpzaam net zoals een echte held zou 

moeten zijn ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helena Vansteenbeeck 
Persoonlijke vragenronde 

Vansteenbeeck 

Bijnaam: Geen bijnaam.. 

Geboortedatum: 8 juli 1998 

Studies + plaats: 2de jaar Marketing in 

Leuven 

Woonplaats: Ruisbroek 

Lievelingseten: Pizza, ribbekes, scampi, 

frietjes, …. Te veel om op te noemen! 

Lievelingskleur: Blauw 

Hobby’s: CHIROOO!! 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Ribbels en Aspiranten 

Favoriete Chirospel: Ik heb er zoveel, maar diegenen die ik echt 

bangelijk vind zijn potteke stamp, baseball en hockey. 
Mooiste Chiromoment: Ik kan niet echt 1 mooiste chiromoment 

kiezen, er zijn er al heel wat gepasseerd, maar mijn aspirantenjaar is 

er eentje om nooit te vergeten!  
Verantwoordelijkheid: Verzekeringen, jeugdraad en kermis 

Dit wou ik nog even kwijt: Ik heb enorm veel zin om er met de kei-

grave speelclubs, mijn super toffe medeleidsters en het bangelijk 

leidingsteam een super jaar van te maken!  

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: Fc De Kampioenen! Ik denk dat ik bijna alle 

stripverhalen gelezen heb. 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Ik zou wel eens 

Jommeke willen zijn, hij heeft zo’n leuk haar 😉 

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Ik kijk vooral naar de 

prentjes als ik moet toegeven 😉  

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? De heldin, 

zo kan ik alle slechteriken vangen! 



Eline Vingerhoets 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Eli! 

Geboortedatum: 13 september 1995 

Studies + plaats: Geneeskunde aan de KU Leuven 

Woonplaats: Liezele & Flint 83 in Leuven 

Lievelingseten: Eerst en vooral de overheerlijke 

frietjes en bicky wraps van frituur ’t Parkske, 

mmm…! Daarnaast ook zeker niet te vergeten: 

scampi’s, tagliatelli met kaassaus en spekjes, 

zelfgemaakte pizza en lasagne, boules de Berlin en 

om af te sluiten crème brûlée.  

Lievelingskleur: Roze 

Hobby’s: C-H  C-H-I  C-H-I-R-O!  

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Ribbels, tiptiens, kwiks, 

aspiranten & speelclubs 

Favoriete Chirospel: Bandaspi  

Mooiste Chiromoment: Dat zijn er intussen al on-tel-baar veel 

geworden! Denk maar aan die talrijke zotte verhalen die we jaren 

later nog steeds met even veel gelach en gebrul bovenhalen. 

Verantwoordelijkheid: Kamp (‘ahja, waarom zijn die 10 dagen altijd zooooo 

leuk denken jullie?’ hihi mopjes…), gocartrace en Chriko 

Dit wou ik nog even kwijt: We vlieger erin, patat!  

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: De avonturen van K3 – K3 x 2 met mevrouw 

Drakenstein en Kitty, Kirby en Kizzy 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Carmen 

Waterslaeghers, onze torenhoge liefde voor dieren en frietjes 

hebben we alvast gemeen!  

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Beide! 

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? De held 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kwiks 



Marieke De Boeck De Saeger 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: heb ik nog niet, maar misschien brengen 

de kwiks daar dit jaar verandering in. 

Geboortedatum: 19 januari 2000 

Studies + plaats: bio ingenieurswetenschappen in 

Leuven 

Woonplaats: Kalfort 

Lievelingseten: geen specifiek gerecht, maar de 

luikse sla van onze kookouders krijgt van mij een 

dikke 10/10. 

Lievelingskleur: groen, blauw en roze 

Hobby’s: CHIRO  

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: 

geen, maar ik kan niet wachten tot ik hier een 

heel lijstje mag schrijven! 

Favoriete Chirospel: teamspelen waarbij een goede samenwerking 

noodzakelijk is. 

Mooiste Chiromoment: een hele hoop! Maar als ik dan toch eentje 

moet kiezen is het de laatste avond van het voorbije kamp. De 

eerstejaars aspiranten hebben ons toen verrast met een persoonlijke 

boodschap en toonden hun vertrouwen in ons als toekomstige 

leidster. 

Verantwoordelijkheid: aankoop, jeugdraad en croquekus 

Dit wou ik nog even kwijt: IK HEB ER ZIN IN!!! 

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: Kiekeboe 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Jerom uit Suske en 

Wiske, zo sterk zijn lijkt me wel handig. 

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Tekstballonnen lezen! Ik 

heb altijd graag gelezen en zo begrijp je het verhaal ook beter. 

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? 

Achtergrondspeler, ik observeer liever. 



Lien Servaes  
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: ‘Servaes’ ‘Boeferke’   

Geboortedatum: 13 oktober 1997 

Studies + plaats: Secundair 

onderwijs Nederlands-Economie, in - 

na Kalfort de 2e grootste stad van de 

Wereld - Leuven 😊  

Woonplaats: Kalfort city 

Lievelingseten: Heb je even? Ik zal 

een beknopte versie geven 😊 Alles 

wat ze klaarmaken in de Aziatische, Europese, Zuid/Noord-

Amerikaanse, Afrikaanse en Australische keuken 😊  

Lievelingskleur: lichtroos  

Hobby’s: de fijnproever uithangen, een poging tot volleybal spelen, 

reizen… En uiteraard CHIRO!  

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Tiptiens 

Favoriete Chirospel: doop, hoe vettiger hoe prettiger 😊  

Mooiste Chiromoment: Te veel om op te noemen, maar het kampvuur 

krijgt mij vaak toch stil van bewondering.  

Verantwoordelijkheid: Jeugdraad en kermis  

Dit wou ik nog even kwijt: Samen met Marieke en Fien kijk ik er 

enorm naar uit om jullie elke zondag met een blij gevoel naar huis te 

sturen! ‘‘Wij zijn de chiro wij doen het goed, wij amuseren ons zo…’’. 

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: Jommeke, met de bijhorende streken van 

Flip de papegaai.  

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Professor Gobelijn 

uit Jommeke. Ik heb altijd al eens in die vliegende bol willen zitten.  

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Tekstballonnen lezen!!  

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? De held, met 

liefst superveel superkrachten 😊  



Fien Schokkaert 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Fiempie, Fiemps, Schokkie, 

Schok … 

Geboortedatum: 15 juni 1995 

Studies + plaats: leerkracht lager 

onderwijs in Heverlee 

Woonplaats: Kalfeut! 

Lievelingseten: Pizzaaaaaa ☺ 

Lievelingskleur: roze, maar dit jaar 

hoort GROEN daar natuurlijk ook bij! 

Hobby’s: als je ’t mij vraagt: CHIRO! Ik 

houd ook heel veel van muziek maken, 

zingen, acteren, dansen … 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Ribbels (toen nog de 

Speelclubs, waar enkele Kwikkies nog kleine, gele (b)engeltjes waren 

☺), Tippers, Tiptiens, Kwiks en nog een keertje Tippers. 

Favoriete Chirospel: ik zit in ‘t GROEN 

Mooiste Chiromoment: dat spreekt voor zich: het super bangelijke 

CHIROKAMP! Tien dagen Chiro, dat kan niet anders dan mega plezant 

zijn! 

Verantwoordelijkheid: Christus Koning, het uniform en de site 

Dit wou ik nog even kwijt: voor de gelegenheid zocht ik nog wat 

nieuwe spreekwoorden op. Bij deze: “Ik heb KWIK in mijn billen om 

aan het nieuwe Chirojaar te beginnen”! Ik kan dus niet wachten om 

aan een kwikkig jaar vol pret en groen te beginnen! 

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: Kiekeboe! Ik vind het heel moeilijk om een 

Kiekeboeverhaal te kiezen. Maar als ik echt moet kiezen, ga ik voor 

de strip ‘De babyvampier’. 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Fanny! Want zij 

heeft elke dag een ander, knap lief! (mopjeeeeeee ☺) 



Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Allebei! Een strip zonder 

prentjes of tekstballonnen is zoals Team Lien, Marieke en Fien 

zonder Kwiks! 

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage?  De 

slechterik die achteraf een held blijkt te zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tippers 



Jana Huyssens 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Ik heb niet bepaald een bijnaam 

maar als er suggesties zijn: altijd welkom! 

Geboortedatum: 12 oktober 1999 

Studies + plaats: 6e jaar Handel Talen in 

Sjabi 

Woonplaats: Kalfort en Sint Amands 

Lievelingseten: Pasta en tiramisu!! 

Lievelingskleur: Roze 

Hobby’s: Hockey en chiro uiteraard! 

Groepen waaraan ik al leiding heb 

gegeven: Nog geen 

Favoriete Chirospel: Hmm, het zijn er veel maar hockey is toch een 

favorietje :) 

Mooiste Chiromoment: Ook hier kan ik er niet eentje kiezen maar 

het ‘afscheid’ op kamp vorig jaar van de jongste aspirantjes is toch 

iets wat mij nog lang zal bijblijven 

Verantwoordelijkheid: Afval, jeugdraad en brandveiligheid 

Dit wou ik nog even kwijt: Ik heb er suuuper veel zin in!!! 

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: Kiekeboe 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Jommeke, omdat 

hij iedere dag op een crazy avontuur gaat! 

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Alletwee 

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? De held, 

deuh 

 

 

 
 



Marie Debrabandere 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: geen, suggesties zijn altijd welkom ;-)   

Geboortedatum: 28 september 1998 

Studies + plaats: Criminologische wetenschappen 

aan de KUL 

Woonplaats: Kalfort en Leuven 

Lievelingseten: frietjes met stoofvleessaus, een 

berenpoot en bitterballen, croque monsieur, 

worstenbroodje, chocomousse en pannenkoek 

mikado  

Lievelingskleur: blauw 

Hobby’s: CHIRO 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: kwiks en ribbels 

Favoriete Chirospel: baseball, popcorn en pottekestamp 

Mooiste Chiromoment: elke chirozondag is er eentje om nooit te 

vergeten! Maar mijn laatste jaar als aspirant zal ik ook niet snel 

vergeten! :-)  

Verantwoordelijkheid: het kamp, de dropping en het feestweekend  

Dit wou ik nog even kwijt: Samen met mijn bangelijke medeleiding 

en de fantastische tippers heb ik er ongelofelijk veel zin in!  

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: Kiekeboe 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Madam Pepermunt 

uit de stripverhalen van Jommeke 

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Tekstballonnen lezen. 

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? De held op 

de achtergrond.  

 

 

 

 

 



Sarah Fostier 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Fostier, Foster, Fostierke, …  

Geboortedatum: 10 november 1998 

Studies + plaats: logopedie en audiologie – 

Thomas More Antwerpen 

Woonplaats: Kalfort 

Lievelingseten: ik eet graag en liefst niet 

altijd hetzelfde, enkele voorbeeldjes: pizza, 

lasagne, witloof met hesp in kaassaus, 

asperges, mosselen (van bij ons Mie 

natuurlijk), chocomousse, moelleux, ijsjes,… 

Lievelingskleur: roze 

Hobby’s: Chiro ♥ 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: mijn eerste jaar gaf ik 

leiding aan de speelclubs, vorig jaar aan de aspi’s en nu de tippers!  

Favoriete Chirospel: baseball  

Mooiste Chiromoment: elk Chiromoment is er om te koesteren maar 

het kamp is en blijft het hoogtepunt van het jaar.  

Verantwoordelijkheid: hoofdleiding, gemengde rekening, gocartrace 

en spaghettislag  

Dit wou ik nog even kwijt: ik heb er ongelofelijk veel zin in om er 

samen met jullie een fantastisch jaar van te maken! 😊  

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: Kiekeboe! 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Nero, om eens te 

kunnen proeven van de wafelenbak op het einde van elk verhaal.  

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Eerst kijk ik naar de 

prentjes en daarna lees ik de tekstballonnen om het echte verhaal te 

kunnen volgen.  

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? De held én 

de slechterik, elke held wil toch ooit eens een slechterik zijn? Al is 

het maar op de geniepige trucjes te achterhalen 😊  



 

 

 

Tiptiens 



Sara De Geest 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Ik ben sinds dit jaar 

gekroond tot geestje! 

Geboortedatum: 29 juni 1998 

Studies + plaats: Orthopedagogie in 

Antwerpen (KdG) 

Woonplaats: Kalfort city 

Lievelingseten: Spaghetti carbonara 

for life! Als er maar kaas in zit vind ik 

het zalig  

Lievelingskleur: blauw dit jaar! (maar 

stiekem toch roze) 

Hobby’s: Zwemmen, redden en als allerbelangrijkste: CHIRO!! 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: de schattige ribbels en 

de coole kwiks 

Favoriete Chirospel: dorpsspel is en blijft hét leukste spel. Ook met 

de klassieker baseball kan je mij altijd blij maken 

Mooiste Chiromoment: Elk kamp met bijhorend kampvuur blijft een 

moment van pure chiroliefde!  

Verantwoordelijkheid: Werkgroep + potje, feestweekend en 

startdag 

Dit wou ik nog even kwijt: als eerste jaar leiding van een oudere 

groep ben ik heel gemotiveerd om er een topjaar van te maken samen 

met Katje en Laura!!!! 

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: Ik heb ooit op de eerste rij gestaan voor 

een gesigneerde strip van mijn grote favoriet: KIEKEBOE! 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Urbanus! Het lijkt 

mij gewoonweg za-lig om hem te zijn voor een dagje  

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Ik lees enorm graag, hoe 

meer tekst hoe liever! Ik ga dus absoluut voor tekstballonnen lezen 



De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? Zonder 

twijfel de held! Liefst toekomend op een rode loper met 

oorverdovend applaus voor mijn heldendaad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laura De Ceulaerde 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Lauwrie 

Geboortedatum: 13 september 1995 

Beroep: Operatieverpleegkundige in de Sint-

Jozef kliniek in Bornem. 

Woonplaats: Puurs 

Lievelingseten: Pasta met zalm, wok, lasagne, 

scampi,…  

Lievelingskleur: Roze, oranje en groen.   

Hobby’s: CHIRO, joggen, fitness & gaan shoppen. 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: 

Mini-Kwiks, Tippers, 2 keer Aspiranten en 

Ribbels 

Favoriete Chirospel: Blad-steen-schaar extreme 2.0 familypack 

limited edition.  

Mooiste Chiromoment: Zoals elk jaar vind ik deze vraag moeilijk 

omdat er in die 17 Chirojaren ontelbaar mooie momenten zijn 

geweest. Als ik echt moet kiezen kies ik voor mijn laatste jaar als lid, 

de leidingsweekenden van vorig jaar, mijn 5 kampen als leiding & de 

kermis. 

Verantwoordelijkheid: EHBO & leidingsweekend 

Dit wou ik nog even kwijt: Een blauwe leidingsfluit mist nog in mijn 

collectie en ik ben er zeker van dat dit jaar (net zoals de 5 andere 

jaren) een bangelijk top jaar wordt!  

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: Vroeger altijd Kiekeboe omdat Fien deze 

strips altijd mee had op kamp maar sinds dat FC De Kampioenen ook 

strips hebben, staan deze strips op mijn nummer 1. ☺  

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Ik kies dan voor 

Obelix (zoals op onze leidingsfoto) omdat hij heel sterk is. Of Fanny 

van Kiekeboe omdat ik dit vroeger altijd een mooi meisje vond. ☺   



Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Zonder twijfel: prentjes 

kijken! Veel leuker dan alles te lezen ;)  

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? Tijdens de 

kamptoneeltjes ben ik bijna elk jaar een slechterik dus ik denk dat 

deze rol mij als gegoten zit. ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katrien Vansteenbeeck 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Katje, Kat, Katteman,…  

Geboortedatum: 25 februari 1995 

Studies + plaats: 2e Master 

Psychologie in Leuven  

Woonplaats: Ruisbroek  

Lievelingseten: ballekes in 

tomatensaus, frietjes van de frituur 

met specialsaus en viandel, pizza, 

lasagne, …  

Lievelingskleur: roze 

Hobby’s: CHIRO en hopelijk een beetje sport dit jaar  

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Kwiks, Ribbels, Tippers 

en Speelclubs  

Favoriete Chirospel: pottekestamp, chinese spiegel, bandaspi, katje 

wuif ;)  

Mooiste Chiromoment: mmmmh… veel te veel om op te noemen :D elk 

chirojaar is al een fantastisch jaar geweest dus dit jaar gaat niet 

anders zijn! ;)  

Verantwoordelijkheid: EHBO, startdag, vervangleiding, werkgroep 

Dit wou ik nog even kwijt: Ik hoop dat ik mijn laatste jaar in glans 

kan afsluiten maar met mijn TOP medeleiding en SUPER groep (jaja, 

jullie waren als tipper al een topgroep, dus dit jaar kan alleen maar 

beter worden ☺) kan dit niet anders dan een fantastisch laatste jaar 

worden! IK BEN ER VOLLEDIG KLAAR VOOR! ☺  

 

Stripronde 

Favoriete stripverhaal: Kiekeboe, Fc De Kampioenen,…  

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Fanny van Kiekeboe, 

Boma van Fc De Kampioenen, Kuifje, Rosemieke of Annemieke,…  

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Beide denk ik, zolang het 

niet te langdradig is of de prentjes en de tekst te klein zijn ;)  



De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? Langs de ene 

kant de held maar langs de andere kant zou ik ook af en toe eens de 

slechterik willen zijn. Maar wel eentje met superkrachten die van 

iedereen kan winnen. Een achtergrondpersonage dat heel cool is en 

niet te gewoon is, wil ik ook zeker zijn. Zolang het maar geen saai of 

doodgewoon personage is, maakt het niet veel uit voor mij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Aspiranten 



Julie Caluwé 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Joewlie, Juul, Jules, Julleke, 

Baby Julaai,…  

Geboortedatum: 19 december 1996 

Studies + plaats: Diploma 

Rechtspraktijk te Leuven. Dit jaar start 

ik met mijn schakeljaar Rechten aan de 

KULeuven 

Woonplaats: Kalfort! 

Lievelingseten: Luikse sla, BBQ, scampi’s, 

alle soorten pasta, spinazie, pizza,… 

Lievelingskleur: Rood en zwart, maar 

‘Orange is the new black’ zeker? 

Hobby’s: Tennis, altijd zin in een feestje en Chirooo!!! 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Kwiks, Tiptiens, 

Ribbels, Tippers en dan nu aan de oudste maar stoutste grieten van 

Chiro Kalfort: de Aspiranten!! 

Favoriete Chirospel: baseball, hockey, potteke stamp,… en nog veel 

meer! 

Mooiste Chiromoment: mijn tiptiensjaren en aspirantenjaren zijn 

jaren om nooit te vergeten. Maar ook deze jaren als leiding zullen 

bijblijven als mijlpalen in mijn leven. Ik vraag me ieder jaar af of ik 

hier ooit mee zou kunnen stoppen! Dit jaar zijn jullie alleszins nog 

niet van mij af ☺  

Verantwoordelijkheid: Restaurant Mie Kalfut, Croquekus, verslag en 

dankfeestje 

Dit wou ik nog even kwijt: ik heb de eer om dit jaar leiding te 

mogen geven met de liefste Leni aka ‘ons moe’. Tijdens de kermis was 

het heel moeilijk om dit te verzwijgen, maar wij zien het allebei 

enorm hard zitten om dit jaar met de oudste maar stoutste grieten 

door te brengen. Als fiere leidsters zullen we iedere zondag op de 

Chiroterreinen met trots paraderen!  

Stripverhalenronde 



Favoriete stripverhaal: een favoriet stripverhaal kan ik niet 

vernoemen maar de avonturen van Kiekeboe plezieren me telkens 

weer opnieuw! 

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Lambik. Ik zou 

graag eens voor 1 dag willen weten hoe het is om kaal te zijn (of om 

amper 6 sprietjes haar te hebben). Zo moet ik voor 1 dag de strijd 

niet aangaan met mijn weerbarstige haardos!  

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Als kind keek ik alleen 

maar naar de prentjes, maar momenteel ben ik op een mooie leeftijd 

gekomen waar ik me tegelijk kan bezighouden met zowel de prentjes 

als de tekstballonnen. 

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? Afgelopen 

kamp was ik voor de eerste keer een personage die slechte dingen 

uitspookte. Ik moet eerlijk zeggen dat een hele ervaring was, dus 

daarmee verkies ik de slechterik!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leni Tersago 
Persoonlijke vragenronde 

Geboortedatum: 5 december 1995 

Werk + plaats: Leerkracht secundair onderwijs 

te OLVI Boom 

Woonplaats: Schipstraat 88 te Kalfort 

Lievelingseten: Eigenlijk eet ik alles en eet ik 

vooral heel graag in het algemeen! Maar als ik dan 

echt iets moet kiezen… euhm, Preparé al zeker! 

Dan bloemkool, zelfgemaakte lasagne, frietjes 

van de frituur en Spaghetti! 

Lievelingskleur: Blauw, maar misschien dat ik dit jaar ook wel een 

voorkeur ga hebben voor oranje! ☺  

Hobby’s: CHIRO!!! 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Kwiks, Tiptiens, Ribbels 

en dan nog eens Tiptiens en Ribbels!  

Favoriete Chirospel: Kneusje (Ezel), Popcorn, Basebal, Trefbal, … 

Eigenlijk zowat alles, als het maar actief is.  

Mooiste Chiromoment: Deze is echt een moeilijke, ik heb zoveel 

mooie Chiromomenten. Mijn twee laatste jaren als Aspirant waren 

alvast jaren om nooit te vergeten. Toen volgden er 5 fantastische 

jaren als leiding die ik ook nooit zal vergeten. ☺ Een moment kan ik 

niet echt omschrijven maar wat het mooiste is aan onze Chiro, is dat 

wij als leidingsploeg een hele hechte groep vormen, een vriendschap 

die altijd zal blijven bestaan. 

Verantwoordelijkheid: Hoofdleiding, samen met Fostier zijn wij een 

topteam! Intern worden wij wel eens ons moe en onze va genoemd! 

Vraag me niet waarom… ☺ Verder ben ik ook verantwoordelijk voor 

de meisjesrekeningen, aankoop en de spaghettislag. 

Dit wou ik nog even kwijt: Ik heb nog nooit met Julie samen leiding 

gegeven en ook nog nooit aan de Aspiranten! Daarom kijk ik er echt 

heel hard naar uit om dit jaar te starten! In tegenstelling tot Julie 

heb ik aan ieder van jullie al leiding gegeven, aan sommige zelfs al 2 



jaar! Hopelijk is dit dan geen telleurstelling dat jullie mij nog eens 

voor een jaartje hebben! ☺ 

Ik kan jullie al vertellen dat dit mijn laatste jaar is als leidster!  

Sommige zullen dit misschien een opluchting vinden… ☺ Maar ik ben 

zeer vereerd om mijn Chiro-carrière met jullie af te sluiten! Dit doe 

ik samen met mijn fantastische medeleidster, Julie! Zoals ik al 

eerder heb verteld, heb ik nog nooit met Julie leiding gegeven! Maar 

ik twijfel er geen moment aan, dit gaat een TOPJAAR worden!!!  

 

Stripverhalenronde 

Favoriete stripverhaal: FC De Kampioenen  

Dit stripfiguur zou ik graag voor een dag zijn: Graag zou ik voor 

één dag, of zelfs een beetje langer, Konstantinopel uit de stripreeks 

Kiekeboe willen zijn. Konstantinopel is een slim jongentje die heel 

veel nuttige dingen kan uitvinden!  

Prentjes kijken of tekstballonnen lezen? Vroeger begon ik aan het 

begin van een strip met volle moed de tekstballonnen te lezen maar 

wanneer het einde naderde was mijn concentratie ver zoek en keek ik 

enkel naar de prentjes! Wellicht komt dit door dat ik de strips van 

FC De Kampioenen al volledig van buiten kende. 

De held, de slechterik of een achtergrondpersonage? Euhmm, dat 

is een moeilijke! Al zeker geen achtergrondpersonage! Ik ben niet 

echt iemand die in het dagelijkse leven op de achtergrond blijft 

staan, maar dat wisten jullie waarschijnlijk wel al! Als ik dan echt 

moet kiezen doe mij dan maar de held! ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke informatie 
 

Beste ouders, 

 

In dit boekje boordevol handige weetjes willen wij u heel wat 

informatie meegeven. Goed lezen en onthouden is dus de boodschap! 

Elke twee maand zal jullie dochter een programmaboekje meekrijgen. 

 

Hierin staan telkens de afdelingsartikels of andere belangrijke 

mededelingen. Wij vragen u om het programma van uw kind 

aandachtig te lezen, want soms zijn er al eens zondagen dat er iets 

speciaals gevraagd wordt om mee te brengen of om te verkleden. 

 

GROEP   Begin- en einduren   Kleur  Leeftijd 

Ribbels   van 14u tot 17u00  Paars  1e & 2e lj 

Speelclubs  van 14u tot 17u00   Geel  3e & 4elj 

Kwiks   van 14u tot 18u00   Groen  5e & 6e lj  

Tippers   van 14u tot 18u30   Rood  1e & 2e mb 

Tiptiens   van 14u tot 19u00   Blauw  3e &4e mb 

Aspiranten  van 14u tot 19u30   Oranje 5e mb 

 

INSCHRIJVING 

Wij zullen langskomen bij jullie thuis om jullie dochter in te 

schrijven. De inschrijvingsprijs voor één kind, voor een heel 

chirojaar, bedraagt € 20. 

 

UNIFORM 

‘Ma, mag ik een uniform hebben?’ Het is de vraag die uw dochter al 

stelde of die binnenkort zal komen. Maar waarom dragen chiromensen 

eigen kledij? Wel, onze bewegingskledij is een uitdrukking van 

onderlinge verbondenheid. Waar je ons ook tegenkomt, op straat, 

tijdens jouw vakantie ergens in de Kempen of in de Ardennen, je kan 

ons aan onze kledij herkennen. Ons samenkomen in die kledij verwijst 

naar die grote groep, naar dezelfde dromen en idealen voor onze 



wereld. Bovendien is het degelijke en stevige speelkledij! 

 

Het chiro-uniform bestaat uit een beige short of rok, een blauwe trui 

en een rode T-shirt. De blauwe trui mag ook onze eigen trui zijn met 

onze eigen slogan op. Een uniform is VERPLICHT vanaf kwiks. 

Sjaaltjes zijn voor ALLE groepen verplicht en te verkrijgen op de 

chiro aan de prijs van € 12,00. 

 

Wij verkopen enkel nog sjaaltjes en truien op onze chiro. Als je een 

uniform wil hebben, kan je naar de chirowinkel: De Banier. 


