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Woordje van de leiding 
 

Beste leden, ouders en Chirosympathisanten, 

 

Er staat alweer een nieuw Chirojaar voor de deur, dus hoog tijd om onze 

nieuwe, geweldige leidingsploeg even voor te stellen. In dit boekje vindt u 

naast algemene informatie, ook leuke weetjes terug over de leidsters van 

Chiro Kalfort. Voordat we hieraan beginnen, willen we eerst een aantal 

mensen in het bijzonder bedanken om zowel de Chiro als het kamp, de 

kermisweek en nog zoveel meer mee waar te maken. Er zijn namelijk veel 

meer mensen nodig dan enkel de leidsters om dit alles steeds tot een goed 

eind te brengen. 

 

Allereerst nog maar eens een “dikke merci” aan de kokers. Zij zorgden er 

dit jaar opnieuw voor dat onze buikjes goed gevuld werden na al dat 

ravotten. En niet alleen verwenden ze ons met hun sublieme kookkunsten, 

ook wanneer er iemand naar de dokter moest gebracht worden, stonden zij 

steeds voor ons klaar. Ze waren/zijn keer op keer een fantastische hulp op 

kamp. Alle sympathisanten, vrienden die ons te hulp schoten tijdens 

kermisweek, ook aan jullie BEDANKT! Zonder jullie stonden de heerlijke 

mosselen en spaghetti niet op tafel en hadden de mensen geen vers 

ingeschonken drankje voor hun neus. 

 

Onze leidingsploeg ziet er ook dit jaar anders uit dan vorig jaar. We nemen 

afscheid van 7 topvrouwen die meerdere jaren elke zondag klaar stonden 

voor onze leden. Ze gaven het beste van zichzelf doorheen het jaar en op 

kamp. Sara, Julie, Lien, Amber, Helena, Rune en Jana: we kunnen niet 

beschrijven hoe dankbaar we jullie zijn om een mooi deel uit te maken van 

de geschiedenis van Chiro Kalfort! Jullie inzet en enthousiasme zal nooit 

vergeten worden. 

 

Langs de andere kant komen er 8 nieuwe leidsters bij. Ons topteam van 18 

leidsters is klaar voor een spetterend jaar, een jaar vol leuke spelen en 

mooie herinneringen. Hopelijk kijken de leden hier even hard naar uit als 

wij! 



Naast enkele veranderingen in de leidingsploeg zelf, blijft ook de 

hoofdleiding niet onveranderd. Sarah neemt na 3 jaar hoofdleiding te zijn 

afscheid van deze functie, net zoals Lynn die een mooi jaar meedraaide als 

medehoofdleidster. Samen vormden ze een topduo dat de Chiro goed liet 

draaien en die ook volgend Chirojaar nog steeds hun steentje als leiding 

zullen bijdragen en zullen te zien zijn op het Chiroheem! Dit zorgt ervoor 

dat er een gloednieuw hoofdleidingsduo vanaf september klaarstaat, 

namelijk Yanka Meeus en Joke Demeyere. Indien je vragen en/of 

opmerkingen hebt kan je steeds bij hen terecht. De andere leiding staat 

hier natuurlijk ook steeds voor open. 

 

Ook onze VB voegt zich nog altijd bij ons team. Veke, ook jou kunnen we 

blijven bedanken voor je steun! Zij begeleidt ons op de vergaderingen en 

doorheen alle andere Chiromomenten. Ook bij haar kan u steeds terecht 

met eventuele vragen. 

 

Dit gezegd zijnde kunnen we aan het jaar beginnen, wij kijken er alvast 

enorm naar uit! 

 

Veel liefs, 

De leiding 



 

 
Hallo allemaal, 

Woordje van de VB 

 

Bij de start van het nieuwe werkjaar is het altijd leuk om even vooruit te 

blikken naar wat komen zal. Denk maar aan de vele knotsgekke zondagen, 

de zalige weekends, het niet te missen bivak, de talrijke Chiroactiviteiten, 

… 

Langs de andere kant blikken we met wat weemoed terug op het voorbije 

werkjaar. Niks is zo fijn als het ophalen van herinneringen. Ik wil graag 

alle leidsters bedanken voor hun inzet en enthousiasme. In het bijzonder 

aan zij die de Chiro jarenlang een warm hart hebben toegedragen maar nu 

graag tijd maken voor iets anders. We zeggen geen vaarwel, dames maar 

tot ziens, he! 

 

Ik vind het ontzettend fijn dat ik nog wat langer deel mag uitmaken van de 

Kalfortse Chiromeisjes. Het is en blijft steeds weer opnieuw een uitdaging 

om met de nieuwe leidingsploeg aan de slag te gaan. 

Je staat echter versteld hoe deze jonge mensen ten volle hun schouders 

zetten onder een gezamenlijk doel: de kinderen en jongeren van Kalfort en 

omstreken de tijd van hun leven laten beleven! De leiding zorgt ervoor dat 

iedereen zich elke zondag kan uitleven en spelen, met creatieve dingen 

bezig is, vrienden maakt, dat het bivak telkens weer een topmoment 

wordt, … En da’s keer op keer genieten als je deze ‘bende’ bezig ziet! 

 

Maar net zoals de leden, heeft soms ook de leiding een duwtje in de rug 

nodig, of een klankbord als het even tegen zit. Ik probeer de leiding, waar 

nodig, bij te staan met raad en daad. Daarnaast wil ik ook een 

contactpersoon zijn voor de ouders. 

Aarzel dus niet om mij te contacteren indien jullie het nodig achten. 

Ik ben bereikbaar via mail (vekesuijs@hotmail.com) of op volgend gsm- 

nummer 0475/66 82 46. 

 

Maak er iets onvergetelijks van! 

Veke (Veronique Suijs) 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB 



FOTO 

Veronique Suijs (Veke) 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Veke 

Geboortedatum: 3 juni 1980 

Studies + plaats: Graduaat Orthopedagogie te 

Antwerpen en Leerkracht Lager Onderwijs te 

Mechelen 

Woonplaats: Puurs 

Lievelingseten: lasagne met zalm en spinazie 

Lievelingskleur: groen en blauw 

Hobby’s: tennissen, plezier maken met de 

vriendinnen, … 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: ik had de eer om bij 

alle groepen te staan behalve bij de Ribbels 

Favoriete Chirospel: 

Mooiste Chiromoment: kamp als aspirant te Spy 

Verantwoordelijkheid: VB 

Dit wou ik nog even kwijt: 

 

 
Beroepenronde 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: stewardess, 

radiomaakster, Ketnet-wrapper 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: doventolk 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: ik leer nog elke dag bij 

als juf 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: 

- zorgzaam 

- creatief 



- luistervaardig 

- geduldig 

- enthousiast 

- goed met kinderen kunnen omgaan 

- flexibel 

- … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding 



 



 

Ribbels 



Joke Demeyere 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Ik heb er nog geen dus suggesties 

zijn steeds welkom! 

Geboortedatum: 17 januari 2000 

Studies + plaats: Leerkracht secundair 

onderwijs optie Wiskunde-Economie, te 

Antwerpen 

Woonplaats: Branderveld 6, 2870 Puurs 

Lievelingseten: Chinees, bloemkool, 

ribbekes, scampi, pizza, frietjes, kroketten, Luikse sla, kip met rijst 

en curry, pasta pesto… Eigenlijk is er niet echt iets dat ik niet lust, 

buiten tomaten dan… "#$% 

Lievelingskleur: Ik heb niet echt een lievelingskleur, maar ik vind 

roos, geel en blauw mooie kleurtjes. 

Hobby’s: Chiro, bijles geven en lopen 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Ribbels 

Favoriete Chirospel: Stratego, potteke stamp, baseball, hockey, 

Chinese spiegel, bandaspi… Lastig om een favoriet te kiezen! 

Mooiste Chiromoment: Dit vind ik een moeilijke vraag omdat er in al 

die Chirojaren al talloze mooie momenten zijn geweest. Als ik echt 

moet kiezen, kies ik voor mijn laatste jaar als lid en voor alle voorbije 

kampvuren, want zo’n kampvuur blijft toch steeds één van de 

hoogtepunten van het kamp. 

Verantwoordelijkheid: Hoofdleiding, kermis, Chriko, uniform & 

Nieuwjaar 

Dit wou ik nog even kwijt: Dit is mijn tweede jaar als leidster van 

de Ribbels en ik kijk enorm uit naar dit nieuwe Chirojaar samen met 

mijn lieve medeleidsters Martha & Lize en in het bijzonder naar alle 

toekomstige, memorabele momenten met mijn heel fijne, 

enthousiaste ribbeltjes. 



Beroepenronde 

 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: “Iets met opereren…” 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: 

Hersenchirurg: Grey’s Anatomy zit hier voor een groot deel tussen! 

Het lijkt me wel eens interessant om de hersenen van dichterbij te 

bekijken. "#$% 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: Leerkracht secundair 

onderwijs optie Wiskunde & Economie. 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: Het is heel 

belangrijk dat je geobsedeerd bent met de vakken die je kiest en dat 

je daar enorm in geïnteresseerd bent, want uiteindelijk is het de 

vakkennis die enorm cruciaal is. Verder is het ook leuk wanneer je 

iemand bent die toch wel grappig, enthousiast, zelfzeker, zorgzaam, 

creatief, geduldig, georganiseerd, positief, luistervaardig en een 

werker is. Én nog een laatste eigenschap, die ik persoonlijk de 

allerbelangrijkste vind, is dat je een leerkracht bent die met een 

“Growth Mindset” voor de klas staat! 



Martha Debrabandere 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Marte 

Geboortedatum: 26 november 2001 

Studies + plaats: 

Revalidatiewetenschappen en 

Kinesitherapie aan de UGent! 

Woonplaats: Kalfort, maar dit jaar ook 

Gent! ☺ 

Lievelingseten: Asperges van ons oma met 

zalm en kroketjes, njammie!! 

Lievelingskleur: Roze + wit 

Hobby’s: Naast Chiro speel ik volleybal bij Puurs en af en toe doe ik 

een beetje tennis. 

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

heel veel zin in mijn eerste jaar als leidster met de ribbels! 

Favoriete Chirospel: 1-tegen-allen + baseball blijven mijn absolute 

favorieten. 

Mooiste Chiromoment: Ongetwijfeld mijn laatste jaar als lid, met als 

hoogtepunt het Aspiranten weekend ☺ 

Verantwoordelijkheid: Kamp, kleindjesweekend + vervangleiding. 

Dit wou ik nog even kwijt: Samen met mijn liefste medeleidsters 

heb ik super veel zin om van dit jaar een prachtig paars Chiro-jaar te 

maken! Want elke zondag is een groot feest ☺ 

 

Beroepenronde 

 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: Vroeger wilde ik heel 

graag juf worden. 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: Ik zou heel 

graag voor één dag een zangeres willen zijn en ook écht mooi kunnen 



zingen. Al vind ik van mezelf dat ik dit nu wel al kan, alleen denken 

mijn vriendinnen hier anders over hihi. 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: Kinesitherapeute! 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: Je moet 

uiteraard het menselijk lichaam heel goed kennen. Ook heb je 

doorzettingsvermogen nodig en heel wat geduld! 



Lize Vermeiren 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Nog geen… Maar misschien komt die nog 

uit de lucht gevallen? (Sommigen noemden mij 

vroeger ook wel eens Vermeiren ☺) 

Geboortedatum: 16 september 2001 (met Pukema 

als mijn verjaardagsweekend woehoew!!) 

Studies + plaats: Sociaal werk @ Karel de Grote 

hogeschool in Antwerpen 

Woonplaats: Uitgeweken naar Ruisbroek maar ik 

ben een echte Kalfortenaar!! 

Lievelingseten: Van een pizza of pasta met zalm en spinazie kan ik 

echt genieten! Hmmm, ik krijg al honger als ik eraan denk! ;) 

Lievelingskleur: Lichtgroen maar dit jaar komt PAARS hier toch ook 

bij!! ☺ 

Hobby’s: Volleybal en CHIRO natuurlijk!!! 

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

dus hier kan ik nu nog niet echt iets schrijven… Ik heb wel super veel 

zin in mijn eerste jaar leiding bij de kleinsten! 

Favoriete Chirospel: Ooh, dit is een moeilijke… Eigenlijk speel ik de 

meeste spelletjes wel graag en kan ik mij hier echt mee amuseren! 

Als ik er dan toch eentje moet uitpikken, kies ik voor waterbaseball! 

Zeker als het zo’n warm weer is! Sportief maar toch verfrissend!! 

De perfecte combinatie! 

Mooiste Chiromoment: Ik heb genoten van mijn 12 jaren als lid van 

deze fantastische Chiro! De twee afgelopen jaren als Aspirant vond 

ik toch wel het meest spectaculair! Je hangt zo goed samen als groep! 

Het zijn gewoon de kleine dingen die je meemaakt die zo speciaal zijn 

en die je nooit vergeet! Het kamp is dan de perfecte afsluiter! 

Ik zou mij geen beter laatste jaar als lid kunnen voorstellen dan met 

al deze schatten van vriendinnen!!! 



Verantwoordelijkheid: Ik ben verantwoordelijk voor de 

vervangleiding en Chriko (Christus Koning) 

Dit wou ik nog even kwijt: Ik wil mijn leeftijdsgenoten en nu eerste 

jaar leiding bedanken voor alle mooie momenten en Chirozondagen die 

we samen beleefd hebben en die we sowieso nog gaan beleven!! Merci 

om mijn Chirocarrière al zo onvergetelijk te maken!!! XXX 

Aan mijn medeleiding, Martha en Joke, wil ik even zeggen dat ik mij 

geen betere medeleiding had kunnen wensen! Ik ben er zeker van dat 

we de Ribbels een onvergetelijk jaar gaan bezorgen!! 

We vliegen er in… Patat!!! ☺ 

 

Beroepenronde 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: Ik wou als klein (en 

toen nog schattig, hihi) meisje graag, net zoals mijn mama en oma, 

leerkracht worden! Ik heb hier even over getwijfeld en ben van plan 

om na mijn bachelor sociaal werk nog een extra jaar verder te 

studeren voor leerkracht secundair onderwijs. Dan kan ik zowel 

mensen helpen en begeleiden, als voor de klas staan! 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: Ik zou graag 

eens een zangeres van een band of solozangeres willen zijn. Stel je 

voor! Dat moet zo cool zijn!! Spijtig genoeg ben ik hier nog net iets te 

verlegen voor ☺ 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: Sociaal werk is nog 

heel breed en sluit niet echt bij één beroep aan… Zo heb ik nog wel 

even tijd om te kiezen wat ik later nu echt wil doen! Maar sowieso is 

het iets waar ik mensen mee kan helpen en hen begeleid doorheen 

bepaalde situaties! 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: Je moet 

doorzettingsvermogen hebben, een vertrouwenspersoon voor hen 

zijn, plannen kunnen uitdenken zodat je het leven van deze mensen 

beter maakt… Natuurlijk zijn er nog wat eigenschappen maar ik denk 

dat het vooral belangrijk is om de mensen echt te willen helpen! Dan 

heb je al een grote stap in de juiste richting gezet! 



 



 
 
 

Speelclubs 



Janne Van Steenwinkel 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: ik heb nog geen bijnaam… 

Geboortedatum: 21 mei 2001 

Studies + plaats: Architectuur, Gent 

Woonplaats: Kalfort City 

Lievelingseten: ribbetjes en groentenlasagne 

Lievelingskleur: rood en zwart 

Hobby’s: CHIRO!! 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: 

de speelclubs zullen de eerste zijn waar ik 

leiding aan zal geven ☺ 

Favoriete Chirospel: The Hunger Games en één tegen allen blijven 

mijn favorieten! 

Mooiste Chiromoment: Het kamp als tweede jaar tiptien blijft voor 

mij toch het hoogtepunt van alle mooie chiromomenten. (thanks to 

Emily, Lien en de fantastische groep) 

Verantwoordelijkheid: werkgroep en gemengde activiteit 

Dit wou ik nog even kwijt: Ik ben 12 jaar elke zondag met plezier 

naar de chiro gekomen. Ik hoop dus deze chiro-kriebels door te 

kunnen geven aan mijn leden. Ik kijk enorm hard uit naar mijn eerste 

jaar als leidster! 

 

Beroepenronde 
 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: Vroeger wou ik altijd 

graag bakker worden. Ik vond het geweldig om samen met mijn 

grootouders allerlei dingen te bakken, dus was ik ervan overtuigd dat 

dat mijn beroep ging worden. 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: Voor een dag 

zou ik een echte detective willen zijn. 



Voor welk beroep ben je aan het studeren: architect 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: 

Creativiteit, ruimtelijk inzicht, inlevingsvermogen, praktisch denken… 



Lynn Suys 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Lynn beenhouwer (om verwarring te 

vermijden) 

Geboortedatum: 29/09/2001 

Studies + plaats: leerkracht lager onderwijs 

in Antwerpen 

Woonplaats: Kalfort 

Lievelingseten: lasagne 

Lievelingskleur: geel natuurlijk 

Hobby’s: Chiro en turnen 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: nog geen 

Favoriete Chirospel: baseball 

Mooiste Chiromoment: mijn aspirantenjaren 

Verantwoordelijkheid: afval, drank en kleintjesweekend 

Dit wou ik nog even kwijt: Ik heb er al heel veel zin in om er een 

super leuk jaar met jullie van te maken! 

 

Beroepenronde 

 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: Beenhouwer 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: vuilnisman 

(eigenlijk vrouw) dat is goed om is aan de conditie te werken 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: voor juf 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: lief, 

vriendelijk en behulpzaam 



Lindsey Huyssens 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Linds 

Geboortedatum: 20 mei 2000 

Studies + plaats: 2de jaar leerkracht lager onderwijs 

in Leuven 

Woonplaats: Kalfort! 

Lievelingseten: Er zijn verschillende lekkere 

gerechtjes, maar mijn nummer 1 is toch asperges in 

bladerdeeg. 

Lievelingskleur: Paars en lichtblauw. Maar GEEL heeft zeker en vast 

ook een speciaal plaatsje! 

Hobby’s: CHIRO uiteraard!! 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Kwikies!! 

Favoriete Chirospel: Er zijn enorm veel leuke Chirospelen, dus hier 1 

uit kiezen is echt onmogelijk!! Kampenspelen waarin je je goed kan 

inleven, bandaspi, potteke stamp zijn spelen waarvoor ik heel graag 

naar de Chiro ging. 

Mooiste Chiromoment: Na al zoveel mooie Chiro jaren achter de rug 

te hebben, is het moeilijk om 1 mooi moment uit te kiezen. Al de 

momenten die je op de Chiro beleefd, zijn er om nooit te vergeten. 

Verantwoordelijkheid: Drank, kamp en kampavond 

Dit wou ik nog even kwijt: Ik ben super blij met mijn toffe 

medeleidsters en ook kijk ik er al enorm naar uit om er samen met 

jullie een TOP jaar van te maken!! Natuurlijk ben ik ervan overtuigd 

dat dit geen probleem zal zijn &'() 

 

Beroepenronde 
 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: Als klein meisje 

droomde ik er altijd van om kapster te worden in mijn eigen kapsalon. 



Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: Ik zou graag 

voor 1 dag eens een beroemde actrice willen zijn. Veel mensen 

kennen, veel centjes verdienen en eens een andere rol kunnen 

innemen. 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: Leerkracht lager 

onderwijs 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: Ik denk 

dat je als leraar vooral veel geduld moet hebben en goed kunnen 

omgaan met kinderen. Ook enthousiast en creatief zijn is wel 

belangrijk. 



 

Kwiks 



FOTO 

Iris Van Den Eede 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Ivan (voor sommigen – geen idee 

vanwaar het komt) 

Geboortedatum: 20 februari 2001 

Studies + plaats: ik begin aan mijn eerste jaar 

biochemie en biotechnologie aan de KU Leuven. 

Woonplaats: Oppuurs 

Lievelingseten: sushi of mosselen met frietjes 

Lievelingskleur: blauw en rood 

Hobby’s: Chiro!!! 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: dit 

is mijn eerste jaar als leidster. 

Favoriete Chirospel: 1 tegen allen, bandaspi, baseball, 

laddercompetitie, etc. Alle spelletjes waarbij een gezonde portie 

competitie nodig is &'() 

Mooiste Chiromoment: elke tweedaagse op kamp. Er lekker op uit 

met de hele groep en zalige activiteiten doen. Zo gingen we al naar 

Oostende, lasershooten, raften, karten en hebben we al een escape 

room gedaan! Steeds momenten met heel de groep om in te kaderen. 

Verantwoordelijkheid: ik zal zorgen voor een verslag van alle 

vergaderingen met de leiding. Voorts zal ik aanwezig zijn op de 

jeugdraad van gemeente Puurs en last but not least ben ik samen met 

vele anderen verantwoordelijk voor het organiseren van de kermis 

volgend jaar! 

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



Beroepenronde 
 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: natuurlijk wilde ik 

graag een prinses zijn &'() (dat is toch de droom van ieder klein 

meisje?) maar toen ik wat ouder werd, kreeg ik een andere droom. Ik 

wilde graag dokter worden! 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: ik zou wel 

graag eens een spion willen zijn. Belangrijke mensen afluisteren, 

schurken achtervolgen, met de auto door smalle straten racen als een 

echte vrouwelijke James Bond. Maar na een dag zou ik inzien dat ik 

teveel lawaai maak en eigenlijk is dat ook gewoon veel te  

vermoeiend… 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: ik ga biochemie en 

biotechnologie studeren, dat is een richting met enorm veel 

keuzemogelijkheden tijdens de studies, maar met uiteindelijk ook 

verschillende interessante carrièremogelijkheden. Ik weet nog niet 

zeker welk beroep ik graag wil gaan beoefenen. 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: Goh, een 

kennis van wetenschappen denk ik en de rest zal ik nog moeten 

ontdekken. 



Lyzanne Dielkens 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: Lizzy 

Geboortedatum: 21 september 2000 

Studies + plaats: Ik studeer ergotherapie aan de 

Artevelde hogeschool in Gent 

Woonplaats: Kalfort, L. nutenstraat 6 

Lievelingseten: Spaghetti, Luikse sla 

Lievelingskleur: appelblauwzeegroen, rood en 

natuurlijk ook groen 

Hobby’s: Chiro &'() 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Tippers 

Favoriete Chirospel: Er zijn heel veel chirospelen die ik leuk vind. Ik 

kan niet echt een favoriet kiezen. Maar als ik er echt moet kiezen 

dan zijn het de echte typische chirospelen. BV. Voetbalrugby, paard 

en ruiter, Australische achtervolging. 

Mooiste Chiromoment: Er zijn zoveel mooie chiromomenten. de twee 

laatste jaren als aspiranten waren mooie momenten, maar ook mijn 

eerste jaar als leiding was een mooie en leuk jaar. En dit jaar zullen 

er ook mooie chiromomenten bijkomen. 

Verantwoordelijkheid: ik sta in voor de werkgroep. Dat wil zeggen als 

er iets kapot is dat ik het ga maken. 

Dit wou ik nog even kwijt: We gaan er een top jaar van maken! 

 

Beroepenronde 

Wat wou je worden toen je klein was: Vroeger wou ik altijd 

politievrouw worden. Ik wou het worden omdat ik dan stoer kon zijn. 

Ook als klein meisje wou ik prinses worden. 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: Ergotherapie 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: Je hebt 

veel kwaliteiten nodig maar vooral sociaal zijn, en behulpzaam. 



Welk beroep zou je willen uitoefenen voor één dag: Ik zou graag 

eens minister zijn voor een dag. Het zou toch leuk zijn om tussen alle 

minister te zitten en te discussiëren over alles. 



Esther De Groof 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: heb ik niet 

Geboortedatum: 26 juni 2001 

Studies + plaats: bio-ingenieur aan de 

KULeuven 

Woonplaats: Kalfort 

Lievelingseten: de bloemkool met witte saus 

en kippenworst van op kamp, maar een passage 

aan de Mcdo bevalt mij ook wel steeds! 

Lievelingskleur: roos 

Hobby’s: CHIRO 

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

als leidster. 

Favoriete Chirospel: de standaard chirospelen, maar mijn absolute 

favoriet blijft 1 tegen allen. 

Mooiste Chiromoment: karten en Nederland onveilig maken op 

tweedaagse twee jaar geleden. Er is nog zo veel meer, maar daarvoor 

volstaat een pagina niet. 

Verantwoordelijkheid: kermis, evenementmanager (ervoor zorgen 

dat wij ook onze naburige jeugdbewegingen steunen op hun 

evenementen) 

Dit wou ik nog even kwijt: dit jaar wordt sowieso een knaller van 

formaat. 

 
Beroepenronde 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: beroemd 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: manager in 

McDonalds Puurs 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: bio-ingenieur 



Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: ik heb 

sterke wetenschappelijke kennis nodig en moet ook inventief zijn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tippers 



Lauren Vertongen 
Persoonlijke vragenronde 

Bijnaam: niet echt een bijnaam 

Geboortedatum: 31 oktober 2001 

Studies + plaats: Sociaal werk, Antwerpen 

Woonplaats: Kalfort 

Lievelingseten: frietjes op de chiro smaken 

altijd 

Lievelingskleur: roos 

Hobby’s: CHIRO & tennis 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: 

mijn eerste jaar dus spannend 

Favoriete Chirospel: 1tegenallen 

Mooiste Chiromoment: de laatste jaren allemaal geweldig. 

Verantwoordelijkheid: aankoop, startdag 

Dit wou ik nog even kwijt: ik heb super veel zin in dit chirojaar en 

met mijn medeleidsters gaat het zeker een topjaar worden. 

 

Beroepenronde 

 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: mama 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: piloot 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: nog niet echt iets 

specifiek 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: sociaal, 

behulpzaam, motivatie,… 



FOTO 

Yanka Meeus 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Skanka Yanka 

Geboortedatum: 04/01/2002 

Studies + plaats: Rechten in Leuven 

Woonplaats: Kalfort (bij mijn papa) en Lokeren 

(bij mijn mama) 

Lievelingseten: Sushi 

Lievelingskleur: Geel 

Hobby’s: Skiën (en skiles geven), dansen en 

Chiroooooo 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: geen, dit is mijn eerste 

jaartje als leidster!!! Super spannenddd 

Favoriete Chirospel: waterbaseball (als het mooi weer is natuurlijk) 

en sacochenrace 

Mooiste Chiromoment: mijn laatste kamp als lid was een apart 

kampje, in het midden van het kamp had ik enorm veel pijn in mijn 

rug. Hierdoor kon ik niet mee op tweedaagse. De allerliefste 

tippertjes hebben mij dan meegenomen op hun trektocht. Was 

heeeeel leuk! Daarnaast herinner ik mij ook elk kampvuur, dit is 

natuurlijk altijd een prachtig moment! 

Verantwoordelijkheid: brandveiligheid, VZW, hoofdleiding, cadeau 

voor oudleiding 

Dit wou ik nog even kwijt: ik kijk enorm uit naar dit jaar met een 

prachtige leidingsgroep en een groep topmeisjes als leden! We gaan 

veel leuke en mooie momenten meemaken die we ons nog lang gaan 

herinneren! 



Beroepenronde 

 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: astronaut, ik wilde 

altijd wel eens naar de ruimte gaan! Ik wilde ook graag piloot worden, 

maar met een bril mag dat niet… droom aan diggelen . Toen ik 10 

jaar was, was ik vastbesloten dat ik modeontwerpster ging worden, 

maar daar ben ik dan weer te onhandig voor, oepsie 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: piloot of 

hondenbabysit, een hele dag hondjes verzorgen, beter kan niet!! Een 

chefkok zou ik ook wel eens voor een dagje willen zijn, maar lijkt me 

veeel te druk en vermoeiend om elke dag te doen! 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: weet ik nog niet super 

goed, maar ik zou later misschien wel rechter willen worden, liefst 

aan het internationaal strafrechthof in den Haag 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: 

objectiviteit en geduld zijn heel belangrijk. Ook zal ik onpartijdig 

moeten beslissen over zaken, maar dat moet allemaal wel lukken! 



Ine Schokkaert 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Inie, maar er is altijd ruimte voor 

verbetering "#$% 

Geboortedatum: 26/10/1999 

Studies + plaats: Psychologie in Leuven 

Woonplaats: KALFORT natuurlijk! 

Lievelingseten: Hutsepot van ons Papa, kip met rijst 

en curry, pizza, goeie ouwe boerenkost en de wekelijkse frietjes van 

op de Chiro mag ik natuurlijk ook niet vergeten. 

Lievelingskleur: Rood, maar wie had dat nu kunnen raden? 

Hobby’s: CHIRO! En af en toe eens een gedwongen loopje om mijn 

conditie toch een beetje op peil te houden. 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Ribbels & Tippers. 

Favoriete Chirospel: Bandaspi, baseball, ruige spelen. 

Mooiste Chiromoment: Het kamp blijft altijd een bangelijke 

afsluiter van een topjaar, maar er zijn al zoveel mooie momenten die 

ik heb beleefd in onze Chiro dus kiezen blijft toch moeilijk. 

Verantwoordelijkheid: VZW, harde schijf + fototoestel en de site. 

Dit wou ik nog even kwijt: De helft van deze liever Tippertjes 

waren mijn leden vorig jaar, maar ik hoop zeker dat we met deze 

zotte bende dat er bijkomt een even leuk jaar tegemoet gaan. Voor 

de oudjes onder ons jullie kennen mij al een beetje maar ik hoop heel 

hard dat jullie mij nog niet beu zijn "#$% Anders pech want jullie 

zitten terug met mij opgescheept! Voor de jonkies, ik kijk er heel 

hard naar uit om van dit jaar het bangelijkste Tipperjaar ooit te 

maken! &'() 



Beroepenronde 

 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: Ik wou vroeger altijd 

heel graag schilder/kunstenaar worden. Bij de talrijke spelletjes 

Levensweg wou ik natuurlijk ook altijd de kunstenaar zijn. 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: Er zijn veel 

beroepen die heel interessant lijken maar als ik er toch echt eentje 

zou moeten kiezen zo ik voor piloot gaan. Volgens mij lijkt het heel 

plezant om voor een dagje eens met een vliegtuig te vliegen, als ik de 

kwaliteiten van een piloot natuurlijk meekrijg. Anders zou ik niet met 

mij in 1 vliegtuig durven kruipen. "#$% 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: Ik studeer Psychologie 

in Leuven dus normaal gezien ben ik dan voor het beroep psycholoog 

aan het studeren. Maar ze zijn mij hier in Leuven aan het leren dat je 

eigenlijk met dit diploma nog alle kanten op kan dus ik ben niet echt 

specifiek voor een beroep aan het leren. We zullen binnen een paar 

jaartjes zien als ik afgestuurd ben in welk beroep ik ben beland. 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: In de 

richting Psychologie heb je altijd wat kennis nodig van je medemens. 

Empathie, zodat je je goed kan inleven in de emoties van andere 

mensen en ze dan ook beter kan begrijpen, is er zeker eentje van. 

Mensen goed kunnen inschatten en ze zich goed laten voelen in hun 

vel is volgens mij ook een heel belangrijke eigenschap in deze 

richting. 



 

 

Tiptiens 



FOTO 

Karen Vingerhoets 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Nog geen  

Geboortedatum: 27 juni 2000 

Studies + plaats: 2de jaar 

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan 

de KULeuven 

Woonplaats: Liezele & Leuven 

Lievelingseten: Alle soorten pasta’s vind ik 

hééél lekker, vooral lasagne! En ook niet te 

vergeten: de ballekes in tomatensaus met puree 

van onze kookouders zijn overheerlijk! Maar 

McDonald’s blijft mijn nummer 1! ☺ 

Lievelingskleur: Roze, rood & blauw 

Hobby’s: Natuurlijk Chiro, wat had je anders verwacht ☺ 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: De lieve tippertjes van 

vorig jaar! 

Favoriete Chirospel: Bandaspi, popcorn, potteke stamp, … 

Mooiste Chiromoment: Alle Chiromomenten zijn heel leuk & mooi, 

maar als ik het heb over “het mooiste” dan spreek ik toch over mijn 

laatste jaar/ kamp als lid! 

Verantwoordelijkheid: Maandboekjes, feestweekend, Croque-kus & 

spaghettislag 

Dit wou ik nog even kwijt: Ik ben helemaal klaar om er een bangelijk 

jaar van te maken met de coolste grieten = dé tiptiens! Het wordt 

zeker weten een fantastisch jaar! ☺ Ready? Set? GOOOO! 



Beroepenronde 
 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: Ik wou altijd heel 

graag mijn eigen hondenhotel runnen! 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: Goh zoveel 

beroepen … Liefst van al zou ik actrice worden, of eventueel CEO van 

de mcdo 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: Kinesitherapeut 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: Je moet 

een goede wetenschappelijke basis bezitten zodat je het menselijk 

lichaam van cel tot orgaan door en door kent. Daarnaast moet je 

voldoende communicatief zijn. Empathie is een factor die zeker ook 

niet te vergeten valt. Het menselijk lichaam willen behandelen met 

zijn gebreken en alles erop en eraan, is en blijft de doelstelling van 

een kinesitherapeut! 



Myrthe Verhoeyen 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: geen, dus ideeën zijn altijd welkom! 

Geboortedatum: 9 juni 2000 

Studies + plaats: verpleegkunde in Mechelen 

Woonplaats: Puurs 

Lievelingseten: chocolade, sushi, ijsjes, 

chinees, macaroni… 

Lievelingskleur: appelblauwzeegroen (dus 

blauw zit er ook een beetje in "#$%) 

Hobby’s: CHIROOOOO natuurlijk en in mijn 

vrije tijd speel ik ook in de harmonie van Kalfort. Als ik dan nog tijd 

over heb ga ik af en toe eens joggen. 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: aan de geweldige 

speelclubs! 

Favoriete Chirospel: hockey, potteke stamp en popcorn. 

Mooiste Chiromoment: hmm, ik kan niet echt één mooiste 

chiromoment kiezen omdat er al zoveel fantastische momenten zijn 

gepasseerd. Toch blijft het chirokamp wel het hoogtepunt van heel 

het jaar voor mij maar ook mijn 2 jaren als aspirant waren er om 

nooit te vergeten! 

Verantwoordelijkheid: EHBO, brandveiligheid, verzekeringen, afval 

en croquekus. 

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

TOPJAAR van te maken samen met mijn geweldige medeleidsters en 

de fantastische tiptiens!! 



Beroepenronde 
 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: astronaut 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: ik heb even 

opgezocht wat de best betaalde jobs in België zijn en ik kwam uit op 

management en directie. Aangezien mij dit niet echt interesseert ga 

ik toch voor zangeres (ook al kan ik TOTAAL niet zingen). Een dagje 

door het leven gaan als Beyoncé lijkt me fantastisch. Bovendien staat 

zij op nummer 3 in de lijst van de best betaalde zangeressen dus dit 

vind ik helemaal oké. 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: verpleegkundige 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: 

stressbestendig, handig, geduldig, flexibel, een goede lichamelijke 

conditie, empathisch vermogen… 

(aan sommige eigenschappen moet ik toch nog wat werken want deze 

beheers ik nog niet volledig"#$% ) 



Lynn Caluwé 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Nog geen bijnaam, maar jullie mogen 

deze zeker nog bedenken! 

Geboortedatum: 30/03/1999 

Studies + plaats: Verpleegkunde in de leukste 

studentenstad: Leuven! 

Woonplaats: Schipstraat 79 2870 Puurs 

Lievelingseten: Frietjes, spinaziepuree met spek, kip met rijst en 

curry, zelfgemaakte pizza, pasta, wortelpuree,… 

Lievelingskleur: Blauw, groen en roze 

Hobby’s: Chiro natuurlijk! En samen met mijn papa en opa zorg ik ook 

voor onze paarden. 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Speelclubs en Ribbels 

Favoriete Chirospel: Baseball, bandaspi, potteke stamp 

Mooiste Chiromoment: Mijn eerste jaar als Aspirant zal ik nooit 

vergeten. We waren maar met 4 leden op kamp en 2 leidsters, dit was 

echt een onvergetelijk kamp! En mijn 2 jaren als leiding zijn ook echt 

onvergetelijk! 

Verantwoordelijkheid: EHBO, meisjesrekening en aankoop 

Dit wou ik nog even kwijt: Het is mijn eerste keer dat ik aan een 

oudere groep leiding geef, maar ik heb er alvast super veel zin in!!! 

Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als ons! 

 

Beroepenronde 

 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: Misschien zoals vele 

andere meisjes: prinses! Maar ik wou ook altijd een manege runnen! 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: Soldaat, ik zou 

graag eens willen meemaken hoe het is om soldaat te zijn. ☺ 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: Verpleegkundige! 



Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: 

Empathisch vermogen, sociaal zijn, respect hebben voor de 

medemens, zorgzaam zijn, doorzettingsvermogen, flexibel zijn, goed 

kunnen communiceren,… 



 

Aspiranten 



Sarah Fostier 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Fostier, Foster, Fosti, … 

Geboortedatum: 10 november 1998 

Studies + plaats: Logopedie te Antwerpen 

Woonplaats: Kalfort 

Lievelingseten: Asperges, witloof met 

hesp/zalm in kaassaus, veel groentjes, 

dessertjes, pasta, … 

Lievelingskleur: Roze 

Hobby’s: Chiro natuurlijk! &'() 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: speelclubs, aspiranten, 

tippers en kwiks en nu terug aspiranten, jippie! 

Favoriete Chirospel: baseball en vuile spelen 

Mooiste Chiromoment: het hoogtepunt van ieder jaar, het kamp! 

Verantwoordelijkheid: VZW, gemengde rekening, website, PLAN- 

kind (Lelenwe ) en leidingsweekend 

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

 

Beroepenronde 

 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: Volgens mijn oude 

vriendenboekjes wou ik heel graag juffrouw worden. 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: moeilijke 

vraag… graag eens enkele unieke beroepen die slechts een aantal 

mensen in de wereld kunnen/mogen uitvoeren &'() 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: logopediste 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: 

creativiteit, doorzettingsvermogen, empathie, leidinggevend, 

motiverend, sociaalvaardig, flexibel, … 



Marie Debrabandere 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: /// 

Geboortedatum: 28 september 1998 

Studies + plaats: sociaal-cultureel werk in 

Leuven 

Woonplaats: gedurende de week vind je me 

terug in Leuven, tijdens het weekend ben ik in 

Kalfort 

Lievelingseten: BBQ, frieten met 

stoofvleessaus, Chinees, pannenkoek mikado en 

nog zoveel meer! 

Lievelingskleur: blauw 

Hobby’s: CHIRO KALFORT 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: kwiks, ribbels, tippers 

en tip10’s 

Favoriete Chirospel: mijn favoriete actieve spel is baseball. 

Wanneer we het wat rustiger houden is jongen-meisje mijn absolute 

favoriet. 

Mooiste Chiromoment: mijn laatste jaar als aspirant is er een om 

nooit te vergeten! Maar als we eerlijk zijn is elke zondag een mooi 

Chiromoment ;--) 

Verantwoordelijkheid: kamp, kampavond en leidingsweekend 

Dit wou ik nog even kwijt: 

 

HET WORDT EEN JAAR OM TEGEN TE ZEGGEN!! 



Beroepenronde 

 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: architect 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: curator van 

een groot muziekfestival, zo kan ik op deze dag mijn droom line-up 

samenstellen. 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: sociaal-cultureel 

werker! Mijn diploma bombardeert mij na afronding officieel tot 

‘maatschappelijk assistent’. Daarmee ligt de brede sociale sector aan 

mijn voeten. 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: volgens 

UCLL moet je organisatietalent, teamspirit en een goede portie 

enthousiasme bezitten want als sociaal-cultureel werker zal je 

mensen doen schitteren! Verder voel je als sociaal werker onrust in 

je hele lijf wanneer een ander geen eerlijke kansen krijgt, ben je een 

waar luisterend oor en kan je het beste in iemand naar boven halen 

en altijd een objectieve blik op de zaken werpen. 



Allessya Baldassarre 
Persoonlijke vragenronde 

 

Bijnaam: Alless, Allesha,… . 

Geboortedatum: 31/10/2000 (Zet deze zeker in je 

agenda dit is een heel belangrijke dag!!) 

Studies + plaats: Leerkracht lager onderwijs, KdG 

Antwerpen ( Ik heb blijkbaar een blokfluit examen, 

als ik dit op voorhand wist had ik hier niet voor 

gekozen hoor) 

Woonplaats: Kalfort best place to be 

Lievelingseten: Lasagne, omdat dit gerecht even 

oranje ziet als de kleur van de aspi’s 

Lievelingskleur: ROZE HIHI 

Hobby’s: Chiro, Chiro, Chiro en mensen irriteren 

Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Ribbels 

Favoriete Chirospel: Tien vingerenspel ( Zo heb ik altijd een update 

over jullie oh zo spannend leven) 

Mooiste Chiromoment: Mijn laatste jaar als Aspi was toch wel een 

emotioneel mooi jaar dat ik niet snel zal vergeten. 

Verantwoordelijkheid: Subsidies, Nieuwjaar en eventmanager 

Dit wou ik nog even kwijt: Dit gaat echt een zot jaar worden we 

gaan out of the box en onze grenzen verleggen. We gaan voor nieuwe 

spannende ervaringen die Apsiranten in andere jaren nog niet 

meegemaakt hebben DUS BEREID JEZELF VOOR GIRLIES. 

Dit zal zeker lukken omdat ik 2 leuke zotte medeleidsters heb die 

alle 2 super zot en heel beïnvloedbaar zijn (woehaha) dus dit jaar 

kunnen we alles aan!!!! 



Beroepenronde 

 

Wat wou je altijd worden toen je klein was: Mode ontwerpster 

maar helaas kozen ze eerder voor Alexander McQueen dan voor mij. 

Het was wel een nek-aan-nekrace. 

Welk beroep zou je willen uitoefenen voor een dag: Piloot, ik vind 

dit echt een cool beroep. Gewoon kunnen vliegen naar je bestemming 

moet toch gewoon zalig zijn. 

Voor welk beroep ben je aan het studeren: Leerkracht 

Wat voor eigenschappen heb je nodig voor dat beroep: 

Geduld, begrip, zorgzaam, luisterbereid, sociaal, enthousiasme, 

rechtvaardig, streng wanneer nodig,… . Deze eigenschappen heb ik 

allemaal dus dat gaat zeker goedkomen hooor. Hahaha not 



  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 krijgen. Ook met de Chiro willen 

we ons steentje bijdragen aan het milieu. Daarom zullen we vanaf dit jaar 

de programmaboekjes op de site plaatsen en ze niet meer op papier 

meegeven. Wie toch een papierenversie wil, kan dit aanvragen bij de 

inschrijving. 

 

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 17u Paars 1e & 2e lj 

Speelclubs Van 14u tot 17u Geel 3e & 4e lj 

Kwiks Van 14u tot 18u Groen 5e & 6e lj 

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

Tiptiens Van 14u tot 19u Blauw 3e & 4e mb 

Aspiranten Van 14u tot 19u30 Oranje 5e & 6e 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 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 de kwiks. Sjaaltjes zijn 

voor ALLE groepen verplicht en te verkrijgen op onze Chiro aan de prijs 

van € 4,00 (nieuwe sjaaltjes) of € 12,00 (oude sjaaltjes) 

 

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

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

 

Uniformen kosten vaak heel wat geld, zeker wanneer je kind plots een 

groeispurt krijg. Om die kosten wat te drukken voorzien wij op zondag 22 

september om 13u30 een “swappmoment”. Je kan hier bijvoorbeeld te 

kleine uniformen komen ruilen voor grotere uniformen met andere ouders, 

je kan sjaaltjes komen ruilen, je kan eens komen kijken voor 

tweedehandskledij… zo hoeft niet alles opnieuw aangekocht te worden en 

raak je van kledij af die je kinderen niet meer aandeden omdat ze te klein 

waren of terecht kamen in een nieuwe groep en bijgevolg een nieuw 

sjaaltje moesten hebben. Kom zeker en vast eens een kijkje nemen want 

het is de moeite waard! 

 

TROOPER 

Sinds vorig jaar zijn we gestart met een nieuw concept, namelijk ‘trooper’. 

Trooper is een site waar je gratis een vereniging kan steunen. Maar hoe 

kan dat nu? Wel, als je iets online koopt, bijvoorbeeld op ‘bol.com’, kan je 

zo onze chiro extra centjes bezorgen zonder dat u er voor moet betalen! 

 

Hoe gaat het juist in zijn werk? 

1) Surf naar onze eigen trooperpagina op ‘trooper.be’ ➔ 

https://www.trooper.be/chiromeisjeskalfort 

2) Op deze pagina staan links naar webshops. 

3) Als je zo naar een webshop surft, weet de webshop welke vereniging 

je wil steunen. 

4) De link doet al het werk, jij kan gewoon shoppen zoals je normaal 

shopt, zonder €1 extra uit te geven. 

5) Van elke aankoop die je op deze manier doet, gaat er een percentje 

naar onze chiro! Iedereen blij! 

http://www.trooper.be/chiromeisjeskalfort
http://www.trooper.be/chiromeisjeskalfort


 


