‘t CHIROMANNEKE
2018-2019
december-januari

Inleiding
Beste Chirovrienden,

De maanden maart en april zijn weer aangebroken en dat wil zeggen dat er een nieuw
‘Chiromanneke’ wordt gepubliceerd. In deze maanden valt er net iets meer te beleven
dan in een standaard Chiromaand, dus zet u maar schrap om de volgende informatie
te lezen:
Op zaterdag 30 maart organiseren wij samen met de meisjesleiding voor de 2 de keer
een ledenfeest of ‘teerfeest’. Hierbij nodigen wij alle leiders en leidsters, vb’s en
kookouders uit die ooit deel uitmaakten van onze Chiro. Deze avond belooft dan ook
net als vorige keer in 2016 weer onvergetelijk te worden. Hierbij nog eens een oproep
om in te schrijven! U bent ingeschreven wanneer u het bedrag van 40 euro hebt
overgeschreven op onze gemengde rekening met vermelding van ‘Teerfeest naam +
voornaam’.
Een week later op zaterdag 6 april organiseren we naar jaarlijkse gewoonte samen
met de Aspiranten een Paasquiz 2019 in het dorpshuis Vrededaal. Het is
ondertussen al onze 10de editie en de 2de keer dat we onze vertrouwde “Hangaar”
inruilen voor het comfortabelere Vrededaal. De inschrijvingen zijn ondertussen gestart
dus wacht niet te lang indien je graag zou meedoen! Inschrijven kan via de link op onze
website of via het openbare facebook-evenement (‘Paasquiz Chirojongens Kalfort’).
Elke ploeg mag uit maximum 5 personen bestaan. Aanvang van de quiz is om 19:30
en de quiz zelf zal vervolgens om 20u starten.
De dag erna (7 april) zullen de kerels en aspiranten nog eens hun handjes uit de
mouwen steken om hun alom bekende volksdans op poten te zetten.
Het weekend van 12 en 13 april zal het Pekesweekend doorgaan in de gekende tent
op onze Chiro. Op vrijdag 12 april openen wij de grote tent al om 20u voor onze
legendarische Kalfortse Bierfeesten. Hier kan u proeven van of kennismaken met
meer dan 25 verschillende soorten bieren. De muziek zal die avond verzorgd worden
door enkele bands uit Klein-Brabant! Op zaterdag 13 april zal om 21u de Pekesfuif
op gang worden geschoten en verder gaan tot in de late uurtjes. Wij hopen jullie alvast
te mogen ontvangen dat weekend. U zal er zeker geen spijt van krijgen. De opbrengst
van dit weekend wordt gebruikt om ons kamp te financieren en om het nodige
spelmateriaal aan te kopen. Op zondag 14 april zullen de jongens geen Chiro geven
omdat de leiding nog volop moet bekomen, maar vooral nog veel moet opruimen van
het Pekesweekend.
We zouden bijna vergeten dat er tussen al deze evenementen nog ledenweekends
zullen plaatsvinden. De rakkers en toppers zullen het weekend van 22 tot 24 maart
weggaan terwijl de kerels en aspiranten het weekend van 19 tot 21 april hebben
uitgekozen.

Inleiding
Op zaterdag 27 april houden we samen met de meisjes een kampavond. Hier krijgen
jullie nog eens de foto’s van vorig kamp te zien en kunnen jullie zoon of dochter
inschrijven voor het kamp. Ook kunnen hier enkele opmerkingen over het kamp
overgebracht worden aan de leiding. Deze kampavond start vanaf 19:00!
Dan rest ons nog dit: wij willen jullie allemaal , nu al, een vrolijk Pasen wensen in naam
van de ganse leidingsploeg! Wij hopen jullie ook te mogen ontvangen tijdens de quiz,
het teerfeest en op het Pekesweekend!
Groeten,
Flap en Tonnie
Hoofdleiding Chirojongens Kalfort

Sloebers
Jowwwww sloebie’s!!! Hopelijk zijn jullie al bekomen van ons bangelijk weekend, want
de komende twee maand vliegen we er weer in, aan een tempo dat enkel de Sloebers
kunnen volhouden! Préparé toi meme, want deze twee maanden worden er twee om
U tegen te zeggen! Hopelijk zien we jullie allen daar. De enigste benodigdheden: een
glimlach, goeie maaltijd voor de Chiro, én Sloeber-stijl enthousiasme. Tot dan boys!
Zondag 3 maart 2019: Alaaaaaarrrmm
Groot alaarm mannen! Jullie leiders hebben last minute ene oproep gekregen van de
Zologie van’t Stad. Blijkbaar zijn er een paar wilden beesten ontsnapt en in Centraal
den trein naar Puurs-city (ook bekend als: Puurs-Sint-Amands) afgekomen. Nu, het
probleem is: de kaka van die dieren zorgt voor gigantisch veel overlast. Vandaar werd
er ons gevraagd dit grote -stinkende- probleem op te lossen. We hebben met de
leidingsploeg overlegd, en uiteindelijk moeten beslissen dat enkel de Sloebers over de
nodige vaardigheden beschikken om deze kleine ramp op te lossen!! Safarinetten zijn
welkom vandaag, zo lang je er maar geen Olifant mee gaat proberen vangen!
Zondag 10 maart 2019: Wie is het?
Wie is het jongens? Wij weten alvast niet meer wie het is, jullie wel? Misschien is het
wel den Tonnie, misschien is het James of is het toch de Vinnie? Om erachter te komen
wie het is moet je zeker vandaag komen. Alvast een kleine ‘Wie is het tip’ -> Het gaat
vast en zeker iemand van jullie zijn! Tot daaannnn

Zondag 17 maart 2019: Schtar warsch
Pew pew, pew pew. Vandaag gaan we eens kijken wie van jullie de beste
Jedi is en wie het in hem heeft om de Sith zijn. Vandaag gaan we jullie
testen op wie er het beste de force beheert en zo de Dark Side kan
verslaan. Of zou het kunnen dat de Dark Side overheerst? Wie zal het
zeggen?

Sloebers
Zondag 24 maart 2019: Siamese tweeling
Het kan al eens gebeuren dat 2 kindjes aan elkaar vasthangen vanaf hun geboorte.
Dit is namelijk niet zo plezant want ze moeten alles altijd samendoen maar om toch
eens te kijken hoe je kan spelen als je met 2 vasthangt aan elkaar zullen we voor deze
zondag jullie allemaal koppelen aan een vriendje en gaan jullie voor 1 zondag alles
met 2 moeten doen. Succes!!
Zondag 31 maart 2019: Fietsdag
Wij hebben vernomen dat jullie allemaal grote fietsfanaten
zijn. Vandaar dat we vandaag een fietsdag houden! Ook
jullie leiders zijn echt wielerliefhebbers en daarom gaan
we deze zondag eens kijken wie de Tom Boonen of Greg
Van Avermaet onder jullie is. Vergeet dus vandaag zeker
niet jullie Fiets en helm mee te nemen naar de Chiro!
Zondag 7 april 2019: Volksdans @ Chiro Kalfort
Vandaag organiseren onze eigenste kerels en aspiranten een volksdans op onze
Chiro! Ideale gelegenheid om eens een danske te placeren dus…Wij weten al langer
dat er enkele onder jullie meester zijn in de Fortnite dansjes. Aan jullie dus om dit
vandaag eens te tonen aan de rest! Voor diegene die toch niet echt zo wild zijn van de
dansvloer, hebben we nog andere activiteiten gepland. Dus niet getreurd!
Zondag 14 april 2019: Geen Chiro (Pekesweekend)
Helaas pindakaas zal het deze zondag geen chiro zijn. Dit komt namelijk doordat jullie
lieftallige leiders het te druk hebben met hun evenement op te ruimen en aangezien
we niet willen dat jullie je verongelukken kunnen we maar beter geen leiding geven.
Zeker niet getreurd want binnenkort zijn we weer van de partij met volop spelletjes te
toveren en te maken zodat de sloebers zich terug kunnen herenigen.
Zondag 21 april 2019: Geen Chiro (Pasen)
Vandaag kunnen we helaas geen chiro geven aangezien
het Pasen is en iedereen weet wat er met pasen gebeurd
hé.
Voor zij die het nog niet weten: Pasen is het belangrijkste
Christelijke feest waarbij Jezus is opgestaan uit de dood op
de derde dag na zijn kruisiging. Blablabla, je kan het
natuurlijk ook bekijken dat jullie alle paaseieren moeten
gaan zoeken en opsporen die de paasklokken en de
paashaas hebben verstopt. Achteraf kunnen jullie deze dan
lekker opeten!

Sloebers
Zondag 28 april 2019: Laddercompetitie
Ik hoor het jullie al roepen: “Yes, eindelijk!!” Vandaag gaan we
dus laddercompetitie spelen. Stiekem is dit ook wel het favoriete
spelletje van den Tonnie aangezien hij een echt competitiebeest
is. Wie eindigt er deze zondag helemaal vanboven op de ladder
en mag zich dus de winnaar van de dag noemen? En wie zal
helaas helemaal vanonder terecht komen? We zullen het
vandaag te weten komen!

Groetjes,
Yours truly

VINCENT kompany
anTONI vandamme
JAMES milner

Speelclubs
Joo Yellow Army,
Alweer een nieuwe maand alweer een maand vol nieuwe spelletjes! Maar dit betekent
ook dat het kamp weer dichterbij komt. Komende maanden zullen we jullie weer
verrassen met nieuwe speletjes die jullie nog nooit gespeeld hebben. Jammer genoeg
zullen er ook een paar zondagen zijn dat er geen chiro is. Dit komt omdat de leiding
nog druk aan het werken is aan het pekeswekend dat plaats vind op 12 en 13 april
Het beste wekend van heel het jaar! ( buiten het kamp natuurlijk 😉 maar dat is meer
dan alleen maar een wekend )
Zonag 3 maart 2019: Cluedo int groot
Waar is moefie? Hij is verdwenen! Er is ingebroken op de
chiro en er hangt een papiertje aan de deur!
Ik heb dit papiertje laten vertalen en er staat op:

IK HEB MOEFIE,
ALS JE HEM TERUG WILT ZIEN
LOS DAN MAAR SNEL MIJN PUSSEL OP!
JE KRIJGT 3 UUR DE TIJD OM DIT OP TE LOSSEN!
WEES ER BIJ MET IEDEREEN
WANT JULLIE ZULLEN IEDEREEN NODIG HEBBEN
Hierbij hebben we ook een doos gekregen met allemaal gekke kaartjes en voorwerpen!
Pieter en Dries zullen ondertussen uitzoeken wat dit betekent zodat we vandaag
samen
moefie
kunnen
bevrijden!

Zondag 10 maart 2019: gotcha
Man man man vandaag wordt een spannende dag!! Het gevaar ligt steeds op de loer,
dus je zal vandaag ogen op je rug moeten hebben. Je zal niet weten wie je kan
vertrouwen en wie je niet kan vertrouwen. Jullie zullen te weten zien te komen wie jou
wilt vermoorden en wie jij moet vermoorden. Er is maar 1 ding zeker en dat is dat er
maar 1 iemand in leven zal blijven. Misschien is iemand van jullie wel de nieuwe Jack
the Ripper.

Speelclubs
Zondag 17 maart 2019: De Schat van Petrus
MatheusMileas.
Trek je stoerste piraten kledij maar aan! Want wij
gaan
op
schatten
jacht!
Wij hebben te horen gekregen dat ergens in kalfort
een schat begraven ligt! Een schat met
tienduizenmiljoenmiljard-en1 gouden muntstukken! Nee zoveel zijn het er niet nu zijn
we aan het overdrijven! Maar toch een schat met heel veel sieraden en munten om
alles wat je maar wil te kopen! Zie maar zeker dat je hier bij bent want deze schat wilt
je niet missen!
Zondag 24 maart 2019: stratego2.0
Wie is hier de beste verkenner? Of de beste bom? Misschien een kaptein of een
generaal? Vandaag spelen we opnieuw stratego! Maar niet zomaar stratego deze
keer hebben we een paar aanpassingen gemaakt! Waardoor het net een beetje
anders zal zijn! Benieuwd wat we voor jullie in petto hebben? Of gewoon heel grote
fan van statego? Dan kan je deze dag niet missen!
Zondag 31 maart 2019: Velodag
Jaja je hoort het goed vandaag mogen jullie de Tom
Boonen in jullie naar boven halen, want we gaan een hele
dag fietsen. Vandaag gaat de velodag wel door, want vorige
keer waren we op weekend. We gaan vandaag de Mont
Ventoux beklimmen en den tour de France op een dag
uitrijden. Zorg maar dat jullie benen ingesmeerd zijn, want
wij gaan niet aan de kant voor regen, wind en valpartijen.
Mogen wij vragen voor de veiligheid om een helm mee te brengen en vergeet zeker
je fiets niet.
Zondag 7 april 2019: volksdans
Zoals de jakke zou zeggen gaan we vandaag boiten met de poulekes.
Vandaag moeten jullie je beste dansmoves boven halen, want we gaan volksdansen
op de chiro. De volksdans wordt georganiseerd door onze eigen aspiranten. We gaan
vandaag dansen en zingen zoals we in het sportpaleis zouden staan. Er moeten voor
deze dag geen extra centjes worden meegebracht.

Speelclubs
Zondag 14 april 2019: geen chiro (pekesweekend)
Zoals in de inleiding vertelt is zal er dit weekend geen leiding geven worden! Want jullie
leiders zijn vandaag druk bezig met het opruimen van het beste feestje van de wereld
de peksefuif! Dat betekent dus dat we geen tijd zullen hebben voor jullie jammer
genoeg! Maar dit is geen ramp! Want binnenkort zullen wij terug tot jullie beschikking
staan
Zondag 21 april 2019: geen chiro (pasen)
Nu iedereen druk bezig is met het zoeken van Paaseieren, wordt er vandaag geen
Chiro
gegeven. Aangezien er op de Chiro altijd gelachen wordt, een mopje opdat de
chocolade
jullie humor niet zou aantasten:
De juf vraagt aan Jantje:;
Jantje, als ik 2 eieren op tafel leg, en jij legt er 3 bij, hoeveel
eieren hebben we dan samen? Waarop Jantje antwoordt:
Maar juf, ik kan helemaal geen eieren leggen!
En voor wanneer jullie ouders zeggen dat chocolade
ongezond is, enkele weetjes om hen te overtuigen van het
tegendeel: chocolade is goed voor je hersens en het helpt
tegen puistjes. Rede te meer om op deze zondag eens goed
te snoepen eh manne.
Veel succes met het zoeken!
P.S.: jullie leiders lusten ook graag chocolade maar de
paasklokken vergeten ons blijkbaar
elk jaar… kunnen jullie een goed woordje doen voor ons?

Zondag 28 april 2019: boenkentocht

We moeten, rennen, springen, vallen, opstaan en weer doorgaan!!!!!
Dat zullen wij vandaag ook moeten doen. We gaan we alleen maar rechtendoor er zal
echter niets ons tegenhouden. We zullen waarschijnlijk grote obstakels tegenkomen,
Maar wij zullen laten zien dat die gevreesde speelclubs van Kalfort niet tegenhoud!!!!
We gaan laten zien dat we ons geen zorgen maken om ons vuil te maken. Niet te
vergeten kom naar de chiro met slechte kledij dat vuil mag worden en natuurlijk ook
douchegerief, propere kleren (chiro kledij).

Rakkers
Hey menne van de gruundienst! De laatste dagen van februari voltrekken zich weer en
we zullen vanaf nu steeds vaker op zondag kunnen genieten van een prachtig
ondergaande zon. Het ontluikende mooie weer is nog een extra reden om de volgende
twee maanden massaal af te zakken naar het chiroheem. Maart en april beloven
alweder vol te zitten met bangelijke zondagen op dewelke jullie leidertjes weer tal van
ongelooflijk ingenieuze programma’s voorzien hebben. Aangezien we met de gehele
leidingsploeg ook nog eens het notoire Pekesweekend organiseren, belooft het dus
duchtig druk te worden de volgende maanden! Hopelijk hebben jullie er een veel zin in
als ons!
Tot op zondag jongens!!!!

Zondag 3 maart 2019: Gaelic Football
Yuuuuuu menne! Bij het lezen van bovenstaande titel hoor ik jullie breintjes al druk
kraken. Geen nood echter, alles zal duidelijk worden uitgelegd. We hebben vandaag
een heel onbekende maar supermegagrave sport van onder het stof gehaald. Even
een korte definitie zodat jullie toch al een idee hebben:
Gaelic football is een teamsport en balspel met kenmerken van zowel voetbal als
van rugby. Het wordt voornamelijk in Ierland gespeeld.
Alhoewel het spel al eeuwen bestaat werden de regels
vastgelegd door de Gaelic Athletic Association (GAA) aan het
eind van de 19e eeuw. Er bestaan verschillende competities
voor mannen en vrouwen en er bestaat ook een Europees
kampioenschap dat in 2012 in Maastricht (Nederland)
plaatsvond.
Aangezien er tevens gebruik wordt gemaakt van een speciaal veld, zullen we ons
vandaag ook bezighouden met de constructie van het ‘Gaelic-Speelterrein’. Voor ieder
wat wils dus! CU boys!

Zondag 10 maart 2019: Het grote ninja zoekspel
Wazzaaaaaaaaa! ‘ Heute’ (zoals ze wel eens durven
zeggen in alle Duitstalige gebieden van de wereld)
hebben we weer eens een bangelijk spel in elkaar
gebokst. Kom vandaag als ninja verkleed naar de Chiro
en probeer zo snel mogelijk de gestolen wapens van
koning Suzi Wan terug te vinden! Kies een ninjacharacter en level zo snel mogelijk up om zo de
schaduwknecht van de drie oude sensei’s te worden.
Misschien klinkt deze bliksemsnelle uitleg jullie wat
vaag in de oren, maar geen zorg; alles zal duidelijk
worden op zondag! Tot dan jongenz!

Rakkers
Zondag 17 maart 2019: leiding vs leden
Ewa! Vandaag: Old -school leiding versus leden. Jullie kennen het concept; versla ons
in alle disciplines die we hebben voorbereid en we zullen eeuwig voor jullie buigen
(niet heus hoor jongens hihihihi). Bon, deze zondag vraagt eigenlijk weinig uitleg. Zoals
van ouds gewoon nog eens een goede klassieke Chirozondag. Tot dan jongens!
Zondag 24 maart 2019: Kampen bouwen xtreme + klakkebuizen (kerstmis komt
eraan)
Vandaag: een hoogdag. God weze geprezen, hij heeft ons bij de geboorte gezegend
met twee handen die vandaag erg goed van pas zullen komen. Twee teams, twee
goed uitgebouwde kampen, camouflagekledij én …. Één vlag. Puur genieten. Kruip
zaterdagavond maar vroeg onder de wol want vandaag gaan we knallen! Ciao
Bambino’s!

Zondag 31 Maart 2019: Chinese Day
Today we will nemen een tlip to het glootste maal ook op twee na glaafste land (het
glaafste is vietnam) in Azië. China is een elg mooi land waal er veel spelletjes gespeeld
wolden die wij, de leidels hebben getlansponeerd naal een iets meel westelse setting.
Velwacht je vandaag maal aan veel vuulwelk, lijst met flietjes en samoelaisaus,
chinese dlaken en kleulijke kledeldlacht. Nihao!

Zondag 7 april 2019: pokemonspel
GoTtA CaTch Them ALl!!! Vandaag hoopt de Smeagol
antwoord te krijgen op een vraag die reeds een slordige
4 maanden door zijn hoofd spookt; ‘Wie is er de grootste
pokémonkenner van onze groep?’. Vandaag draait alles
rond pokémon. Vang ze, train ze en strijd tegen elkaar
een ware pokémaster te worden. Wie vangt er de meeste
legendarische pokémons?? Of nog belangrijker; wie
verslaat er the elite 3??? SPANNING VERZEKERD
vandaag! (ontspanning natuurlijk ook he 😉) See You
Guys!

Rakkers
Zondag 14 april 2019: Pekesweekend 2019 (geen chiro)
Jullie leiders zijn dit weekend druk bezig met het in stand te houden van een traditie
die reeds enkele eeuwen oud is; het pekesweekend. De legendarische poorten van
het grootste feestweekend van Klein-Brabant zijn weer geopend en dat betekent: feest!
Maar voor ons ook; heeeeel hard werken! Wens ons succes, jongens!

Zondag 21 april 2019: pasen (geen chiro)
Op heilige dagen als deze, verbied God het ons om leiding te geven… Sorry boys! Tot
volgende week x
Zondag 28 april 2019: siamense tweeling x xtreme sporten
Holapola! Today is the day … Jullie leiders zijn terug, de Chiro is opgeruimd dus gaan
we vandaag eens wat empirisch onderzoek doen betreffende jullie
samenwerkingsvaardigheden. Hoe goed kunnen jullie samenwerken om een doel te
bereiken? Bereid jullie maar al voor om een hele dag met twee aan mekaar vast te
zitten (iets wat ongetwijfeld weer enkele schaterlachsituaties zal opleveren). Om jullie
extra op de proef te stellen, zijn we eens gaan neuzen in de kronieken van Chiro
Kalfort. We hebben veel inspiratie opgedaan en kunnen jullie zelfs enkele oeroude
extreme sporten/spelletjes voorschotelen waar jullie waarschijnlijk nog nooit van
gehoord zullen hebben. Kan je de spanning al voelen?? Wij alvast wel!!!!! Gelieve in
grote getale af te zakken naar de Chiro vandaag, boys!!! Yuuuuuu!!
Zooooooow! Voila le program pour les mois de mars et avril (excuse my french)
Gros bisous van jullie heilige drievuldigheid,
BSM

Toppers
OEEEF t zullen weer 2 serieuze maanden worden maart en april .
Niet enkel gaan we het graafste weekend van het jaar beleven in Reet maar we gaan
ook na een grote mop een echte kleine dropping doen. Jammer genoeg vallen er wel
wat zondagen weg door feestdagen en het pekesweekend maar dat word zeker goed
gemaakt door de volksdans en onze extra dagen vant weekend zodat je toch je
maandelijkse portie wilde chiro dagen krijgt.
Zondag 3 Maart 2019: zeepkistenrace
Jowkens mijn floppertjes! Vandaag gaan we
eens zien naar een andere groep. Het is
namelijk zeepkistenrace is liezele, onze
aspiranten doen hieraan mee dus moeten we
zeker wat gaat supporteren. Ze hebben hun
sportkarreke al lang gemaakt maar of ze ook
airodynamisch genoeg is zullen we vandaag
zijn. BE THERE!!!!!

Zondag 10 Maart 2019: Binnen de minuut.
elabakes oe is het met jullie (lieve toppertjes rarara wat
schaft de pot vandaag we zullen het is nekeer snel
uitleggen ge krijgt een opdracht en je moet deze opdracht
proberen te voltooien binnen de minuut lukt dit niet val je
uit het spel heel snel uitgelegd en aansluitend gaan we
nog is nekeer zelf koken want dde pizza,s en frietjes zijn
we natuurlijk al een beetje (veel) beu gegeten wil je weten
wat we gaan eten kom dan zeker lang hoe meer zielen
hoe meer vreugde
Zondag 17 Maart 2019: kleine dropping
zoals jullie kunnen lezen gaan we op dropping AH nee wacht jullie gaan op dropping
de leiding doet jullie weg en dan moeten jullie zo snel mogelijk terug op de chiro zien
te geraken. We beloven dat het deze keer geen gemengde is aangezien julie dit zeer
leuk vonden vooral den thijs kan het wel eens gebeuren dat we dit nogmaals doen
maar deze dag is zeer een dropping dus trek ulle wandelschoenen maar aan want het
zal nodig zijn voor al die duizenden kilometers dat jullie gaan afleggen tot zo.

Toppers
Zondag 24 Maart 2019 Weekend rust momentje:
Omdat we ons juist 2 dagen platgelachen hebben en onze musculus risorius (“lach
spier” voor de minder intellectuelen) ook wat rust moet hebben voor we weer een zotte
zondag beleven is het deze zondag geen chiro. Als jullie echt vinden dat jullie dit
weekend ons te weinig hebben gezien dan is er volgende week weer een toffe zondag
te beleven 😉
Zondag 31 Maart 2019 Balsporten XXL:
Racquetball, polo, petanque, golf, minigolf, lacrosse, korfbal, basketbal, Klootschieten,
hockey, baseball, (toppen)biljart, volleybal, cricket, Dreuzelzwerkbal, bossabal, trefbal,
ketsen, jachtbal, cyclobal, rollball, sepak takraw, tennis, tafeltennis. Dit is een hele lijst
met balsporten (voetbal staat er duidelijk niet bij) die je allemaal kan doen. Misschien
kennen jullie ze nog niet allemaal en daarvoor dient deze zondag ook. Zodat we niet
altijd de cliché balsporten doen die iedereen beu is en eens wat nieuws leren kennen
.
Zondag 7 April 2019: volksdans @chiro kalfort
De herenboer vindt alles best
Een koel glas bier dat zijn dorst lest
Maar de regen voor boer Jan
Die blijft uit en baalt ervan
Hij is afhankelijk van het weer
Het land is droog, er valt geen eer
Meer te behalen voor boer Jan
Drinkt het laatste beetje uit de melkkan
Het is zomer nu, terwijl het lente is
Weilanden kurkdroog, er is iets grondig mis
Jan smeekt de hemel voor meer nat
Hij is de droogte meer dan zat
Eind’lijk wordt het gebed verhoord
Nu kan Jan slapen ongestoord
De regen doet zijn werk wel
Het verkwikt de wei en Jan’ s gestel
dit was een zeer mooi gedicht in het thema boeren we gaan vandaag niet gaan om
wortel te schieten maar om alles van onszelf te geven en die bene te laten gaan

Toppers
Zondag 14 April 2019: GEEN CHIRO pekesweekend
dit weekend is het het tomorowland weekend van kalfort met vrijdag avond een beetje
muziek samengaand met een drankje en zaterdag is het de fuif van het jaar aangezien
dit altijd tot in de vroege uurtjes duurt gaan we zondags kapot zijn van al het harde
werken en gaan we jammer genoeg geen leiding kunnen geven wij zien jullie dan zeer
graag volgende week terug AH nee mopje binnen 2 weken tot dan boyzz
Zondag 21 April 2019: GEEN CHIRO Pasen
Joo manne omdat jullie leiders nog altijd doodop zijn van de megafeest van vorige
week is het deze week ook geen chiro. We verwachten jullie volgende week terug voor
weer ne leuke zondag!
Zondag 28 April 2019: Het grootste licht.

juu de mene oe is het me ale. de leiders weten niet of jullie het vtm programma Het
Grootse Licht kennen. in dit geval zal ik het even uitleggen het is namelijk de bedoeling om
een opdracht zo snel mogelijk uit te voeren tegen de andere tegespelers maar de
opdrachten kunnen simpel zijn maar ook moeilijk ik zal 1 opdracht al verklappen dan
kunnen jullie al nadenken over een tactiek de opdracht is namelijk ledig een volle kom
met water zonder de kom aan te raken denk er maar al eens stevig overna want dit is
niet simpel tot dan heee manne

Jooooooooooooooooo
Wimmeke
Danio
coiske

Kerels
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet, IT’S YA BOIIIIIIII (euh…skinny penis)
De winter zal nu wel definitief het land uit zijn en wij kunnen al beginnen uitkijken naar
de zomer!
Ook deze weken zullen jullie leidertjes jullie niet in de steek laten en voor jullie klaar
staan met alweer fantastische programma’s! Hou u vast aan de takken van de bomen
want het wordt skeftig, heftig, grandioos en nog zoveel andere geweldige bijwoorden!
See you on Sunday om te boîten met de boyzzzzz
Zondag 3 maart 2019: zeepkistenrace
vandaag is het dan eindelijk zover. Het moment waarop we
allemaal hebben zitten wachten. Het moment waarop we
kunnen laten zien aan de rest van klein brabant da die kerels
van chiro kalfort toch het één en ander van techniek kennen
en echte kampioenen zijn in mario kart en need for speed!
Mede door de vaos en zijn lasapparaat en de lennie zijn
farmingsimulator skilzz zullen we iedereen achter ons laten
en met dieje beker terugkeren naar Kalfort! Iedereen op post
cuz it’s gonna be LEG… *wait for it* ENDARY!
Zondag 10 maart 2019: het grote game of thrones-spel
Omdat we 24 februari in alle haast nog onze zeepkist moesten maken, hebben we dit
geweldige spel spijtig genoeg niet kunnen spelen.. maar niet getreurd want daar gaan
we deze zondag verandering in brengen! word net zoals John Snow king of the north
en kom erachter dat die zeer knappe drakenkoningin uw halfzus is *spoiler alert hihi*
of probeer zoals de Lannisters vanuit Kings Landing toch terug de greep op Westeros
te versterken! Kom het allemaal deze zondag te weten! CU!
Zondag 17 maart 2019: love love love
Een maandje te laat maar vandaag gaan we toch nog heel even de
tijd nemen om Valentijn te vieren! Vandaag gaan we naar enkele
mooie deernes in de buurt om hen het hof te proberen maken en de
gebroeders Verhoeven aan een lief te helpen zodat hun nageslacht
ook verzekerd is! vergeet dus vandaag die bus deo, handvol gel,
serieuze hoeveelheid parfum en da scheerapparaat niet want ge
gaat het nodig hebben! Kom ook zeker allemaal met de fiets want
zoals echte gentlemen gaan wij de gewillige dames opzoeken!
Zondag 24 maart 2019: tour de wallonië
Omdat wij met zo een achterlijke bende als jullie (still love you though) helemaal naar
de onderkant van ons geliefde België moeten fietsen gaan we vandaag al eens met
zen allen de baan op om te zien of jullie wel mans genoeg zijn om deze titanenstrijd
van een fietstocht aan te kunnen! Vergeet dus vandaag ook zeker niet jullie fiets
en een courstenue’ke kan ook geen

Kerels
Zondag 31 maart 2019: zwemmen
Vandaag gaan we eens zien wie de echte waterratten onder jullie zijn en wie liever van
op een afstandje al het vrouwelijk (of mannelijk (no homo)) schoon ziet passeren. We
gaan vandaag zwemmen! De pientere kereltjes onder jullie (nee lennie, gij niet ;*)
hebben dus al beseft dat ze vandaag best hun zwembroek, handdoek en fiets mee
naar de chiro nemen want we gaan niet met onze chirokleren in de Molenbeek
springen he boys hihi.
Zondag 7 april 2019: volksdans
Vandaag is het dus weer onze jaarlijkse volksdans! We
zullen den hangaar omtoveren tot de op één na grootste
boîtkeet in het heelal (want de pekesfuif is de grootste he
ahjaaaaa) en er dit jaar weeral een fantastische editie van
maken! Verdere concrete informatie zal wel nog later gecommuniceerd worden dus
hou uw fb een beetje in de gaten ej!
Zondag 14 april 2019: geen chiro (pekesweekend)
Omdat jullie leiders net de grootste boît op aarde gehost hebben en jullie waarschijnlijk
deel uit gemaakt hebben van dit episch feestje geven we onszelf vandaag vrijaf om
een beetje uit te rusten…
Zondag 21 april 2019: geen chiro (Pasen)
Naar de mis gaan en daarna paaseieren zoeken die de haaspaas verstopt heeft in
uwen hof.. wat een geweldige dag! En net om die reden
geven we vandaag ook vrijaf om eens wat tijd te maken voor
de famille en te denken aan wat een geweldig persoon dieje
Jezus wel niet was AMEN
!!! dit weekend gaan wij ook op weekend waarvoor jullie
binnenkort allemaal nog een boekske in de bus gaan
krijgen!!!
Zondag 28 april 2019: hawaii-dag
Dames en heren, haal allemaal ulle rieten rokje en beste buikdanseres-moves maar
boven want vandaag gaan we bij de fera 10 ton zand halen, 100000 emmers zuiver
water uit de molenbeek scheppen en de zwoelste beats opzetten waar zelf mr.
Bombastic jaloers op zou zijn! Attributen mogen steeds meegenomen worden want
hoe leuk zou het zijn mochten we ook nog eens palmbomen, flamingo’s en eventueel
wat vrouwelijk schoon aan ons paradijs kunnen toevoegen! Het belooft weeral een
topdag te worden dus afkomen is de boodschap!

Kerels
Dikke yeet’n skeet van jullie fakkabroeders
Butter the bread and play dead jakke
Smash her rear then disappear chimme
Unload your genetic information en leave the nation vaos

Асуудлууд
(Aspiranten in het mongools)
Zondag 3 maart 2019: Zeepkisten race aan het fort
Vandaag zullen we eens gaan pronken met onze prachtige wortelbolide. Omdat onze
bolide naar de kleine kant is zullen dan ook de kleinere individuen van de groep deze
kist moeten besturen. Senne, Chimme, Forret en Milan smeert ulle benen maar goed
in want gulle zult ons beestje moeten besturen!!
Zondag 10 maart 2019: Gokdag
Neenee mannen het is geen casinodag, dat is ondertussen
al afgezaagd! Vandaag is het de bedoeling om zoveel
mogelijk geld te verdienen door te gokken op elkaars
prestaties. De leiding voorziet een spel zodat niet de sterkste
maar wel de slimste (gokker) wint!
Zondag 17 maart 2019: cirkelgames
Alles draait vandaag rond cirkels. In wiskundige termen is een cirkel in feite een
veelhoek met oneindig aantal hoeken (zot he?????). Dus begint die cosinussen en die
circumferenties maar al vanbuiten te blokken he boyz

Zondag 24 maart 2019: ‘t politieke spel
Aangezien het in mei verkiezingen zijn zullen we het hier deze zondag eens over
hebben in een soort van spelvorm. Alle meningen zijn welkom… zelfs die van de
sossen. Bereid je alvast een beetje voor door de gazet deze week te lezen.
Zondag 31 maart 2019: GROTE HEMCOOLSPEL
Jaja de klassieker van het jaar 1700-1800 is terug. We weten dat dat jaar bekend
stond, olv Toni en Themes, als het jaar van de topprogramma’s zoals idd het
HEMCOOLSPEL maar ook natuurlijk het zoekspel 1, zoekspel 3.5 was ook een topper
maar natuurlijk ook niet te vergeten zoekspel honderdmiljoenmiljard. Wij laten ons
graag inspireren. Wees er bij voor deze saga tussen goed (Linda 4klaver) en slecht
(Leo aka ‘mannekes ik zen 63 jaar (vul hier racistische praat in))
Zondag 7 april 2019: Volksdans
Vandaag is de boodschap zoveel mogelijk centen te verdienen voor een mooie
tweedaagse op kamp! Verkleed jullie allemaal in het thema en het uur en datum voor
de muur te zetten wordt nog wel meegedeeld.

Aspiranten
Zondag 14 april 2019: Geen Chiro maar WEL voor de aspiranten
Wij verwachten jullie zeker deze zondag om met een (niet zo) frisse kop mee de tent
leeg te maken. OOK verwachten wij dat jullie de week voor deze zondag mee komen
opzetten! Voor de mensen die niet graag werken, er wordt niet alleen gewerkt!
- Dinsdagavond zijn jullie uitgenodigd om mee te sjotten met de leiding tegen
den Daghet. Hierbij speelt o.a. de nu al voetbal legende R. Schelfhout;
- Donderdagavond mogen jullie mee komen barbecueën en een pong ping
spelletje te spelen.
Zondag 21 april 2019: Weekend in hoboken!
We gaan op weekend met de kerels naar Hoboken. Meer info volgt nog 😊

Zondag 28 april 2019: Netspelen
Aangezien de kans groot is dat het goed weer is in april gaan wij is een ôging wagen
om ons mooi volleybalnet op te zetten. Omdat de Chiro geen kwaliteitsvolleybal heeft
worden @siebe of @pirre verzocht om er ene mee te nemen van thuis.

Groeten van

Wout en Rik

COMING UP SOON !

DE VOLKSDANS VAN DE ASPI’S

COMING UP SOON !
ONS PEKESWEEKEND!

COMING UP SOON !

