
‘t CHIROMANNEKE   

2018-2019 

Mei-Juni 
   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inleiding 
 

Beste Chiroliefhebbers,  
 
 
Het Chirojaar loopt helaas weer stilaan ten einde aangezien we aan de twee laatste 
maanden zijn aangekomen. En laten we eerlijk zijn, ook dit jaar was het weer 
geweldig. De terreinen van Chiro Kalfort waren elke zondag zichtbaar gevuld met 
lachende gezichten. Daarom willen wij alle leden bedanken omdat zij elke zondag 
weer geslaagd maken met hun jeugdige enthousiasme. Dit schept voor ons als 
leidingsploeg enorm veel voldoening. Want ook dit mag gezegd worden: leider zijn, 
vergt veel tijd en inspanningen en gaat veel verder dan enkel op zondag komen 
leiding geven. Daarom is dit misschien ook het geschikte moment om als hoofdleiding 
de volledige leidingsploeg te bedanken voor een fantastisch jaar vol hoogtepunten.  
 
Allereerst willen we nog even terugkomen op de fantastische maanden maart en april. 
Deze twee maanden waren toch wel de Chiromaanden bij uitstek! Uw zoon (of zonen) 
is (zijn) op weekend geweest en we hebben weer een topeditie van het 
Pekesweekend neergezet. Alsof dat nog niet genoeg was, organiseerden we de 
kampavond, volksdans en quiz. We mogen zeer tevreden zijn over het verloop en de 
opbrengst van deze activiteiten, waarvoor dank!  
 
Gelukkig is het nog niet volledig gedaan en vliegen we er nog voor twee maanden 
ten volle in. Ook de maanden mei en juni beloven knallers te worden... In de maand 
juni zullen de meeste leiders vastgekluisterd zitten aan hun boeken aangezien de 
gevreesde examens er weer aankomen. Het is dus best mogelijk dat de vertrouwde 
leidingsploeg van uw zoon niet aanwezig is gedurende deze periode. Gelukkig zijn 
enkele oud-leiders bereid om ons uit de nood te helpen. Stiekem missen zij de Chiro 
en staan ze te popelen om hun Chiroshort nog eens te kunnen dragen. Hierdoor zal 
er dus heel de maand juni Chiro gegeven worden.  
 
Uiteraard moet het echte hoogtepunt van ons Chirojaar nog komen, namelijk ons 
tiendaagse bivak. Dit jaar stellen we onze GPS in richting Sankt-Vith voor een 
onvergetelijke ervaring. Van 11 tot 21 juli zal het in Kalfort zeer stil zijn. Op maandag 
8 juli tussen 19u en 21u kunnen de valiezen worden binnengebracht. Alle verdere 
informatie is terug te vinden in het kampboekje. De laatste Chirozondag van dit jaar 
zal doorgaan op zondag 30 juni! Een kamp vergt veel voorbereiding en daarom zal 
er de volgende zondagen in de maand juli, alsook in augustus, geen Chiro worden 
gegeven. Van deze maanden zal er dan ook geen Chiromanneke gemaakt worden.  
 
Wie kamp zegt, zegt ook het begin van de zomervakantie. Dit klinkt bij de meesten 
(en zeker bij de leiding) als muziek in de oren. Nog even doorbijten tijdens de 
examens en daarna een welverdiende vakantie.  
 
 

 



 

Inleiding 
 

Maar vooraleer we vooruitblikken, staan de fantastische maanden mei en juni nog te 
wachten. Het zijn de laatste maanden van ons Chirojaar en daarom verwachten wij 
een extra talrijke opkomst om het jaar goed af te sluiten. Als nu ook het weer nog eens 
meezit dan hebben we een perfecte cocktail om ons weer twee maanden (en op kamp) 
ten volle te amuseren!  
 
 
Tot op kamp!  
 
 
Hoofdleiding Chirojongens Kalfort,  
 

Flap en Tonnie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sloebers 
 

Jaja boys, helaas is bijna zover. De laatste zondagen van ons magnifieke chirojaar. 

We hopen dat jullie er allemaal van hebben genoten en dat jullie vriendschappen 

zijn gesmeed voor 100 jaar. 😊 Niet getreurd, het zijn misschien wel de laatste 2 

maanden maar we gaan er nog een lap op geven hé. Dit zodat iedereen voldoende 

chiro-vreugde heeft om tot het grote chiro kamp te overleven hé. Nu gaan we met 

zen allen nog met volle teugen genieten van de (helaas) laatste maanden maar 

“nog betere”?  programma’s. 😉 

 

Zondag 5 mei 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!  

 

Zondag 12 mei 2019: binnen de minuut 

 

Wie kan er binnen de minuut om ter meest touwtje springen? Of wie kan er het 

langst op twee handen staan? Vandaag staan er allerlei opdrachten op het menu 

die jullie moeten proberen afronden in een minuut. Maak jullie borst dus maar al 

nat (niet al te letterlijk nemen aub) en zorg dat jullie deze zondag allemaal 

aanwezig zijn!  

 

Zondag 19 mei 2019: pokemon 

 

Wie van jullie heeft er de meeste 

kennis van pokemons en kan er de 

meeste vangen? Dat zullen we 

vandaag eens allemaal bekijken en 

ondervinden. Of ga je niet voor de 

meeste maar voor de leukste? 

Hopelijk zijn jullie zoals altijd talrijk 

aanwezig zodat we ook hier een 

super spetterende dag van kunnen 

maken. 

 

 

 

 

 

 



Sloebers 
 

Zondag 26 mei 2019:  

 

De hoogdag van de Sloebers is  aangebroken… vandaag doen we niets anders 

dan: KAMPEN BOUWEN!! Pak alle jullie wilde 

bouwplannen mee, oefen al eens met het 

boormachien van de papa (mopje) en gaat de 

werf van de buren maar al is bezoeken ter 

voorbereiding; vandaag bouwen we een mini Taj 

Mahal op de heilige gronden van CKC! Hoe meer 

handen hoe lichter het werk natuurlijk, dus om 

een écht sloeberswaardig mega Fort te kunnen 

bouwen hebben we jullie allemaal nodig 

vandaag. Tot dan!  

 

Zondag 2 juni 2019: Abc-dag 

 

ABCDEFG  
Zing met ons de letters mee 
HIJKLMNOP 
QRSTUVW 
XYZ, goed opgelet, dit is nu het alfabet. 
Oefen alvast maar goed, want vandaag gaan we heel 
het alfabet af! Elke letter is een spel of opdracht, en de bedoeling is om tegen het 
einde van de dag aan de Z te geraken. Spanning en actie gegarandeerd. 
Bonuspunten voor alle Sloebie’s die het alfabet volledig kunnen opzeggen, en 
extra bonuspunten voor de Sloebie’s die het alfabet achterstevoren ondersteboven 
kunnen opzetten. ABC lachen gieren brullen, komt dat zien komt dat zien, vandaag 
tellen we niet tot tien, maar gaan we door tot Z! Yuuu de mannen, tot straks!!  

 
Zondag 9 juni 2019: Kookdag 

 

Piet Huyzentruiten van Kalfort verzamelt u: vandaag duiken de Sloebers de keuken 

in om al jullie smaakpapillen weg te 

blazen! Geen zorgen, soep en spruitjes 

zijn verboden op de Chiro vandaag, we 

maken enkel lekker eten! (Noot aan de 

ouders: Geen zorgen, curryworsten en 

andere rommel  gaan we ook niet 

klaarmaken vandaag). Past die kokshoed 

nog? Schorten ingepakt? Klaar: start! Op 

naar de keuken! Wij hebben er alvast zin 

in (haha)! Smakelijke groetjez, jullie 

Leiders aka de beste koks van Leuven en 

 



 

Sloebers 
 

Zondag 16 juni 2019: Waterspelletjeeeess! 

Waterratten opgelet! Vandaag spelen we enkel en alleen waterspelletjes. Alles 

gaat nat worden, en ook de leiding zal het niet droog houden vandaag. Zoevende 

waterballonen, frisse emmer-douches, buik- of rug- of zijschuiven (of kopstand-

schuiven, voor de echte durvers): alles kan en mag vandaag. Doe even mee nog 

wat schietgebedjes dat de weergoden ook zo veel zin hebben in deze zondag 

zodat de zon weer lustig schijnt. Een zwembroek aantrekken is misschien geen 

slecht plan, en een extra droge tshirt kan ook wel van pas komen. Waterpistolen 

om mee op de leiding te schieten (als je durft) zijn welkom. Spetterende groetjes, 

jullie favo fleiders. TOT DAN. 

 

Zondag 23 juni 2019: dag door aspi’s  

 

Oei oei mannen, wat is dat hier! Jullie leiders zijn opeens terug 3 jonge knapen 

geworden!? Vandaag nemen den Tonnie, James en Vinnie een dagske congé (om 

te studeren, joepie). Maar geen zorgen: de Aspiranten staan klaar om jullie een 

bangelijke zondag te geven vandaag! Zeker komen vandaag, want dit is de ultieme 

kans om die gasten eens extra het vuur aan de schenen te leggen. (Mopje) Tot 

volgende week gasten!! En draag wat zorg voor de Aspi’s 😉 

 

Zondag 30 juni 2019: Boiten in Sint Pietersburcht 

 

Mannen! Vandaag is de dag! We trekken met z’n allen richting Puurs’ schoonste 

speeltuin en boit-gebied: Sint Pietersburcht! Hier kunnen jullie de hele dag goed 

ravotten (en hier en daar een traantje bedwingen want het is ook de laatste Chiro 

zondag.) Dikke schommels, wilde bergen, zotte slides, crazy boomhutten: Jullie 

leiders zijn hier ook nog groot op geworden. Goeie tijden, wordt een fantastische 

zondag mannen! Smeer u hopelijk ook maar goed in met een dikke plak zonne-

creme, want we hopen op goed weer! Ciao, Challas, Bye, Salut: we zien jullie dan! 

PS: graag met de vélo cruisen naar de Chiro, zodat we niet naar de Burcht moeten 

stappen.  

Wat een jaar, wat een jaar mannen! 

Wat gaan we jullie missen… MAAR! Eerst is er natuurlijk nog het kamp. Jullie 

leiders hebben er alvast kei-veel zin in. Nog een paar dagen aftellen en die 

onvergetelijke tien-daagse gaat weer van start. Tot dan, kanjers. 

   

 



Speelclubs 
 

Joo Yellow Army,  

 

Dag gele jongens, 

Ik kan het bijna niet geloven maar met pijn in het hart moet ik jullie melden dat dit 

het 

laatste boekje van het jaar is…oooooooooooh!! Ik weet het, de verslagenheid is bij 

jullie ongetwijfeld enorm! Maar desalniettemin gaan we er deze maand nog eens 

een 

goeie lap op geven. Spijtig genoeg zullen jullie ons bijna een volledige maand 

moeten missen want de examens staan weer voor de deur. Om toch af te sluiten 

met 

een positieve noot: Na deze maand staat het megacoole kamp op het menu! Als 

dat 

geen goed nieuws is hé!! 

 

Zonag 5 mei 2019: Capture the flag 

 

We trekken weer eens naar het speelbos jongens! Jullie weten wat dat betekend? 

Vandaag gaan we aan de slag met blaaspijp en klei, zo nemen we het met 2 teams 

tegen elkaar op om elkaans kamp binnen te dringen. Welk team is strategisch het 

sterkst? Wie is de beste shooter? Op deze vragen krijgen jullie vandaag allemaal 

een antwoord! 

 

Zondag  12 mei 2019: Schotse dag 

 

Deze zondag gaan we als schot door het leven. 

Dit betekend, leven,eten,slapen en spelen zoals 

het echte schotste volk dat deed! Denk maar aan 

de befaamde sport firlejeppen. Voor diegene die 

dit niet kennen, dit houdt in dat je met hulp van 

een lange stok over een beek moet geraken. Dit is 

slechts één voorbeeld, wie weten leren jullie 

vandaag wel doedelzak spelen?? Kom het allemaal ontdekken deze zondag!!! Tot 

dan! 

 

Zondag 19 mei  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).  



Speelclubs 
 

 

Zondag  26 mei 2019: Waterspelletjes  

 

Op deze dag komt er 1 van jullie coolste leiders terug, maar wie is het???? 

Vandaag gaan jullie geen seconde droog zijn. Jullie mogen je coolste zwembroek 

aandoen, want we gaan water ballonnen gooien, buikschuiven, diepzeeduiken 

enzoverder. Als jullie deze spectaculaire zondag niet willen missen moet je zeker 

komen. Tot dan!!!!  

 

Zondag  2 juni 2019: Binnen de minuut 
 
Vandaag een heel simpel concept, namelijk zoveel mogelijk 
dingen/weetjes/raadsels/truckjes op te lossen in één minuut tijd. De leiders 
hebben al tal van opdrachten getest en goedgekeurd. Diegene die vandaag het 
meeste van deze opdrachten kan voltooien, is de grote winnaar van deze dag. 
Zijn jullie klaar om de test te ondergaan? Wij alvast wel!!  

 
Zondag 9 juni 2019: Het grote voetbalspel 
 
Omdat de meesten onder jullie allemaal zo’n grote voetbalfanaten zijn, kunnen 
wij eigenlijk niet anders dan een groot voetbalspel in elkaar te steken, toch? 
Vandaag gaan we bekijken en belissen wie er nu de beste voetballer is. Ik heb 
eens gebeld met Eden Hazard en die heeft mij het één en ander uitgelegd over 
het voetbal. Samen hebben we dan de zotste proeven samengesteld. Diegene 
die deze proeven makkelijk kan doorstaan, mag zich tot de voetbalgod van de 
speelclubs kronen. 
 
Zondag 16 juni 2019: hawai dag 
 
We gaan vandaag met een kokosnoot aan het meeste chille zwembad van de 

Chiro liggen (namelijk ons eigen zwembad) 😉 . Er staat veel op het programma 

vandaag! Denk maar aan cocktails maken voor de knappe strandmeisjes, de 
zotste beachvolleybal match spelen, een lekker kleurtje op doen en nog zoveel 
meer! Wij verwachten dat jullie deze dag als een echte hawaiiaan verkleed 
komen.  
 
 
Zondag 23 juni 2019: Dag door aspiranten 
 
Spijtig genoeg kunnen wij er vandaag niet bij zijn, omdat wij beginnen met onze 
examens, maar wij hebben voor zeer goede vervanging gezorgd. Vandaag gaan 
de aspiranten proberen te laten zien dat zij even leuke leiders zijn als ons. Jullie 
mogen je zoveel uitleven op hun, wij gaan jullie pas terug zien eind juni.  
 
 



Speelclubs 
 

Zondag 30 juni 2019: Barbecue 

 

Omdat dit de laatste chiro zondag is gaan we er een speciale dag van maken. 

Vandaag gaan we lekker gezellig met zen allen genieten van een overheerlijke 

barbecue! Deze dag staat volledig in het teken van vriendschap, samen leuke 

herinneringen boven halen van doorheen het jaar. Want gezellig samen zijn met 

goede vrienden, daar draait het leven toch om, niet? 

GELIEVE VANDAAG ALLEMAAL 6 EURO MEE TE NEMEN VOOR HET ETEN!! 

 

 

Jullie 3 kapoen  

 

Moefie aka Mathias Milans 

BOEF aka Dries Servaes 

Piet aka Pieter Florus 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Rakkers 
 

Whassupppp!!! 

 

Jaja, we zijn aangekomen aan het laatste Chiromanneke en de laatste maanden 

van het Chirojaar. Dit betekent weeral maar één ding en dat zijn de juni-examens 

voor de leiding . Maar niet getreurd want Burak heeft uitzonderlijk geen examens 

en zal jullie samen met Milano kunnen entertainen. Tegelijkertijd staat er dan ook 

weer een tiendaags kamp voor ons klaar in de zomervakantie 

waar we hopen jullie met zoveel mogelijk op mee te nemen als 

de perfecte afsluiter van het Chirojaar. Ziezo dit is dan weer de 

programmatie voor de komende weken en mogen jullie talrijk 

aanwezig zijn op deze laatste zondagen! ☺ 

 

 

Zondag 5 mei 2019: GEEN Chiro (ledenweekend) 

 

Aangezien we juist terugkomen van een spetterend weekend in Wommelgem en 

jullie hoogstwaarschijnlijk wel een beetje rust kunnen gebruiken, zal het vandaag 

geen chiro zijn. Geniet dus maar van het mooie weer vanuit de hangmat deze 

zondag en we zien jullie gauw weer, met hopelijk lekker zomerweer. 

 

 

 

Zondag 12 mei 2019: Lowland games 2k19 

 

Iedereen heeft als eens gehoord van de highland games maar wisten jullie dat er 

zoiets bestaat als de lowland games. Awel wij wisten dit ook niet. Daarom gaan 

we deze zondag alles uit de kast halen om hier voor eens en altijd een duidelijke 

definitie op te kleven. Vandaag zullen we ook zien welke rakker(s) zich tot Lowland 

game champignon 2k19 zal kronen. Het belooft weer een fantastische zondag te 

worden met nieuwe uitdagingen en boordevol plezier. Tot dan! 

 

 

Zondag 19 mei 2019: edreekegmo gad 

 

gaadnaV si teh nee gadnoz oz sla ella eredna. eW naag nettovar, toz neod, neleps, 

… 

Of toch niet? Nee hoor! Als je de titel en de eerste twee zinnen leest zal je 

misschien al zien dat we vandaag alles omgekeerd doen. Zo gaan we onzen truien 

omgekeerd dragen, onze broeken omdraaien, achteruit lopen enz. Wil je zien wat 

voor gekke beelden dat oplevert? Kom dan zeker naar de chiro want het zal weer 

een dag worden om van vooronder te vallen! 
 

 

 



Rakkers 
 

Zondag 26 mei 2019: Gotcha 

 

Deze zondag zullen we ontdekken welke rakkers 

zenuwen van staal en de instincten van een 

koudbloedige huurmoordenaar bezitten. Zo gaan we 

basic spellekes spelen zoals rugby, hollandse voetbal, 

baseball, hoger-lager, enz. Maar ondertussen heeft 

iedereen een kaartje gekregen met daarop zijn doelwit 

want er heerst onrust in de onderwereld van de 

huurmoordenaars. Zo zal elke rakker en andere rakker 

moeten proberen vermoorden zonder dat iemand anders 

het ziet. Wie als laatste overblijft is de ultieme 

huurmoordenaar van Kalfort. 

 

 

Zondag 2 juni 2019: Once upon a time 

 

Once upon a time is een spel dat veel inzicht vergt zo zullen de rakkers worden 

onderverdeeld in teams en zullen zij hun krachten moeten bundelen om de andere 

teams te verslagen. Doormiddel van het uitvoeren van opdrachten kunnen ze 

voordelen verdienen die hun kunnen helpen om het uiteindelijke doel te bereiken, 

heersen over het spelbord (lees: stukske karton). Welk team zal uiteindelijk als 

overwinnaar uit de bus komen en de anders teams genadeloos verslagen? 

P.S.: Jullie kennen het spel onder een andere naam, namelijk “Monster boerderij”. 

 

 

Zondag 9 juni 2019: pijleke trek 

 

Neem deze zondag die wandelbenen zeker mee 

want we gaan pijltje trek spelen. Voor diegene die 

dit nog niet kennen volgt een korte uitleg. Awel, bij pijltje trek wordt de groep in 2 

gesplitst en vertrekt 1 groep ,met krijtjes, een paar minuten eerder dan de andere. 

Onderweg tekent deze groep pijlen die de richting aangeven naar waar ze 

wandelen. Pas op! Er zouden ook wel eens een paar opdrachten moeten worden 

uitgevoerd. Wie weet waar we gaan eindigen. Ciauwkes miauwkes! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rakkers 
 

 

Zondag 16 juni 2019: Mountainbiken 

 

Hello there, op deze (hopelijk) mooie zondag gaan we de velden van Kalfort en 

omstreken verkennen en temmen. We gaan namelijk één van de drie MTB-routes 

van Klein-Brabant overwinnen. Het is dan ook aangeraden om een degelijke fiets 

te voorzien die tegen een stootje en tegen een vuiltje hier en daar kan. Aangezien 

we deze routes op een ietwat “goed tempo” willen afleggen en 

MTB’en niet zonder gevaar is, is het VERPLICHT om een 

HELM te dragen. Diegene die zonder helm komen zullen 

jammer genoeg deze zondag alle grassprietjes van het veld 

moeten tellen. Smeer die benen maar al in en bestel snel nog 

een biefstuk om de dag heelhuids te overleven 😉.  

P.S.: we voorzien ook de mogelijkheid om de fietsen te kuisen 

na het MTB’en. 

 

 

Zondag 23 juni 2019: Dag door de aspi’s 

 

Juuu menne! Vandaag gaan de aspi’s het van ons overnemen om te bewijzen dat 

ze klaar zijn om mee in de leidingsploeg te stappen. Jullie krijgen voor één dag 

dus nieuwe leiders die het zotste spel ooit voor jullie zullen maken. Wie deze 

leiders zullen zijn is natuurlijk één groot mysterie. Om te weten wie jullie krijgen 

moet je natuurlijk naar de Chiro komen. Kom dat zien!  

 

 

Zondag 30 juni 2019: Waterspellekes 

 

Na 1 weekje verdiende rust ;-) zijn mijn batterijen weer helemaal opgeladen om er 

nog 1 keer stevig tegenaan te gaan op deze laatste zondag van het Chirojaar. Nu 

dat het weer ook stukken beter is kunnen we nog eens met het water spelen en 

misschien zelfs buikschuiven. Vergeet dus zeker geen handdoek, zwembroek en 

zonnecrème. Tot dan! 

 

 



Rakkers 
 

De tofste leiders van Chiro Kalfort, 

 

Themes AKA ‘Themas’ AKA Tinielover AKA hij die niet graag heeft dat er met zen 

kloten wordt gespeeld 

 

Burak AKA Peter Yromaan AKA hij die niet graag heeft dat er met vuur wordt 

gespeeld (zonder hem) 

 

Milano AKA hij die niet graag heeft dat er niet gelachen wordt op een zondag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toppers 
 

Zondag 5 mei GEEN chiro  

 

juu zoals jullie weten zijn we op weekend geweest en gaat deze zondag geen chiro 

meer zijn want de leiders hebben jullie al 3 dagen moeten bezig houden ik vind dat 

de leiders ook eens rust verdienen ;)  daardoor GEEN chiro ik herhaal GEEN chiro 

tot volgende week. 

 

Zondag 12 mei dansvolk chiro branst  

 

juu de menne nu we uitgerust zijn van ons super 

ledeweekend (klein kamp) is het weer tijd voor de 

polonaise want we gaan namelijk jaja je hebt het goed 

gelezen volksdansen in branst we gaan die beentjes eens 

lekker los schudden en slowen met de maskes en 

natuurlijk conecties leggen met iedereen dus kom zeker 

want het wordt een dag om niet te vergeten (PS breng een 

extra centje mee voor eventueel iet te eten of drinken) tot 

dan.  

 

Zondag 19 mei legerdag 

 

mannen vandaag gaan we echt trainen zoals onze redders 

van ons heilig landje dat vroeger gedaan hebben dat wil 

zeggen deftig marcheren omdat er nu niet veel ritme inzit als 

we opstap gaan zwaargewichten kunnen tillen om die 

spieren te trainen en de moeilijkste stormbanen af te leggen 

maar ook de nieuwste technieken oefenen en zware 

schietoefeningen dus kom zeker. verkleed is zeker een 

pluspunt anders ga je te snel opvallen in de zware strijd.  

 

 

Zondag 26 mei het wimmeke spel 

 

deze dag is nog een groot verassing moment aar ben je nieuwsgierig dan heb je 

geen keuze en moet je afkomen of je nu wilt of niet zie dat je er bent en u dag zal 

goed gevuld zijn en we gaan ook nog eens zelf koken wat da zullen we de week 

ervoor bespreken maar breng dus zeker een extra centje mee de firma dankt u. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toppers 
 

 

Zondag 2 juni: het grote jeanke’s inleefspel 

 

juu omdat het de eerste zondag van de laatstemaand van het  chirojaar. is gaan we 

nog is iets doen dat we nog niet veel gedaan hebben namelijk...(je kan zelf ook de 

titel lezen he ;) ). Dus veel ga ik nog niet uiteggen maar als je deze dag komt ga je 

het hoogst waarschijnlijk weten tegen 14:30 wat deze dag zal inhouden. Ben je 

nieuwsgierig en wil je weten waar dit over gaat dan moet je zeker komen. mss al en 

klein tipje het wordt een vet spel dus wat we gaan doen nene jullie gaan gewoon 

komen voor een onvergetelijke dag. (editor’s note: ik sta in voor de kwaliteitscontrole 

van deze maandboekjes, maar de vorige zin valt helaas niet te redden zonder de 

inhoud ervan drastisch te veranderen. Mijn excuses daarvoor.) 

 

Zondag 9 juni: Meme Games  

 

De grote meme-games gaan beginnen, vandaag gaan er 

memes gecreëerd worden en gesloopt. We hadden al 

vernomen dat vele van jullie wel een portie goede memes 

kennen. Dat zal jullie een groot voordeel opleveren. Voor 

diegene die nog niet de nodige voorkennis hebben dit is 

geen probleem. Zolang jullie een creatieve geest hebben 

kunnen jullie misschien ook nog winnen. Moesten jullie een 

extra inspanning willen doen om jullie kennis op te krikken, 

dan kunnen jullie altijd volgende pagina’s op reddit is 

afgaan : /r/dankmemes , /r/memes ,/r/funny ,/r/gifs , /r/watchpeopledieinside , r/me_irl 

en /r/pewdiepiesubmissions . 

Zondag 16 juni: World creators 

 

Vandaag mogen jullie afkomen met jullie meest verwoestende gedachten en loslaten 

op dit spel. Jullie zijn namelijk vandaag de dictators van jullie eigen imperium. Met dit 

imperium zullen jullie de andere proberen te verwoesten en of als slaven op hun 

knieën te brengen. Alles waar je kan aan denken, is vandaag immers toegelaten 

(buiten enkele grondregels waar jullie je weg wel omheen vinden😉 ).  

 

 

 

https://www.reddit.com/r/dankmemes
https://www.reddit.com/r/memes
https://www.reddit.com/r/funny
https://www.reddit.com/r/gifs
https://www.reddit.com/r/watchpeopledieinside
https://www.reddit.com/r/pewdiepiesubmissions


Toppers 
 

Zondag 23  juni: hawaidag 

 

Vandaag gaan we eens goed actief zijn en voetballen, baseballen, klimmen, 

diepzeeduiken, enzovoort zodat we onze conditie in topvorm houden. Nee just a joke 

we gaan chillen in een zwembad met een cocktail en lekkere hapkes want het is 

namelijk hawaiidag. VERKLEEDKLEREN IN  THEMA IS VERPLICHT! 

 

 

Zondag 30 juni: BBQ 

 

Om dit chirojaar in schoonheid te eindigen hadden wij het fantastische plan om eens 

lekker te dineren. We gaan namelijk barbecueën, dit gaat een dag worden om nooit 

te vergeten voor de rest van je leven. We gaan ons vlees den beste cuisson geven 

waarvan Peter Goossens zelfs verbaasd zal van zijn. Dit wordt dus duidelijk een dag 

dat we het redelijk passief gaan houden, dus niet veel voetbal ! Wij zullen voor den 

bbq, het vlees, de kolen en heel den santenboetiek. ;) Wij vragen voor deze dag een 

vergoeding van ongeveer €7 per persoon. Hopelijk tot dan met zeer veel honger ;). 

 

ulle top trio  

jef AKA den Automan 

daan AKA en IT'er 

yens AKA den electricien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerels 
 

 

Het moment is daar 

 
Om terug te blikken op een fantastisch jaar 
 
In de vaos zijn hol zit veel haar 
 
Lees snel verder om te weten wat we de komende zondagen nog gaan doen ipv te 
sleuren aan uw **** 
 

 

Zondag 5 mei 2019: volleybal op de vijverbosfeesten 

 

Vandaag geen we nog eens laten zien dat Chiro Kalfort een broeihaard is van talent 

op alle vlakken! Of het nu voetbal, zeepkisten bouwen of volleyballen betreft, we 

moeten toch bewijzen da ge niet moet zwanzen met de blauwe manne van Kalfeut! 

Nog enkele belangrijke puntjes: we zullen iets vroeger samenkomen en ook het 

bezitten van een fiets en een beetje extra geld zullen zeker van pas komen bij het 

optimaal beleven van deze dag xxx 

 

Zondag 12 mei 2019: gemengde volksdans Chiro Branst 

 

Jullie leiders hebben het onmogelijke weeral gefikst! Vandaag zullen we 2 

PROGRAMMA’S IN 1 ZONDAG COMBINEREN. Hoe zot isdaaaaa???!!! We hebben 

onze 2de gemengde van het jaar te pakken maar deze week zoeken we het niet al 

te ver en gaan we het vrouwelijk schoon van eigen makelij eens van dichterbij 

bekijken om daarna nog eventueel even te gaan piepen op de volksdans van Branst! 

CU! 

  Zondag 19 mei 2019: vlees bakken op een grill littttt 

 

Omdat jullie na deze zondag waarschijnlijk mij ,het bleuke, enkel nog maar gaan 

kunnen aanschouwen achter stapels boeken en tientallen tassen koffie, vond ik het 

een goed idee om vandaag al min of meer het chirojaar af te sluiten en hoe kan dit 

anders gebeuren dan me ne geweldige BBQ? Wie wa moet meenemen zal nog wel 

meegedeeld worden maar ik kan u 1 ding verzekeren: deze zondag zou ge weeral 

voor geen goud van de wereld willen missen <3  

 

Zondag 26 mei & 2 juni 2019: het grote VAOS spel (deel 1 en 2) 

 

De blokkende studenten zijn weeral achter hun boeken gekropen voor de meest 

zenuwslopende periode van het jaar: de gevreesden ‘blok’. Vanaf deze week gaan 

jullie het dus enkel met de vaos moeten doen! Maar niet getreurd! De vaos heeft altijd 

duizenden goeie programma’s op voorhand klaar liggen in zijn grote witte camionet 

en zal jullie om de oren slaan met de meest epische programma’s van de eeuw! Kom 

dat zien kom dat zien! 



Kerels 
 

 

Zondag 9,16 en 23 juni 2019: voltooid verleden tijd van ‘vriendin’ + einde van 

christelijk gebed + chiro 

 

Mocht u bovenstaand raadsel toch nog niet doorhebben: het antwoord is 

‘examenchiro’ 

Jullie dikste vriend, J. Schelfhout, zal er alles aan doen om jullie die vervelende 

examens toch even te laten vergeten! Het zullen wederom een paar prachtige 

zondagen worden dus laat dieje cursus nog maar even op den bureau liggen (nee, 

hij loopt gelukkig (of net spijtig genoeg?) niet weg en zal er nog steeds liggen als ge 

’s avonds nog vlug iets wilt bekijken! 

 

Zondag 30 juni 2017: leden geven leiding 

 

Jaja, jullie horen het goed! Vandaag worden de rollen omgedraaid! Vandaag gaan wij 

eens even de irritante, altijd zagende, nooit goed gezinde, onvolwassen leden spelen. 

MOPJE HE JONGENS JULLIE ZIJN ECHT STUK VOOR STUK SCHATJES VAN 

PATTATJES XXXX 

Maar vandaag mogen jullie dus de spelletjes kiezen en daarin mogen jullie heel ver 

gaan! Van wereldkampioenschap 5 uur in ne zetel zitten tot een marathon lopen… 

geen idee is te zot! Aangezien die examens gedaan zijn en jullie dus allemaal in 

opperbeste sfeer verkeren verwachten we jullie voltallig om er nog eens een laatste 

keer een lap op te geven! 

 

Voila!  

 

Weeral een spetterende 2 maanden in het vooruitzicht! 

 

Kwou ulle ook efkes al allemaal bedanken om er zo een ruig jaar van te maken! Gulle 

zijt echt topkerels *slijm slijm* 

 

Nog een laatste keer de allerbeste groetjes van jullie heilige Drievuldigheid: 

 

Vaos, jakke en Chimme xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



netnaripsa 
 

Jupla het is weer zover: het chirojaar loopt op z’n einde. Dat is droevig nieuws maar 

wil wel zeggen dat de bivak dichterbij komt! We gaan ons deze laatste twee maanden 

nog eens goed amuseren! (behalve jullie favo-leider Bason, die gaat ‘crawlen in zijn 

skin’ hahahahhahaahahahhahahahhahahah 

 

Zondag 5 mei 2019: Volleybaltornooi vijverbos 

 

Vandaag is het weer zover. Eindelijk het volleybaltornooi van het Vijverbos. Ik en den 

Bastons willen dit jaar winnen aangezien dat we wel wat volleybal talent in onze groep 

hebben zitten. We hebben twee ploegen ingeschreven dus graag allen te komen! 

@Metes, Gijs of Siebe pakt is nen oefenvolleybal mee aub. 

 

Zondag 12 mei 2019: volksdans branstttt 

 

We trekken eropuit met de FIETS 

richting Branst, meteen ook een goede 

oefening voor onze oddysee binnen 

een kleine maand😊 het is volksdans 

en als het weer goed zit is er niets toffer 

dan dat natuurlijk 😊 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 19 mei 2019: Gewone chirozondag MET een twist 

 

We houden ons vandaag bezig met gewone spelen zoals: paalvoetbal, rugby, hockey, 

hangen, chillen, bazon admireren, flap uitlachen wanneer hij nog eens ‘broberen’ ipv 

‘proberen’ zegt….maar terwijl we dat allemaal doen is er een GOTCHA-spel aan de 

gang….de winnaar van dat spel zal worden verrast op een bijzondere manier….(en 

natuurlijk punten krijgen voor het grote bastos-spel of course natuurlijk 

vanzelfsprekend) 

 

Zondag 26 mei 2019: leiding geven 

Aangezien jullie nog wel wat moeten oefenen om ook zo’n zeer goede leiders te zijn 

zoals wij dit zij en opvolging verzekerd moet zijn, geven jullie deze zondag alles om de 

leden een enthousiaste spelmiddag te voorzien. Meer info over de verdeling van de 

groepen en spelvoorstelling volgt zondag 5 mei! 
 



Aspi’s 
 

Zondag 2 juni 2019: pijltje trek 

 

Hopelijk is het vandaag goed weer dan kunnen we dit old-school spel in groot jolijt 

spelen! We verdelen ons dus in 2 teams waarvan 1 team eropuit trekt. De kunst is om 

onderweg grappige of moeilijke opdrachten mee te geven voor de achtervolgers alsook 

originele parcours te bedenken! We zien jullie dan! 

 

   +  

 

 

Zondag 7 en 14 juni 2019: examen Chiro 

 

Aangezien den tijd van het studeren weer is aangebroken zijn deze twee data voorzien 

als examen Chiro. Dit jaar gaat de Flap op vrijdagavond een vet ontspannend 

programma voorzien voor jullie in plaats van op zondagmiddag! Wie efkes genoeg 

heeft van dienen bureau en zijn boeken, komt maar af!  

 

Zondag 23 juni 2019: examens zijn voorbij jeeeeej dikke feeest 

 

Om het einde van de examens te vieren gaan Flap en zijn trouwe kompaan Bart Astons 

jullie vandaag eens goed in de watten leggen met een keiiitof spel!! 

 

 

cuuuu 

 

 

 

 

 

Zondag 30 juni 2019: laatste zondag  

 

Voor sommigen wel de laatste zondag als aspirantenlid of 

zelfs leider… ! Jaja tis de flap zijne laatste Girozondag. Dit 

gaan we vieren met ne goeien BBQ! Graag allemaal 2 of 3 

stukken vlees zelf mee te nemen. De leiding zal de 

groenten, brood, patatten en colaatjes regelen. 

 

See u boerkes! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


