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Woordje van de leiding 
 
Beste leden, ouders en Chirosympathisanten 
 
Het nieuwe Chirojaar staat alweer voor de deur. Hoog tijd om onze nieuwe, 
schitterende leidingsploeg voor te stellen. In dit boekje vindt u naast 
algemene informatie, ook leuke weetjes terug over de leidsters van Chiro 
Kalfort. Vooraleer we hier aan beginnen, kijken we even terug naar het 
voorbije Chirojaar. Net zoals voor iedereen thuis was het ook voor de Chiro 
een bijzonder jaar. Corona gooide na de geweldige eerste helft behoorlijk wat 
roet in het eten. We moesten onze activiteiten stopzetten en onze geliefde 
leden bijna vier maanden missen! Gelukkig konden we met zen allen op kamp. 
Dit zorgde ervoor dat we het Chirojaar toch met plezier en een grote glimlach 
op ons gezicht konden afsluiten. 
 
Dit kamp verdient een applaus voor leden en leidsters, die de regels goed 
hebben opgevolgd, maar in het bijzonder een “dikke merci” aan de kookouders! 
Zij verwenden ons zoals elk jaar weer met hun heerlijke eten en zorgden ervoor 
dat de grommende buikjes na het ravotten weer gevuld werden. Ook wanneer 
er een bezoekje aan de dokter/spoed gebracht moest worden, stonden zij 
steevast voor ons klaar. Ondertussen kunnen we deze kookploeg beschrijven 
als een echte rots in de branding!  
 
We starten het nieuwe jaar met een nieuwe leidingsploeg. Dit jaar nemen we 
afscheid van 3 topleidsters. Voor meerdere jaren stonden Marie, Sarah en 
Lynn elke zondag en op kamp klaar om de leden te entertainen met geweldige 
spelen en een ongelooflijk enthousiasme. Zij maken stuk voor stuk een 
belangrijk deel uit van de geschiedenis van Chiromeisjes Kalfort. BEDANKT 
voor alles en dit is geen vaarwel, maar tot ziens! 
 
Maar niet getreurd, want onze leidingsploeg krijgt er ook vijf nieuwe toppers 
bij. Het team van 20 leidsters staat alvast te popelen om er een geweldig en 
onvergetelijk jaar van te maken! Hopelijk hebben de leden er evenveel zin in als 
wij. Naast enkele veranderingen in de leidingsploeg zelf, blijft ook de 
hoofdleiding niet onveranderd. Deze rol zal dit jaar ingevuld worden door Iris 
Van Den Eede en Joke Demeyere. Indien je vragen/opmerkingen hebt kan je 
steeds bij hen terecht. Ook alle andere leidsters staan hier steeds voor open. 
Aarzel niet om ons aan te spreken bij problemen, ideeën enzoverder.  



 
 
 
Last but not least, stellen we ook nog even onze nieuwe volwassen begeleider 
voor. Liesbeth Ryssen neemt vol enthousiasme deze taak op zich met 
ondersteuning van Veke Suys (onze VB van de afgelopen drie jaren). Ook bij 
hen kan u steeds terecht met vragen of bezorgdheden.  
 
Dit gezegd zijnde kunnen we aan het jaar beginnen, wij kijken er alvast enorm 
naar uit!  
 
Veel liefs,  
De leiding 
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Liesbeth Ryssen 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: Lies 
Geboortedatum: 26 juni 1975 
Studies + plaats: Ik ben als lesgever en onderzoeker 
verbonden aan de opleiding Ergotherapie van de 
Arteveldehogeschool in Gent.  Daarnaast werk ik nog 
als ondersteuner voor leerlingen binnen het secundair 
onderwijs. 
Woonplaats: Kalfort 
Lievelingseten: Italiaans eten 
Lievelingskleur: blauw 
Hobby’s: reizen, uitstapjes met het gezin en vrienden, gaan eten, joggen, 
tennis, … 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: vier jaar aan de tippers.  Daarna 
was ik nog drie jaar gewestmedewerker 
Favoriete Chirospel: boomspringplank 
Mooiste Chiromoment: Heel veel! Eéntje dat met stip nog steeds bovenaan 
staat is toch “Ron’s honeymoonquiz”: en onvergeetelijke namiddag waarbij 
alle leden volledig in het spel opgingen en alle maffe opdrachten met volle 
overgave bleven uitvoeren.  Hilarisch!! 
Verantwoordelijkheid: Samen met Veke sta ik dit jaar, waar nodig,  de 
leidingsploeg bij als volwassen begeleider.  Daarnaaast willen we ook naar de 
ouders toe een aanspreekpunt zijn. 
Dingen die ik wil bereiken: Helpen om zowel de leden als de leiding een 
spetterend en onvergeetelijk chirojaar te bezorgen 
Lijfspreuk/ levensmotto: Carpe diem! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Penélope Cruz 
Wat is je favoriete film?  Ik vind heel veel films goed.  Afhankelijk van 
wanneer en met wie, kan ik wel genieten van een Disney film of een film van 
Quentin Tarantino of …  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Ik zou 
kiezen voor een echte klassieker: een Bondgirl!  Avontuur, mooie locaties, 
actie, … 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Veronique Suijs 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: Veke 
Geboortedatum: 3 juni 1980 
Studies + plaats: Graduaat Orthopedagogie te 
Antwerpen & Leraar Lager Onderwijs te Mechelen 
Woonplaats: Puurs-Sint-Amands 
Lievelingseten: lasagne à la Van den Heuvel 
Lievelingskleur: blauw en groen 
Hobby’s: lopen, tennissen, plezier maken met vriendinnen 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Alleen de allerkleinsten heb ik 
nooit onder mijn hoede gehad. 
Favoriete Chirospel: chipsspel 
Gooi om de beurt met een dobbelsteen. Als je zes gooit, moet je de 
klaargelegde verkleedkledij aandoen. Als je eenmaal de kleding aanhebt, mag 
je van het bord chips beginnen eten dat in het midden van de kring staat. 
Opgelet: gebruik hiervoor een mes en een vork. Als een andere speler 
ondertussen ook 6 gooit doe je alle kleren (verkleedkleren) uit en geef je ze 
aan die persoon. Die persoon begint op zijn/haar beurt te eten… 
Mooiste Chiromoment: Mijn aspirantenjaar met Ellen Cools als leidster! 
Ongelooflijk mooie herinneringen aan! 
Verantwoordelijkheid: Volwassen Begeleider 
Dingen die ik wil bereiken: Een mooie verbinding vormen tussen de ouders en 
de leidingsploeg en dit samen met Liesbeth Ryssen. Een 
samenhorigheidsgevoel creëren om u tegen te zeggen! Samen maken we 
Chiro!  
Lijfspreuk/ levensmotto: Als je ’t mij vraagt: Chiro! 
Dit wou ik nog even kwijt: Maak er een topjaar van meisjes! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Matthias Schoenaerts!  
Het oog wil toch ook wat, niet?!  
Wat is je favoriete film? Dirty Dancing blijft een topper! Naar ‘August Rush’ 
kijk ik met plezier op een koude winteravond samen met Sep en Aude.  
Welke film vind je niet zo leuk? Ik hou echt niet van thrillers!   Veel te 
spannend voor mij!  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Laat mij 
maar Baby zijn in Dirty Dancing want nobody puts baby in the corner!  
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Woordje van de VB 
Hallo allemaal,  

Het vorige Chirojaar is er alvast ééntje om nooit meer te vergeten!  Door de 
coronamaatregelen was het plots maandenlang muisstil op de Chiroterreinen.  
Het deed velen onder ons beseffen hoe waardevol deze zondagnamiddagen 
wel zijn en hoe hard ernaar werd uitgekeken om opnieuw te kunnen 
samenkomen.  Gelukkig kon het kamp wel doorgaan: tien dagen 
ondergedompeld worden in een kampsfeer zoals dit alleen bij Chiro Kalfort 
kan! De foto’s spraken boekdelen en de leden hebben weer heel wat 
onvergetelijke herinneringen aan deze speciale “bubbel-editie”.   

We willen graag alle leidsters bedanken voor hun enorme inzet en 
engagement tijdens dit speciale werkjaar en in het bijzonder voor hun inzet 
om er zo’n geslaagd “coronaproof” kamp van te maken!  

Wij kijken alvast samen met jullie uit naar het nieuwe werkjaar. Heel wat 
nieuwe leiding staat te popelen om er samen met de huidige leidingsploeg én 
jullie een knallend jaar van te maken.  We wensen hen hierbij ontzettend veel 
plezier toe!  Helaas vertrekken er ook een paar leidsters die nu graag tijd 
maken voor andere uitdagingen. Dankjewel voor jullie enthousiasme! We 
zeggen geen vaarwel dames, maar tot ziens, hé! 

Zoals jullie reeds uit de titel konden afleiden zijn we dit jaar niet met één 
maar twee VB’s!  Samen willen we deze leidingsploeg bijstaan met raad en 
daad waar nodig en willen we een klankbord zijn voor kleine en grote vragen.  
Daarnaast zijn we ook een contactpersoon voor de ouders. Aarzel dus zeker 
niet om ons aan te spreken of te contacteren bij vragen of opmerkingen.  Dit 
kan via mail (vekesuijs@hotmail.com of liesryssen@hotmail.com ) of op 
volgende gsm- nummers 0475/66 82 46 of 0476334952. 

We wensen jullie een spetterend werkjaar toe en duimen samen met jullie mee 
voor een jaar vol Chirozondagen, voor elke afdeling een zalig weekend en als 
kers op de taart: een onvergetelijk bivak!  

Veke en Lies 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Leiding 
 
 

 
 
 



 
 
 

Gegevens leiding 
 
 
 
Ribbels 
 
Yanka Meeus 0485/83.43.04 yanka.meeus@gmail.com 

 
Judith 
Vansteyvoort 

0477/67.81.10 Judith.vansteyvoort@outlook.com 
 

Janne Meersmans 0476/61.80.56 Janne.meersmans1@gmail.com 
 

Esther De Groof 0499/46.63.69 Esther.degroof@hotmail.com 
 

 
Speelclubs 
 
Iris Van Den Eede 0471/60.11.39 Irisvandeneede2001@gmail.com 

 
Lize Vermeiren 0490/43.06.23 Lize.vermeiren@telenet.be 

 
Karen Vingerhoets 0483/47.51.23 karenvingerhoets@hotmail.com 

 
Femke Demeyere 0499/35.99.10 Femke.demeyere@outlook.com 

 
 
Kwiks 
 
Noor Van Der 
Linden 

0471/61.37.07 noorvdl@outlook.com 
 

Lauren Vertongen 0472/28.44.05 Vertongenlauren10@gmail.com 
 

Martha 
Debrabandere 

0470/43.42.96 Martha.debrabandere@gmail.com 
 
 

Lynn Suys 9472/07.84.25 lynnsuys@telenet.be 
 

 



 
 
 
 
Tippers 
 
Luna Huyssens 0488/50.55.58 Luna.huyssens@hotmail.com 

 
Janne Van 
Steenwinkel 

0471/50.69.92 Janne.vansteenwinkel@gmail.com 
 

Myrthe Verhoeyen 0476/03.34.57 Verhoeyen.myrthe@outlook.com 
 

Lyzanne Dielkens 9473/46.02.07 ldielkens@hotmail.com 
 

 
Tiptiens 
 
Lindsey Huyssens 0472/65.48.44 lindseyhuyssens@gmail.com 

 
Allessya 
Baldassarre 

0476/25.36.89 Allessya2000@gmail.com 
 

 
Aspiranten 
 
Joke Demeyere 0478/82.09.90 Joke.demeyere@outlook.com 

 
Ine Schokkaert 0476/47.25.41 ineschokkaert@hotmail.com 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

Ribbels 



 
 
 

Yanka Meeus 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: Skanka Yanka 
Geboortedatum: 04/01/2002 
Studies + plaats: Rechten in Leuven  
Woonplaats: Kalfort met mijn papa en in Lokeren met 
mijn mama  
Lievelingseten: Sushi en af en toe een goei pasta’ke  
Lievelingskleur: Geel en zwart  
Hobby’s: Chiro als nummer 1 en daarnaast borduren, 
kleren maken, … 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Tippers  
Favoriete Chirospel: Waterbaseball 
Mooiste Chiromoment: Mijn eerste dag als leidster  
Verantwoordelijkheid: VZW, afscheid oudleiding, uniformen, brandveiligheid  
Dingen die ik wil bereiken: nooit meer studeren tijdens een hittegolf 
Lijfspreuk/ levensmotto: het leven is zoals ne frikandel, ge moet het zelf 
speciaal maken  
Dit wou ik nog even kwijt: ik kijk enorm uit om de nieuwe chirolidjes en de 
vaste klantjes een enorm geweldig en megatof jaar te bezorgen  
 
Filmronde 
 
Wie is uw favoriete acteur/actrice? Will Smith blijft mijn favoriet  
Wat is je favoriete film? The choice, de enige film waarbij ik ooit moest 
wenen  
Welke film vind je niet zo leuk? Interstellar, ik moest hem meekijken met 
mijn broer maar hij was veel te lang en ik snapte er niet zo veel van  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Harry 
Potter, maar in 1 van de eerste, dan kan ik eens toveren maar is het 
levensgevaar nog miniem  
 

 



 
 
 

Judith Vansteyvoort 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: Judy, Juditha en alle andere manieren 
om mijn naam uit te spreken.   
Geboortedatum: 12 augustus 2002  
Studies + plaats: Biomedische wetenschappen 
aan de KU Leuven.  
Woonplaats: Puurs 
Lievelingseten: Spaghetti, sushi, ribbetjes, 
stoofvlees met friet, Luikse sla, lasagne, steak 
met friet, … Ik lust bijna alles! Ik word gelukkig 
als ik aan al het eten denk "#$%   
Lievelingskleur: Blauw, rood en paars  
Hobby’s: CHIRO & af en toe eens joggen. 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Nog geen, dit is mijn eerste jaar 
als leidster. Ik ben wel heel benieuwd en ik heb er heel veel zin in!!  
Favoriete Chirospel: Ik hou van de klassieke chirospelletjes zoals bandaspi, 
potteke stamp, blad-steen-schaar, baseball en vlaggenroof. Maar mijn 
voorkeur gaat toch naar de vuile spelen. Zo heb je een echt chirogevoel!  
Mooiste Chiromoment: Één chiromoment kiezen is onmogelijk omdat er zoveel 
mooie momenten zijn geweest! Het kamp op het einde van elk chirojaar is 
dan toch wel 1 van mijn favorieten! Tien dagen vol plezier, gespeel, gelach en 
als afsluiter het fantastische kampvuur! Meer kan ik niet wensen.   
Verantwoordelijkheid: Subsidies, driekoningen en de startdag 
Dingen die ik wil bereiken: Mijn diploma halen. De ribbels een fantastisch jaar 
laten beleven!!  
Lijfspreuk/ levensmotto: Het leven is als neuspeuteren, je moet er uit halen 
wat er in zit 🤪 🤪 
Dit wou ik nog even kwijt:  Het is mijn eerste jaar als leidster dus ik vind het 
heel spannend! Maar ik heb heel veel zin in dit chirojaar en ik ben er zeker 
van dat het een topjaar zal worden!!  
 
 
 
 



 
 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Jennifer Aniston! De grootste reden 
hiervoor? Ze speelt mee in mijn favoriete serie !!FRIENDS!! Maar ook omdat 
ze goed kan acteren.  
Wat is je favoriete film? Ik hou wel van de klassiekers zoals the Breakfast 
Club. Maar ik vind de sciencefictionfilm Interstellar ook een topper!!  
Welke film vind je niet zo leuk? Als ik een film niet leuk vind kijk ik deze ook 
niet verder.  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? De rol van 
James Bond lijkt me wel interessant om te spelen. Ook de rol van Katniss 
Everdeen in The Hunger Games lijkt me heel spannend en avontuurlijk. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Janne Meersmans 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Voornaam en naam: Janne Meersmans 
Bijnaam: Jeanne  
Geboortedatum: 28 november 2002 
Studies + plaats: Leerkracht lager onderwijs in 
Antwerpen 
Woonplaats: Kallefut! 
Lievelingseten: Frietjes, Chinees, BBQ, pizza… 
Lievelingskleur: Rood  
Hobby’s: Chiro, Chiro en Chiro 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Dit is 
mijn eerste jaar als leidster. De ribbels zullen dus de eerste zijn. 
Favoriete Chirospel: Baseball, popcorn, bandaspi en nog veel meer 
Mooiste Chiromoment: Er zijn ontelbaar veel mooie Chiromomenten, maar 
mijn laatste Chirokamp als lid was toch wel een knaller.  
Verantwoordelijkheid: Maandboekje, afval en teerfeest 
Dingen die ik wil bereiken: Mijn rijbewijs en diploma halen, werk vinden, een 
stabiel leven opbouwen, maar vooral veel plezier maken en van het leven 
genieten! 
Lijfspreuk/ levensmotto: It is what it is 
Dit wou ik nog even kwijt: Ik kijk enorm uit naar mijn eerste jaar als 
leidster. In mijn jaren als lid ben ik altijd met veel plezier naar de Chiro 
gekomen en nu ga ik met plezier elke zondag de ribbels de tijd van hun leven 
geven.  
 
Filmronde 
 
Wie is uw favoriete acteur/actrice? Tom Hanks 
Wat is je favoriete film? Ik heb geen favoriete film, maar Cast Away, 
Forrest Gump, The Impossibe… vind ik wel mooie films. 
Welke film vind je niet zo leuk? Sharknado 1 tot 6 kan ik niet serieus nemen. 
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? 
Ratatouille, ik heb altijd al willen kunnen koken 😉 



 
 
 

Esther De Groof 

 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: heb ik jammer genoeg niet &'( 
Geboortedatum: 26 juni 2001 
Studies + plaats: Bio-ingenieur aan de KU Leuven  
Woonplaats: Kalfort of courseeeeee 
Lievelingseten: sinds enkele maanden ben ik 
vegetariër dus eigenlijk eet ik alleen groenten. Mijn 
voorkeur gaat toch wel uit naar bloemkool, wortelen, 
courgette en asperges. "#$% Maar een goei portie 
kroketten of ne vegetarische lasagne kan ook wel smaken!!!! 
Lievelingskleur: pffff alles een beetje, zolang iets maar kleurrijk is vind ik 
het mooi. 
Hobby’s: CHIRO!!!! Tijdens de corona ben ik beginnen met lopen zodat ik toch 
een beetje in beweging bleef en niet altijd achter mijn bureau zat of in bed 
lag oeps…… )*+, Elk jaar ga ik ook een weekje snowboarden in de winter. 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: de kwiks  
Favoriete Chirospel: 1 tegen allen blijft mijn absolute favoriet! De typische 
ruige spelen zoals baseball maar ook vuile spelen vind ik super leuk. 
Mooiste Chiromoment: alle chiromomenten zijn bangelijk!!! 10 dagen kamp is 
toch wel altijd het hoogtepunt van elk jaar. Als lid vond ik elke 2daagse toch 
wel het beste moment van kamp en natuurlijk het kampvuur op het einde. 
Mijn eerste jaar als leidster ga ik ook niet snel vergeten (in de positieve zin 
eh )*+,) 
Verantwoordelijkheid: drank, Chriko, evenementmanager (ervoor zorgen dat 
wij ook onze naburige jeugdbewegingen steunen op hun evenementen) 
Dingen die ik wil bereiken: ik wil heel veel bereiken maar ik zal maar eerst 
beginnen met mijn diploma zeker. (wat nog een heeel lange weg te gaan is) 
Lijfspreuk/ levensmotto: sundayfunday 
Dit wou ik nog even kwijt: ik hoop dat we dit jaar wel elke zondag leiding 
kunnen blijven geven want ik heb er SUPER VEEL zin in!!!  
 
 
 
 



 
 
 
Filmronde 
 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Timothée Chalamet, Wentworth Miller, 
Rowan Atkinson, Cameron Diaz en nog zo veel meer 
Wat is je favoriete film? Oei dit is wel een moeilijke vraag omdat het er 
toch wel veel zijn. Vroeger keek ik wel 100 keer naar Free Willy, Babe, Nanny 
McPhee, Home alone……….. Nu kijk ik het liefst films over waargebeurde 
verhalen maar ne goeie thriller op vrijdagavond is ook ni slecht. The 
prisoners staat zeker in mijn top 3. 
Welke film vind je niet zo leuk? Memento 
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Mamma 
Mia natuurlijk!! Dan kan iedereen eens meegenieten van mijn dansmoves en 
zangtalenten xdxp. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

  

Speelclubs 



 
 
 

Iris Van Den Eede 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: (heel soms) Ivan 
Geboortedatum: 20 februari 2001 
Studies + plaats: Biochemie en biotechnologie aan de 
KU Leuven 
Woonplaats: Oppuurs 
Lievelingseten: Sushi en nog zoveel andere dingen 
Lievelingskleur: blauw en rood 
Hobby’s: Chiro!!! 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: kwiks 
Favoriete Chirospel: kiekeboe, bandaspi, 1 tegen allen, 
potteke stamp, trefbal, laddercompetitie, … 
Mooiste Chiromoment: elke tweedaagse die ik als lid heb mogen meemaken. 
Er samen met heel de groep op uit en grave activiteiten doen zoals 
lasershooten, raften, karten en daarna gezellig op restaurant en in een 
tentje slapen, zalig! Mijn eerste jaar als leidster vond ik ook geweldig "#$% 
Verantwoordelijkheid: meisjesrekening, kamp en hoofleiding 
Dingen die ik wil bereiken: samen met mijn geweldige medeleidsters er een 
topjaar van maken voor de speelclubs!!! 
Lijfspreuk/ levensmotto: Het gras is altijd groener op de chiroterreinen.  
Dit wou ik nog even kwijt:  Maandag en de rest van de weekdagen bestaan 
om te verlangen naar de volgende CHIROzondag.  
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Joaquin Phoenix 
Wat is je favoriete film? The Devil Wears Prada, Bohemian Rhapsody, 
frozen en Joker 
Welke film vind je niet zo leuk? Star Wars (hele reeks) 
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Alle Harry 
Potter films. Ik wacht nog steeds op men brief voor Zweinstein…  



 
 
 

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 
Studies + plaats: Sociaal Cultureel 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 en dit jaar uiteraard ook GEEL!! 
Hobby’s: CHIRO natuurlijk!! 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Mijn eerste jaar als leiding was 
bij de allerliefste en schattigste groep, de ribbels!! 
Favoriete Chirospel: 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! Zeker alle leuke momenten als Tiptien en Aspirant zijn 
dingen om nooit te vergeten! Vorig jaar als leidster van de ribbels was ook 
echt geweldig en hier ga ik nog veel aan terugdenken! Natuurlijk zijn de 
kampvuren, zowel als lid en als leiding, de hoogtepunten van elk jaar! Het 
mooiste aan deze momenten is dat je deze samen met je vrienden van de 
Chiro beleeft! 
Verantwoordelijkheid: Ik ben verantwoordelijk voor de vervangleiding, 
jeugdraad, Chiro Kalfort Bouwt en Chriko (Christus Koning). 
Dingen die ik wil bereiken: Uiteraard staat hier op de eerste plaats de leden 
een leuke tijd bezorgen! Daarnaast hoop ik op nog een paar geweldige jaren 
met mijn vrienden in Chiro Kalfort!! Voor de rest hoop ik dat ik mij gewoon 
kan amuseren en de dingen kan doen die ik graag doe! Daarna zien we wel 
weer wat de toekomst brengt!  



 
 
 
Lijfspreuk/ levensmotto: Iemand moet de laatste zijn, te laat komen heeft 
ook zo zijn charmes... (Sorry voor iedereen die ooit al eens op mij heeft 
moeten wachten, hihi )*+,) 
Dit wou ik nog even kwijt: Ik heb heel veel zin in het nieuwe jaar bij de 
speelclubs! Met mijn supermedeleidsters, Iris, Karen en Femke, en mijn 
bangelijke leden maken we er een fantastisch jaar van!! Ik ben er klaar 
voor!!! 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Amanda Seyfried, Lilly Collins, Ryan 
Gosling, Tom Cruise, Cameron Diaz, Orlando Bloom, Will Smith… Er zijn heel 
veel goede acteurs die allemaal voor een andere reden de moeite waard zijn 
om naar te kijken! 
Wat is je favoriete film?  
Mamma mia, here I go again, My my, how can I resist you? 
Mamma mia, does it show again, My my, just how much I've missed you?! 
Ik hou van romantische comedy’s of romantische drama’s zoals Mamma Mia, 
Letters to Juliet, Love Rosie, The Kissing Booth, To All The Boys I’ve 
Loved Before, A Star Is Born, The Longest Ride… Musicals of films met 
muziek erbij vind ik ook fantastisch! 
Welke film vind je niet zo leuk? Ik kijk graag naar films en kan ook wel veel 
verschillende genres verdragen dus er is niet echt een film die ik niet leuk 
vind. Het genre horror probeer ik toch wat te ontwijken als ik naar een film 
kijk, veel te eng voor mij "#$%  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Ik zou het 
heel cool vinden mocht ik in een romantische comedy of musical kunnen 
meespelen! Met veel andere vriendelijke acteurs waar er veel gelachen wordt 
op de set maar een echte titel kan ik er niet opplakken...  

 
 



 
 
 

Karen Vingerhoets 

 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: Nog geen L hopelijk vinden de speelclubs 
er eentje!  
Geboortedatum: 27 juni 2000 
Studies + plaats: Revalidatiewetenschappen & 
kinesitherapie aan de KU Leuven 
Woonplaats: Bornem & 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! J 
Lievelingskleur: Roze, rood & blauw 
Hobby’s: Natuurlijk Chiro, wat had je anders verwacht J Daarnaast ga ik 
nog zwemmen in Leuven. 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Tippers & tiptiens 
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 & Chiro Kalfort bouwt 
Dingen die ik wil bereiken: Eerst en vooral mijn diploma behalen, daarna zou ik 
graag de wereld willen ontdekken! 
Lijfspreuk/ levensmotto: ‘Als ge het ni probeert gaat ge nooit weten of ge 
het kunt’ J  
Dit wou ik nog even kwijt: Ik ben helemaal klaar om er een bangelijk jaar 
van te maken met deze grave grieten. Het wordt zeker weten een 
fantastisch jaar met mijn toffe medeleiding! J Ready? Set? GOOOO! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Jennifer Aniston 
Wat is je favoriete film? The kissing booth 
Welke film vind je niet zo leuk? Goh geen idee, eigenlijk vind ik alle horrorfilms 
niet zo leuk, eikeba! 
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Alvin and 
The Chipmunks, vroeger wou ik altijd ook zo’n leven leiden als Alvin.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Femke Demeyere 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: Nog geen, maar misschien komt deze nog! 
Geboortedatum: 12 januari 2002 
Studies + plaats: Audiologie en Logopedie, 
Antwerpen 
Woonplaats: Puurs  
Lievelingseten: Chinees, BBQ, Luikse sla, pasta 
pesto… en alles wat mijn oma klaarmaakt!   
Lievelingskleur: Roos, blauw en geel natuurlijk )*+,  
Hobby’s: Naast Chiro ga ik af en toe eens joggen om 
mijn conditie een beetje op peil te houden. 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Geen, maar ik heb heel veel zin 
in mijn eerste jaar als leidster van de speelclubs!  
Favoriete Chirospel: Mijn favorieten zijn (water)baseball, Chinese spiegel, 
dorpsspel en bandaspi.  
Mooiste Chiromoment: Ik heb al veel mooie momenten mogen beleven maar 
als ik er eentje moet kiezen, kies ik voor mijn laatste jaar aspirant. Maar ook 
de vele kampvuren, tweedaagse op kamp… zijn er om nooit te vergeten. 
Verantwoordelijkheid: Kermis en dranklokaal 
Dingen die ik wil bereiken: Over een paar jaar zou ik graag (zonder te veel 
herexamens) mijn diploma willen halen en hoop ik nog steeds goed bevriend te 
zijn met mijn zalige Chirovriendinnen. 
Lijfspreuk/ levensmotto: Leer van gisteren, droom van morgen en geniet van 
vandaag!  
Dit wou ik nog even kwijt: Ik ben heel benieuwd hoe mijn eerste jaar als 
leidster zal verlopen maar ik ben er zeker van dat dit Chirojaar, mede 
dankzij mijn bangelijke medeleiding, er eentje zal worden om nooit te 
vergeten!    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Amanda Seyfried en Gina Rodriguez 
Wat is je favoriete film? Mijn absolute favorieten zijn: Letters to Juliet, 
Someone Great, Pitch Perfect en High School Musical.  
Welke film vind je niet zo leuk? Horrorfilms, absoluut niets voor mij. 
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Als ik iets 
meer zangtalent zou hebben, zou ik graag eens meespelen in Pitch Perfect! 
Ook al heb ik de films al duizend keer bekeken, ik zou het niet erg vinden om 
ze nog eens opnieuw te kijken. Bovendien ken ik de dansjes en liedjes inmiddels 
wel vanbuiten :p  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Kwiks 



 
 
 

Noor Van Der Linden 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: Heb ik (nog) niet 
Geboortedatum: 8 juli 2002 
Studies + plaats: Pedagogie te Leuven 
Woonplaats: KALFORT  
Lievelingseten: Pizza, frietjes, chinees, BBQ, 
krokketten, lasagne, spaghetti… 
Lievelingskleur: Roze 
Hobby’s: CHIRO 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Nog 
geen enkele 
Favoriete Chirospel: Baseball, één tegen allen en ruige spelen   
Mooiste Chiromoment: Mijn laatste jaar als Aspirant is zonder enige twijfel 
mijn mooiste Chiromoment. Het was een jaar vol plezier en onvergetelijke 
ervaringen. Ik had me geen betere afsluiter als lid kunnen wensen!! 
Verantwoordelijkheid: Kamp, kampavond, vervangleiding en teerfeest 
Dingen die ik wil bereiken: Ik zou heel graag nog heel veel plezier maken en 
genieten van het leven. Ook zou ik graag een diploma halen. 
Lijfspreuk/ levensmotto: Altijd blijven lachen 
Dit wou ik nog even kwijt: Ik heb heel veel zin in mijn eerste jaar als 
leidster!! Samen met mijn fantastische medeleidsters gaan we er bangelijk 
jaar van maken!!  
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Emma Watson 
Wat is je favoriete film? Harry Potter 
Welke film vind je niet zo leuk? Jurassic Park is de enige film waar ik niet 
naar kan kijken. Er is te veel actie, te weinig verhaal en een veel te 
onrealistisch beeld.  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Harry 
Potter. Ik zou heel graag net als Harry en zijn vrienden studeren aan 
Zweinstein. Zodat ik kan leren toveren, vliegen en zwerkbal spelen.  



 
 
 

Lauren Vertongen 

 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: Donna  
Geboortedatum: 31/10/2001  
Studies + plaats: sociale readaptatiewetenschappen in 
Leuven  
Woonplaats: Kalfort "#$% 
Lievelingseten: frietjes van de salero en al het 
kampeten  
Lievelingskleur: roos, maar nu toch ook groen  
Hobby’s: CHIROOO & af en toe eens tennis  
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: tippers   
Favoriete Chirospel: één tegen allen  
Mooiste Chiromoment: Dat zijn er ondertussen al veel te veel om op te 
noemen, het mooiste aan de Chiro is dat ik dit kan delen met mijn beste 
vrienden!  "#$%  
Verantwoordelijkheid: aankoop, jeugdraad en spaghettislag 
Dingen die ik wil bereiken: Tijdens deze bizarre tijden toch nog genieten van 
elk moment (en vooral van de Chiro momenten) 
Lijfspreuk/ levensmotto: little by little   
Dit wou ik nog even kwijt:  Ondanks deze rare tijden hoop ik toch dat we er 
samen een bangelijk Chirojaar van kunnen maken!!! Ik heb er alvast heel veel 
zin in "#$%  
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Jennifer Aniston 
Wat is je favoriete film? HIGH SCHOOL MUSICAL 1,2 en 3!!!!! 
Welke film vind je niet zo leuk? Alle horror films  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? High school 
musical  

 



 
 
 

Martha Debrabandere 

 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: / 
Geboortedatum: 26 november 2001 
Studies + plaats: Psychologie, KULeuven  
Woonplaats: Kalfort!  
Lievelingseten: Frietjes van de Salerooo  
Lievelingskleur: Roos + wit  
Hobby’s: Volleybal  
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: 
Ribbels!  
Favoriete Chirospel: Baseball + één-tegen-allen 
Mooiste Chiromoment: Na 16 jaar elkaar te ambeteren, leiding worden samen 
met m’n allerliefste dametjes :))  
Verantwoordelijkheid: Kleintjesweekend + kampavond + kamp  
Dingen die ik wil bereiken: Mijn rijbewijs halen  
Lijfspreuk/ levensmotto: Alles komt altijd goed 
Dit wou ik nog even kwijt: Leven is een feest, omarm het en geniet.  
 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice?  
Timothée Chalamet, wauwieee <3 
Wat is je favoriete film? Monte Carlo  
Welke film vind je niet zo leuk? Saw, maar eigenlijk gewoon elke horror film 
die bestaat…  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Harry 
Potter dan kan ik ook gaan studeren op Hogwarts, leren toveren en beste 
vriendinnen worden met Hermione Granger.  

 



 
 
 

Lynn Suys 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: / 
Geboortedatum: 29/09/2001 
Studies + plaats: Leerkracht lager onderwijs in 
Antwerpen 
Woonplaats: Kalfort!!! 
Lievelingseten: Lasagne, pizza, frietjes, bloemkool, 
ovenschotel, rijst met kip, ijsjes, tiramisu, aardbeien, 
meloen, … Eigenlijk eet ik alles wel graag. 
Lievelingskleur: Groen vanaf nu 
Hobby’s: CHIRO (natuurlijk) en turnen 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Speelclubs 
Favoriete Chirospel: Ik vind alle spelletjes wel leuk! 
Mooiste Chiromoment: Ik vond mijn laatste jaren als lid echt superleuk! 
Maar ook mijn eerste leidingsjaar vond ik wel fijn. Eigenlijk amuseer ik mij 
altijd als ik op de Chiro ben!  
Verantwoordelijkheid: Ja (af en toe) 
Dingen die ik wil bereiken:  

• Mijn jaar afsluiten zonder belachelijke herexamens 
• Binnen de 5 jaar het sportpaleis vullen met mijn zangtalent 
• Moeder Theresa achternagaan nu ik de bijbel van buiten heb geleerd 
• Even goed kunnen discodouche als de speelclubs (van vorig jaar) 
• Alle leiding overtuigen om geen GAZON te eten 
• Even goed overal in slaap vallen zoals Iris 

Lijfspreuk/ levensmotto: Mag het wat meer zijn 
Dit wou ik nog even kwijt: Nee Anse, ik ben niet altijd zat/zot, ik ben gewoon 
zo. 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Johny Voners (Xavier van de 
kampioenen), veel van geleerd! 

 



 
 
 
Wat is je favoriete film? Film 1,2,3 en 4 van de kampioenen, omdat ze van 
Oscarwaardig niveau zijn en ik dan geen ondertitels moet lezen. 
Welke film vind je niet zo leuk? De Buurtpolitie, ondanks het geweldige 
acteertalent van Brigit en Eric, kan deze film mij toch niet bekoren. 
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? De drie 
biggetjes, want ik hang graag het varken uit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tippers 



 
 
 

Luna Huyssens 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: die mogen jullie zelf bepalen ;)  
Geboortedatum: 31 juli 2002 
Studies + plaats: Ergotherapie te Gent 
Woonplaats: Kalfort en Ruisbroek 
Lievelingseten: spaghetti, frietjes, pizza…  
Lievelingskleur: mintgroen 
Hobby’s: Chiro!!! 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: dit is 
mijn eerste jaar als leidster! 
Favoriete Chirospel: alle typische Chiro spelen  
Mooiste Chiromoment: het allermooiste moment 
vind ik toch wel mijn laatste kamp als lid, maar natuurlijk zijn er nog tal van 
andere mooie momenten! 
Verantwoordelijkheid: EHBO, drie koningen en spaghettislag  
Dingen die ik wil bereiken: laten we eerst al maar beginnen met afstuderen 
J  
Lijfspreuk/ levensmotto: wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd 
Dit wou ik nog even kwijt: ik heb er heel veel zin in en samen zullen we er een 
jaar van maken om nooit meer te vergeten! 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Mila Kunis 
Wat is je favoriete film? Wild Child 
Welke film vind je niet zo leuk? Ik ben niet zo’n grote fan van horror films in 
het algemeen, aangezien ik meer met mijn ogen toe kijk dan open :p  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Ik zou 
heel graag eens in een actie/stunt film willen meespelen om te kunnen zien 
hoe het daar allemaal achter de schermen aan toe gaat J  
 
 



 
 
 

Janne Van Steenwinkel 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: / 
Geboortedatum: 21 mei 2001 
Studies + plaats: Sociaal-economische wetenschappen in 
Antwerpen.   
Woonplaats: Kalfort, maar tijdens de week zal ik in 
Antwerpen te vinden zijn. 
Lievelingseten: groentelasagne 
Lievelingskleur: zwart en groen 
Hobby’s: CHIRO en rope-skipping 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Speelclubs  
Favoriete Chirospel: Waterbaseball, The Hunger Games en één-tegen-allen 
blijven mijn favorieten. 
Mooiste Chiromoment: Ik heb niet specifiek 1 favoriete moment dat ik zo 
kan opnoemen. Ik heb te veel mooie momenten meegemaakt in de 12 jaar als 
lid. Maar ook mijn eerste jaar als leidster was een jaar om nooit te vergeten 
(danku speelclubjes en leidingsploeg2019-2020)!  
Ik kijk altijd superhard uit naar de Chirozondagen en activiteiten, maar de 
zonnige Chirodagen waar we buiten kunnen zitten met een goei muziekske 
blijven toch de allerbeste. 
Verantwoordelijkheid: Werkgroep, Nieuwjaar, gemengde activiteit en site 
Dingen die ik wil bereiken: Eindelijk een studierichting vinden die ik leuk vind 
en daarna misschien een beetje meer kleur in mijn kleedingkast krijgen.   
Lijfspreuk/ levensmotto: ‘Ik zal dat morgen wel doen…’ of ‘We zullen dat dan 
wel zien.’  Diegene die soms ook last hebben van uitstelgedrag zullen dit 
zeker begrijpen, oepsie J  
Dit wou ik nog even kwijt: Ik heb mega veel zin om er een bangelijk jaar van 
te maken en hoop dat corona en de overheid deze keer rustig aan doen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Absoluut geen voorkeur eigenlijk 
Wat is je favoriete film? Ik moet zeggen dat de ‘High School Musicals’ toch 
wel mijn favorieten zijn. Altijd tof om die schijven eens goed te kunnen 
meezingen. 
Welke film vind je niet zo leuk? Ik ben minder fan van de fantasierijke films 
of te veel special effects (excuses voor de Harry Potter fans onder ons, 
maar deze films spreken mij toch minder aan).  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom?  
Ik zou toch graag eens meespelen in ‘The Hunger Games’. Dit is op de chiro 
ook een van mijn favoriete spelen dus waarom niet eens in ‘het echt’ 
meedoen?  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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, macaroni, chinees, 
ijsjes,… 
Lievelingskleur: appelblauwzeegroen 
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 en 
de fantastische tiptiens!  
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 en 
leidingsweekend. 
Dingen die ik wil bereiken:  

o Mijn diploma als verpleegkundige halen 
o De Marathon des Sables uitlopen met mijn loopmaatjes Iris en Lynn 
o Michelle Obama ontmoeten 
o Op safari gaan in Oeganda 

Lijfspreuk/ levensmotto: ‘If things don’t go right, go left’ & ‘Hakuna 
Matata’ zijn mijn levensmotto’s.   
Dit wou ik nog even kwijt: ik heb er enorm veel zin in om er een fantastisch 
jaar van te maken samen met de liefste medeleidsters en de geweldige 
tippers! En vergeet niet: ‘Discipline, dedication and friendship maar safety 
first!!’  
 
 
 



 
 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice?  
Loes Van den Heuvel, FC de Kampioenen  
Wat is je favoriete film? 
Hmmm… moeilijke keuze! Als kind was ik enorme fan van High School Musical. 
Die films heb ik zeker 20 keer gezien. Ook Pitch Perfect, Mamma Mia, The 
Sound of Music, A Cinderella Story, Cheaper by the Dozen, Safety First The 
Movie blijven toppers!  
Welke film vind je niet zo leuk? 
Ik ben niet zo’n liefhebber van de Harry Potter films.  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom?  
Dan zou ik heel graag willen meespelen in Pitch Perfect 4 (moest die ooit 
uitkomen).  Gewoon omdat ik enorm van muziek en zang hou. Bovendien kan 
ik dan ook samen zingen met mijn grote idool Rebel Wilson. Spijtig genoeg 
wordt mijn zangtalent thuis niet altijd geapprecieerd.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Lyzanne Dielkens 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: geen  
Geboortedatum: 21/09/2000 
Studies + plaats: Ergotherapie in Gent  
Woonplaats: Kalfort  
Lievelingseten: Spaghetti  
Lievelingskleur: Baby roos en baby blauw  
Hobby’s: Chiro "#$%  
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Tippers en Kwiks  
Favoriete Chirospel: Zoveel om op de noemen. Maar als k moet kiezen dan 
kies ik voor de typische Chiro spelen (basketbal, rugby, Australische 
achtervolging, …)  
Mooiste Chiromoment: De laatste twee jaar als aspirant waren top jaren en 
goede afsluiters als lid. Ook de twee jaar leiding die ik al heb gegeven zijn 
momenten om in te kaderen.  
Verantwoordelijkheid: Stardag en Werkgroep 
Dingen die ik wil bereiken: Ik zou graag eens een wereldreis maken.  
Lijfspreuk/ levensmotto: Niet perfect is ook goed! 
Dit wou ik nog even kwijt: We gaan er een super jaar van maken met veel 
leuke spelen en veel gelach. "#$%  
Tippers aan de top  
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Ik heb niet echt een voorkeur naar 
acteur/actrice. Ik heb niet echt een persoon in gedachten.  
Wat is je favoriete film? Mmm dit is een moeilijke vraag. Ik heb niet echt 
een film favorieten film. Als ik zou kiezen dan zou ik kiezen voor disney films 
en mama mia.  
Welke film vind je niet zo leuk? Ik vind alle horror en thrillerfilms niet leuk. 
Brr ik moet echt niks hebben van horror.  
 
 



 
 
 
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Pff, 
moeilijke vraag. ik heb niet specifiek een film waar ik in zou mee willen 
spelen. Maar als ik echt moet kiezen dan kies ik voor mama mia Want wie 
houdt er nu niet van mamma mia )*+,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Tiptiens 



 
 
 

Lindsey Huyssens 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: Linds  
Geboortedatum: 20/05/2000 
Studies + plaats: 3de jaar leerkracht lager onderwijs te 
Leuven  
Woonplaats: Kalfort!! 
Lievelingseten: Er bestaan te veel lekkere gerechtjes 
om 1 uit te kiezen "#$% Zoals een lekkere lasagne, 
groentjes, lookbrood,…   
Lievelingskleur: BLAUW BLAUW BLAUW  
Hobby’s: CHIRO!! 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Kwikies en speelclubjes! 
Favoriete Chirospel: Na zoveel jaren in de Chiro te zitten, heb je al zoveel 
leuke spelletjes gespeeld waardoor het echt moeilijk is om te kiezen. Ik 
kwam graag uit mijn luie zetel voor kampenspelen waarbij je je echt goed 
kunt inleven, potteke stamp, bandaspi en nog zoveel meer!  
Mooiste Chiromoment: Al de momenten die je samen met je vriendinnen op de 
Chiro beleefd, zijn momenten om nooit te vergeten!   
Verantwoordelijkheid: Kamp, kampavond, leidingsweekend en Croquekus  
Dingen die ik wil bereiken: Mijn rijbewijs halen, diploma, …Maar vooral nieuwe 
dingen ontdekken en zorgen dat ik nergens spijt van heb.  
Lijfspreuk/ levensmotto: Everything is gonna be alright! 
Dit wou ik nog even kwijt: Ik kan niet wachten om dit nieuwe Chirojaar te 
starten! Ik hoop om er samen met mijn medeleidster een fantastisch jaar 
van te maken dat zowel jullie als wij nooit zullen vergeten, want dat is toch 
waar het om draait!   
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Ik heb niet echt een favoriete acteur/ 
actrice. De gekozen acteurs/actrices moeten gewoon in het verhaal passen 
en dan komt alles goed! Bijvoorbeeld Johnny Depp als Jack Sparrow of Rowan 
Atkinson als Johnny English. 
 



 
 
 
 
Wat is je favoriete film? The Greatest Showman  
Welke film vind je niet zo leuk? Ik ben totaal niet voor horrorfilms! Dan doe 
ik voor de komende nachten geen oog toe.  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? The 
Greatest Showman vond ik een fantastische film om naar te kijken. Volgens 
mij zou het zo leuk zijn om mee die dansen te kunnen doen, die sfeer te 
beleven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Allessya Baldassarre 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: Alless, Lesha, Allessha,…  
Geboortedatum: 31/10/2000 
Studies + plaats: Na een jaartje gestudeerd te hebben 
voor leerkracht lager onderwijs aan KdG Antwerpen, 
neem ik dit jaartje een sabbatjaar "#$%  
Woonplaats: Kalfort ofcourse!!! 
Lievelingseten: Lasagne & Dé enige echte luikse sla 
van de kookouders op kamp!!!! 
Lievelingskleur: Roze (ik ben echt verslaafd aan deze 
kleur) 
Hobby’s: CHIRO!!!  
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Ribbels & Aspiranten 
Favoriete Chirospel: Te veel om op te noemen maar ik hou echt van 
inlevingsspelen!!  
Mooiste Chiromoment: Vorig jaar gaf ik leiding aan de Aspi’s en wij hebben 
toch vele speciale momentjes gedeeld samen die ik niet snel zal vergeten!!  
Verantwoordelijkheid: Jeugdraad, Eventmanager, Croquekus & Nieuwjaar 
Dingen die ik wil bereiken: Afstuderen in een richting die mij 1000% 
interesseert, kunnen atten, 1 chirofeestje zonder tequila te drinken, dit jaar 
balenciaga’s kopen, later met een zwarte range rover rijden, nog een tattoo 
laten zetten zonder te wenen (ik ben super kleinzerig), VIP zijn op Dour, een 
vakantiehuis in Italië kopen, in Ibiza mijn 20ste verjaardag gaan vieren met 
mijn beste vriendinnen, stoppen met elke maand schoenen te kopen, vloeibaar 
Italiaans kunnen spreken, vrijwilligerswerk in ander land doen,…  
Lijfspreuk/ levensmotto: Your only limit is your mind 
Dit wou ik nog even kwijt: Ik heb SUPEEEER veel zin in dit jaar!!! Samen 
met Lindsey gaan we er het beste jaar OOIT van maken!! Pas maar op 
want wij twee als duo dat is vrij tot zeer gevaarlijk (haha)!!!   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Jennifer Aniston & Leonardo DiCaprio 
Wat is je favoriete film? The kissingbooth 
Welke film vind je niet zo leuk? Star wars 
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Fast & 
Furious: Ik zou het echt cool vinden om als meisje te racen en zo geld te 
verdienen!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Aspiranten 



 
 
 

Joke Demeyere 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: Jokke  
Geboortedatum: 17 januari 2000 
Studies + plaats: Leerkracht secundair onderwijs 
optie Wiskunde-Economie, te Antwerpen  
Woonplaats: Branderveld 6, 2870 Puurs 
Lievelingseten: Chinees  
Lievelingskleur: Blauw 
Hobby’s: Chiro en lopen 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Ik gaf reeds twee keer leiding 
aan de lieve Ribbels.   
Favoriete Chirospel: Dit zijn toch de klassiekers zoals stratego, potteke 
stamp, baseball, hockey, Chinese spiegel, bandaspi… 
Mooiste Chiromoment: In al die voorgaande Chirojaren zijn er al talloze mooie 
momenten geweest. Een fantastische Chirozondag is zelfs al voldoende om 
memorabel te zijn. Ook mijn laatste jaar als lid was erg bijzonder, net zoals 
alle voorbije kampvuren, want zo’n kampvuur blijft toch steeds één van de 
hoogtepunten van het jaar. 
Verantwoordelijkheid: Hoofdleiding, Kermis & Croquekus 
Dingen die ik wil bereiken: Na dit jaar zou ik heel graag mijn diploma hebben 
als leerkracht wiskunde-economie én vlotjes de 10 km kunnen lopen.  
Lijfspreuk/ levensmotto: “Kzegn allè” 
Dit wou ik nog even kwijt: Na twee jaar leidster te zijn van de jongsten wou 
ik dit jaar graag de uitdaging aangaan en de oudsten onder mijn hoede nemen. 
Ik mag dit doen met een TOP leidster van formaat, Ine. Dit in combo met 
een zalige groep leden… Het spreekt voor zich dat dit een heel mooi jaar wordt!  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Filmronde 
 
Wie is jouw favoriete acteur/actrice? Cillian Murphy aka Tommy (I <3 Peaky 
Blinders)  
Wat is je favoriete film? Ik kijk niet veel films, ik ben eerder iemand die heel 
wat series kan bingewatchen. Films die ik graag gekeken heb, zijn The Lord 
of the Rings (The Hobbit), de films van Harry Potter, The Hunger Games, 
The Notebook, The Kissing Booth en alles van High School Musical tot Camp 
Rock.  
Welke film vind je niet zo leuk? Ik ben absoluut geen fan van films met 
geesten in. Daar slaap ik gewoon niet van.  
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Dan zou ik 
toch heel graag meespelen in een film van High School Musical. Na honderd 
keer (niet overdreven) deze films te zien, gaan de dansjes mij wel af en zitten 
de nummers er goed in! )*+,  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ine Schokkaert 
 
Persoonlijke vragenronde 
 
Bijnaam: Inie (door de lieve schatten van mijn 
gezin), op de Chiro is deze echter nog niet 
doorgebroken )*+, 
Geboortedatum: 26/10/1999 
Studies + plaats: 1e Master Psychologie in Leuven 
(duuuh, waar anders) 
Woonplaats: KALFORT 
Lievelingseten: alles wat op mijn bordje verschijnt, 
kan mij wel smaken, maar als ik echt zou moeten kiezen is dat hutsepot, 
croqueskes, frietjes, mosselen, pizza, al de maaltijdjes op kamp, CHIPS,… (zo 
kan ik nog wel even verder gaan :p) 
Lievelingskleur: Rood, maar voor de juiste prijs is oranje ook één van de 
kanshebbers. 
Hobby’s: Chiro (natuurlijk), lopen en af en toe wat brei/haakprojectjes om 
mijn kleerkast wat aan te vullen. 
Groepen waaraan ik al leiding heb gegeven: Ribbels en 2x aan de Tippers, 
dus kan duidelijk wat afwisseling gebruiken )*+, 
Favoriete Chirospel: Koninginneloop blijft 1 van mijn favorieten, maar 
spelletjes zoals bandaspi, tikkertje paal en goei zelfgemaakte strategische 
spelen kunnen mij ook wel bekoren. 
Mooiste Chiromoment: Elk jaar opnieuw blijft dit het moeilijkste om hier in te 
vullen maar het kamp is toch elk jaar de kers op die ó zo mooie Chirotaart. 
Die 10 vermoeiende maar toch zo leuke en onvergetelijke dagen zijn elk jaar 
toch iets zo speciaals. <3  
Verantwoordelijkheid: VZW, site, harde schijf + kodak en Teerfeest. 
Dingen die ik wil bereiken:  

© Mijn diploma halen zodat ik later veel centjes kan verdienen voor mijn 
ingebouwd zwembad. 

© Mijn rijbewijs halen (liefst dit jaar nog). 
© Ne Kermis zonder herexamens meemaken (dit jaar was het zover 

totdat Corona roet in het eten kwam gooien) 



 
 
 

© De jongens overtuigen dat je met ‘wijvenschijven’ ook effectief een 
goei feestje kunt bouwen.  

© Alle leidsters van onze Chiro leren hoe je een flesje aftrekt aan den 
bak en zelf deze vaardigheid uitbreiden door dit met andere 
voorwerpen te kunnen. 

© Het leidingsweekend weer zo bangelijk maken dat er weer ‘iemand’ op 
de tafel begint te dansen. 

© De 3-jarige trend verder zetten om nooit in het ‘potje’ te belanden. 
Lijfspreuk/ levensmotto: Ik heb niet echt een lijfspreuk maar mijn 
levensmotto is enerzijds van elke dag genieten maar anderzijds ook altijd 
doorzetten en knokken voor de dingen die je wil bereiken en belangrijk vindt. 
Dit wou ik nog even kwijt: Ik heb belachelijk veel zin om samen met die 
grave oranje grieten en mijn liefste medeleidster Joke dit jaar goed in te 
zetten. Dit wordt waarschijnlijk weer geen ‘gewoon’ Chirojaar maar ik ben er 
zeker van dat dat ons niet gaat weerhouden om van dit jaar een bangelijk 
jaar te maken! IK HEB ER ZIN IN!!! 
 
Filmronde 
 
Wie is uw favoriete acteur/actrice? Er zijn veel acteurs die zeker op mijn 
beeldscherm mogen verschijnen zonder dat ik daar iets op tegen heb. Ik 
denk hier bijvoorbeeld aan Tom Ellis (aka Lucifer), Tom Holland of onze 
makker Leo. 
Wat is je favoriete film? Als favoriete film kan ik er niet zo direct één 
opnoemen maar er zijn veel films die ik met gemak een tweede, derde of 
vierde )*+, keer wil zien. Zo denk ik bijvoorbeeld aan die goede science fiction 
of fantasy films waar er veel vervolgen van bestaan, bijvoorbeeld Harry 
Potter, Lord of the Rings, Indiana Jones,… Stiekem vindt het nerdje diep in 
mij al de films van The Marvel Cinematic Universe ook wel goed, zeker als 
Tom Holland als Spiderman op mijn beeldscherm verschijnt :p  
Welke film vind je niet zo leuk? Hier kan ik niet echt iets op verzinnen. De 
laatste films die ik mij kan herinneren vond ik toch altijd toppers. 
Als je mocht meespelen in een film, welke zou dit zijn en waarom? Dit zou 
sowieso nen actiefilm zijn. Eens goed vechten met uwen tegenspeler wilt 
toch iedereen eens gedaan hebben, niet? 

 



 
 
 

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 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 

 
Opmerking! Deze uren worden momenteel NIET gehanteerd door de 
coronamaatregelen. Wel zijn dit de officiële uren wanneer er terug normale 
Chirozondagen kunnen plaatsvinden. 
 

INSCHRIJVING 
 

Normaal gezien zullen wij van de ribbels tot de tippers langskomen bij jullie 
thuis om jullie dochter in te schrijven. Vanaf de tiptiens verlopen de 
inschrijvingen online.  
 
Door de coronamaatregelen zullen we dit Chirojaar GEEN huisbezoeken 
kunnen plannen. Momenteel zijn we nog opzoek naar een alternatief. Hoe de 
inschrijvingen van jouw dochter uiteindelijk zullen plaatsvinden, hoor je via 
verdere communicatie van de leiding!  
 
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. De prijs van een 
sjaaltje bedraagt €4 en van een trui €25. 
 
Wij verkopen enkel nog sjaaltjes en truien op onze Chiro. De verantwoordelijke 
hiervoor is Yanka Meeus. Als je een sjaaltje of trui wil kopen ga je naar haar. 
Yanka geeft leiding aan de ribbels, je kan ze dus herkennen aan haar paarse 
sjaaltje en fluit! Als je een uniform (rok/ broek of T-shirt) wil hebben, kan je 
naar de Chirowinkel: De Banier. 
 
LET OP! Dit jaar vragen wij u om het uniform (trui of sjaaltje) direct te 
betalen en niet meer per overschrijving. Sinds dit jaar beschikken wij over 
Payconiq By Bancontact. Dit is een app waarmee u via een QR-code te 
scannen rechtstreeks met uw GSM kan betalen. We ontvangen wel nog cash, 
maar steeds gepast! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SWAPPEN 
Uniformen kosten vaak heel wat geld, zeker wanneer je kind plots een 
groeispurt krijgt. Om die kosten wat te drukken voorzien wij op zondag 20 
september om 13u30 een “swappmoment” op de Chiro. 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 kwamen 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! J 
 
Hoe het swappmoment coronaproof zal verlopen horen jullie later via verdere 
communicatie van de leiding! 

TROOPER 
 
Reeds 2 jaar beschikken we over 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 ervoor moet betalen!  
 
Hoe gaat het juist in zijn werk? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CHIRO KALFORT BOUWT 
 
Sinds dit jaar starten we met een geldinzamelingsproject voor de nieuwe 
lokalen van onze Chiro. Hiervoor zoeken we gemotiveerde ouders die samen 
met ons verschillende geldinzamelingsacties willen organiseren om zo extra 
geld in het laadje te krijgen voor onze nieuwe lokalen. 
 
Voel jij je geroepen om jouw steentje bij te dragen aan dit bouwproject? Of 
heb je hier vragen over? Laat dan zeker iets weten via mail, een telefoontje 
of een bericht aan: 
 

- Lize vermeiren 
0490/43.06.23 
lize.vermeiren@telenet.be 
 

- Karen Vingerhoets 
0483/47.51.23 
karenvingerhoets@hotmail.com 
 

- Jelle Fostier 
0484/85.17.10 
jellefostier@outlook.com 
 

- Jan Van Praet 
0479/08.40.78 
Janvanpraet99@gmail.com  

 
- Jonas Danckaers 

0479/74.21.67 
jonas@danckaers.net 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Corona en Chiro? 
 

 

Beste ouders, 
 
Voorlopig blijven de richtlijnen uit het zomerplan ‘dagaanbod en speelpleinen’ (zie site: 
https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerplannen/speelpleinen-dagkampen) gelden, 
in afwachting  van een definitieve beslissing vanuit de overheid over het najaar. 
 
We vatten alle maatregelen nog eens samen: 
 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 
 

Wie ziek is, of symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, keelpijn, koorts, diarree, keelpijn, 
moeilijk ademen – blijft verplicht thuis! 
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op 
te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind naar de Chiro stuurt, wil dat zeggen dat u de 
voorwaarden erkent en respecteert. 
Het is in ieders belang, ook in die van uw kind. 
 

2. Chiro in contactbubbels 
 
We delen onze Chirogroep op in 2 bubbels voor de meisjes en … bubbels voor de jongens 
van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die 
bubbels mag er normaal gespeeld en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is 
er zo weinig mogelijk tot geen contact. We voorzien voldoende afstand en als het niet anders 
kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk.  
 

3. Extra hygiënemaatregelen 
We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, 
reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen, …. 

We vragen om voor +12-jarigen elke zondag een mondmasker mee te geven. Dit is 
nodig voor moest er toch contact met mensen van buiten de eigen bubbel plaatsvinden. Ook 
vragen we dat je kind gebruik maakt van papieren zakdoeken en GEEN stoffen zakdoeken! 

 

Het is nog onduidelijk welke maatregelen zullen gelden voor de 2de helft van september. Vanaf 
er meer geweten is, wordt dit meteen gecommuniceerd naar alle ouders. Hou dus zeker je 
mailbox en onze facebookpagina’s ‘Chiromeisjes Kalfort’ en ‘Chirojongens Kalfort’ in het oog! 

 
 
 



 
 
 
  PRAKTISCHE INFO  
 

Een Chirozondag ziet er tijdens de huidige coronamaatregelen anders uit dan normaal. Dit 
geldt ook voor een aantal praktische zaken. 

 

De uren per groep worden aangepast om contact met de andere bubbels te vermijden. De 
nieuwe uren waarmee we het Chirojaar zullen opstarten zijn de volgende: 
 

MEISJES JONGENS 
 
Ribbels: 14u – 17u 
Speelclubs: 14u – 17u 
Kwiks: 14u – 18u 
Tippers: 14u15 – 18u45 
Tiptiens: 14u15 – 19u15 
Aspiranten: 14u15 – 19u45 

 
Sloebers: 
Speelclubs: 
Rakkers: 
Toppers: 
Kerels: 
Aspiranten:  

 
Gelieve je STIPT aan het toegewezen uur te houden! Van zodra hier opnieuw wijzingen in 
komen, wordt dit steeds gecommuniceerd via e-mail. 
 
Hoe we de Chiro binnenwandelen, zal ook verschillen voor jongens en meisjes. Zo 
vermijden we ook hier contact tussen de bubbels van de jongens en de meisjes. 
 

o MEISJES: betreden het terrein langs de voetbal. Hier zullen ook leidsters staan zodat 
het duidelijk is waar je moet zijn. 

o JONGENS: betreden het terrein langs de oprijlaan, voor het gebouw van de jongens. 
Ook hier zullen leiders staan zodat het duidelijk is waar je moet zijn. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Bij vragen of bezorgdheden kan je steeds contact opnemen met de leiding. 
 
Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen, 
De leiding  

Meisjes 

Jongens 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


