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Inleiding 
 
 

 
Beste leden, ouders en andere 
Chirosympathisanten,  

 
Na de twee schitterende zomermaanden juli en augustus, zijn we in september weer 
aanbeland bij een nieuw Chirojaar. We mogen zeggen dat het voorbije jaar weer een topper 
van formaat was. Daarom willen we samen met jullie nog even terugblikken op de voorbije 
maanden.  

 
In juni stonden de examens op het programma. Omdat de meesten het dan veel te druk hadden 
met studeren, was er zeer weinig tijd om zich zondag over uw kleine spruit te ontfermen. Voor 
diegenen die goed gepresteerd hebben, proficiat! En aan allen die minder goed gepresteerd 
hebben...euhm...ook proficiat!  

 
Nadat het schooljaar afgelopen was, keek iedereen weer uit naar onze jaarlijkse 10-daagse 
bivak. Vanaf dat de boeken weggestopt konden worden, begonnen de leiders met de 
voorbereiding van het hoogtepunt van het Chirojaar. Wat naar wat wij hebben horen zeggen, 
weer zeer geslaagd was. 

 
Het kamp dat van 11 t.e.m. 21 juli doorging was een groot succes. Dit jaar zochten we het een 
beetje verder van huis en kwamen we terecht in het glooiende en oh zo mooie landschap van 
Sankt Vith terecht. Een dikke pluim trouwens voor onze kerels en aspiranten die de fietstocht 
van om en bij de 250 km met vlag en wimpel doorstaan hebben! Het kamp was dit jaar volledig 
in het thema ‘avatar: the last airbender’ gedoopt en dit uitte zich in boeiende toneeltjes voor 
zowel groot en klein en enorm leuke inleefspelen die bij menig lid nog lang in het geheugen zal 
bijblijven. De weergoden waren ons dit jaar ook weer goed gezind en dit spetterende kamp 
werd traditioneel afgesloten met een kampvuur om ‘u’ tegen te zeggen.  
 
Het kamp was nog niet gedaan en enkele weken later stond er weer een andere grote activiteit 
op het programma. Kalfort Kermis. Tijdens deze feestweek werd onze Chiro omgetoverd tot 
een waar restaurant: het welgekende ‘Bij Mie Kalfut’. Na een week voorbereidingen openden 
onze deuren op vrijdag 23 augustus met onze 4de editie van onze kaartavond. Op zaterdag 25 
augustus startte dan uiteindelijk het restaurant. Een hele week lang werd er lekker gegeten en 
gedronken, gefeest en gevierd. Tonnen mosselen, kilo’s spaghetti en paling, massa’s koude 
schotels en frietjes passeerden de keuken. Tal van mensen konden genieten van onze culinaire 
gerechten.  
 

Tijdens deze afsluiter van de vakantie probeerde onze Chiro verscheidene activiteiten te 

organiseren. Maandag maakten enkele leiders en leidsters reclame op de braderij voor onze 

startdag. Dinsdag werd het Chiroheem omgetoverd tot een beurs waar Wall Street nog een 

puntje aan kan zuigen en werden verscheidene dranken aan fluctuerende prijzen verkocht, 

snel zijn was de boodschap! Op vrijdag konden de mensen genieten van ons uitgebreid 

dessertenbuffet. Taartjes, cakejes, koekjes, fruit en allerlei andere lekkere dingen vulden een 

rijk gevulde tafel. Spijtig genoeg was er dit jaar geen Go-cart race die de straten van Kalfort 

onveilig maakte maar we hadden wel een waardig alternatief te bieden. Op zondag kon 

namelijk jong en oud afzakken naar het Chiroheem voor het Kubb-spel toernooi. Als we zo 

terugblikken op deze vermoeiende maar leuke week, kunnen we besluiten dat het wederom 

een geslaagde editie was. 

 



Inleiding 
 
Natuurlijk konden al deze activiteiten plus het werk in ons restaurant niet doorgaan zonder de 
hulp van vele mensen. Leiders, leden, ouders en andere Chirosympathisanten maakten dit 
mogelijk. Onze kermisweek staat of valt door de hulp van deze mensen. En we mogen 
zeggen dat ook dit jaar ons restaurant er weer volledig stond. We willen dan ook iedereen 
nog eens bedanken voor hun onvermoeibare inzet en het vele werk.  

 
Tot zover de terugblik op het voorbije chirojaar.  
 
Voor het nieuwe jaar hebben de leiders heel wat in petto. Ze zullen zorgen voor een 
onvergetelijk jaar door iedere zondag weer met de zotste activiteiten op de proppen te komen! 
Aan alle mooie liedjes komt een einde en dit geldt dit jaar ook voor enkele van onze topleiders: 
Rik schelfhout (5 jaar leiding en 3 jaar hoofdleiding), Pieter Florus (4 jaar leiding), Mathias 
Milans (4 jaar leiding), Vincent delrue (4 jaar leiding), Chimme Janssens (3 jaar leiding), Wout 
Van Den Eede (3 jaar leiding) en Milad Uryakhel (1 jaar leiding): merci voor de jarenlange inzet! 
 
Aan de andere kant stellen we met trots 7 klasbakken aan u voor met reeds vele jaren Chiro-
ervaring die het ongetwijfeld geweldig gaan doen als leider: Siebe Spittaels, Ruben de Groof, 
Dentel van Ranst, Wannes Maes, Willem Vansteyvoort, Kevin Moons en Pol de Boeck de 
Saeger. Voor meer informatie over deze adonissen wijs ik u graag door naar ons 
leidingsboekje. 
 
Naast de voorstelling van deze leiders mogen wij u ook twee nieuwe hoofdleiders voorstellen 
die het vanaf heden gaan overnemen van Rik en Toon. (noot van de redactie: merci mannen 
voor alles, we zullen jullie niet teleurstellen xoxo) De nieuwe hoofdleiding is niemand minder 
dan Robbe Danckaers en Jan Van Praet. Met prangende en uiteraard ook minder prangende 
vragen kan u steeds bij ons terecht. 
 
Van de Chirowerking uit, beloven wij dit jaar opnieuw een vlotte werking. We zullen jullie ook 
zo goed mogelijk op de hoogte proberen houden over onze werking via onze handige site: 
www.chirokalfort.be en onze facebookpagina “Chirojongens Kalfort”. Op deze site kan je dit 
boekje en de volgende Chiromannekes nakijken, informatie terugvinden over de Chiro of de 
leiding, de planning bekijken van dit Chirojaar en nog veel meer! Bekijk ook zeker eens onze 
facebookpagina voor foto’s gedurende het Chirojaar!  

 
Dit gezegd zijnde, zijn we weer klaar voor een spetterend 
jaar!  

 
Leiding en hoofdleiding Chiro Kalfort! 

 
Robbe Danckaers (aka den Burak) en Jan Van Praet (aka de Jakke) 
 



Sloebers 
 
 
Joo kleine manne! 
 
Voor de mannen dat vorig jaar al sloebers waren: welkom terug. En voor de nieuwelingen 
van harte welkom op de beste Chiro ter wereld. Vaos, Pirre en Wimpie hebben er zin in om 
er een topjaar van te maken! In september en oktober gaan we al zotte dingen doen die jullie 
nooit zullen vergeten. In dit boekje kan je het programma vinden van september en oktober. 
We hebben alleen nog maar één boodschap voor jullie: probeer dus elke zondag met zoveel 
mogelijk en met veel energie naar de Chiro te komen zodat al onze zondagen nog plezanter 
worden. We zien jullie snel!  
 
Zondag 8 september 2019: overgang 
Vandaag weten we wie jullie leidertjes zijn. We hopen dat jullie tevreden met ons zijn want 
het gaat een ooooo zoooo leuk jaar worden! Wij gaan alleszins ons best doen om van dit jaar 
een megaplezant jaar te maken.  
 
Zondag 15 september 2019: startdag 
Vandaag krijgen jullie één opdracht van ons: neem zoveel mogelijk vriendjes mee naar de 
Chiro. Er zullen vandaag kei koele activiteiten zijn en er zal zelfs een verrassing zijn als jullie 
goed meedoen. Tot dan kleine vrienden! 
 
Zondag 22 september 2019: alles met een bal 
Voetbal, basketbal, volleybal, baseball, hockey, rugby… We doen het 
allemaal! We improviseren erop los vandaag en we bedenken de zotste 
balsporten die jullie nog nooit eerder hebben gespeeld. Hopelijk hebben 
jullie even veel balgevoel als jullie leidertjes want het geluk zit niet in het 
spel deze keer. Tot dan! 
 
Zondag 29 september 2019: leden vs leiders 
Eindelijk komen we erachter wie de sterkste is… zijn het de leden of zijn het toch maar de 
leiders die al voor hevigere vuren gestaan hebben 😉. We gaan het allemaal zien en geloven want 

hoe meer leden deze zondag hoe groter de kans dat de leden winnen, hé. Dus komen is de boodschap, 

winnen is bijzaak 😉. 

 
Zondag 6 oktober 2019: kamp bouwen 
Wie heeft er al eens allemaal een kamp gebouwd? Hopelijk iedereen 
want vandaag is het de bedoeling dat jullie als groep een zo groot, mooi, 
origineel mogelijk kamp gaan bouwen in het prachtige chirobos. Dus 
haal jullie bouwtechnieken, ingenieuze creaties of zelfs architecturale 
bouwkennis maar naar boven. 
 
Zondag 13 oktober 2019: doop 
Jaaaaaaaaa!!! Den doop is in zicht. Jullie worden vandaag omgedoopt tot ware Sloebers. 
Hier laten jullie werkelijk zien dat jullie echte mannen zijn en tegen een stootje kunnen. Durf 
jij het aan en weet je zeker dat er een echte sloeber in jou schuilt? Kom dan zeker!  
Opgelet! Gelieve reserve kledij mee te nemen die ze alvorens de doop dragen, ook 
douchegrief zou handig zijn. 

  



Sloebers 
 
 
Zondag 20 oktober 2019: omgekeerde dag 
Vandaag gaan we alles is omgekeerd doen se. Gewoon, omdat het kan wa denkte gelle goe 
idee? Ik denk van wel he. Dus wat houd dit eigenlijk allemaal in , eigenlijk is het ni moeilijk 
we beginnen met onze kleren achterstevoren aan te doen en daarna alle spelen die we maar 
kunnen bedenken te spelen maar natuurlijk alles achteruit we zullen dus beginnen met een 
winnaar en eindigen met een hele groep  
 
Zondag 27 oktober 2019: wie is de sterkste sloeber? 
Alle manne, tis weer de laatste zondag van de maand en wat staat er op het programma jaja 
wie is de sterkste sloeber. Wa wilt da nu eigenlijk zeggen ? awel vandaag doen we alles 
zower verstandelijk als puur op brute kracht we gaan alles zo lang of zo snel mogelijk 
uitvoeren. Het zal gaan van een rekensom oplossen tot om ter langst aan een basketbalring 
hangen. Awel ik peis da da weer nen geslaagde zondag zal worre dus ik zie jullie dan he !!! 

 
Groetjes van jullie troetelberen, 
Vaos, Pirre en Wimpy 
 



Speelclubs 
 
 

Yuuuuuukes Broedertjes uit het gele klooster!!! Jaja, het is weer eens zover. De start van 

een spiksplinternieuw Chirojaar. Net zoals ieder jaar zullen jullie knappe leiders weer hun 

uiterste best doen om zoveel mogelijk educatief verantwoorde zondagen in te blikken en af 

te leveren! Wij kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te leren kennen en hopen natuurlijk 

weer een supersweet jaar aan ons curriculum toe te kunnen voegen. Onder deze korte intro 

vinden jullie een overzichtje terug van de programma’s die we voor september en oktober 

speciaal voor jullie uit onze mouwen hebben geschud. Voor de volgende maanden luidt er 

dus maar één boodschap: zak allemaal massaal af naar de Chiro!!! 

 
 

Zondag 8 september 2019: overgang 

 

De eerste zondag, EINDELIJK ! Vandaag komen jullie te weten wie jullie toffe leiders 

worden. Het wordt weer een fantastisch jaar vol spelletjes, speciaal bedacht voor jullie! Na 

een vakantie geluierd te hebben gaan we er weer invliegen. We hopen dat je er al goesting 

in hebt, wij in ieder geval wel al.  

 

Zondag 15 september 2019: startdag 

 

Zoals altijd is er dit jaar ook weer een startdag, joepieeee. Iedereen is welkom! Jullie mogen 

allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de Chiro, hoe meer hoe beter om 

een groot gezamenlijk spel te spelen met superleuke opdrachten. Wie weet wacht er wel een 

verassing op het einde van de dag. We hopen dat jullie allemaal komen.  

 

Zondag 22 september 2019: speelclubs of the caribbean 

 

Hijs de vlag, span de zijlen en maak je zeebenen al los want jullie leiding heeft zich verdiept 

in de piraten wereld. Kom vandaag naar de Chiro en laat ons zien wat voor een stoere piraat 

je kunt zijn. De kaart die jullie nodig hebben is in stukken gescheurd maar door opdrachten 

uit te voeren die enkel de ruigste speelclubbers aan zullen kunnen, kan je stukjes van de 

kaart bemachtigen. De groep die de kaart als eerste kan vervolledigen is de ultieme ‘piraten 

crew’. 

  



Speelclubs 
 

 

 

Zondag 29 september 2019: doop 

Heute wir gehen Sie Daufen.. Ahnee wacht jullie spreken geen 
Duits haha! Vandaag gaan we dus testen of jullie dat gele 
sjaaltje rond jullie nek wel echt verdienen. Jep; vandaag worden 
jullie GEDOOPT!!! Als jullie slagen in de talloze tests die we 
vandaag hebben voorzien, zullen jullie met trots het 
(spreekwoordelijke) etiket ‘speelclub’ kunnen dragen. Makkelijk 
zal het niet zijn, maar wij gaan er toch van uit dat iedereen 
uiteindelijk de eindstreep zal halen. C U on Sunday jongens!!!! 
DOPEUUUUUUUU bericht aan de ouders: vergeet uw kleine 
spruit niet in vuile kleren naar de chiro te sturen en hun 
uniform en douchegerief in een (rug)zak mee te geven aub! 

 

 

Zondag 6 oktober 2019: Hunt A Duck 

 

Heeeey bananen (die zijn geel haha)! Vandaag gaan we een geweldig leuk inleefspel 

spelen! Het doel van het spel is zoveel mogelijk plastieken eendjes te verzamelen! Jullie 

worden verdeeld in twee teams die tegen elkaar een bloedstollende strijd zullen voeren. Dus, 

als jullie zin hebben in een vet competitief spel, kom dan zeker naar de Chiro deze zondag 

en ga de strijd aan met al je vriendjes!! Tot dan boykes!!!! 

 

Zondag 13 oktober 2019: overlevingstocht in amazonewoud Coolhembos 

 

Jullie leiding heeft in de straten van Kalfort horen fluisteren dat het Coolhembos vol zou 

zitten met gevaarlijke wezens zoals sabeltandtijgers, beren, 

wolven en misschien zelfs een dinosaurus! Omdat jullie twee 

weken geleden stuk voor stuk gedoopt zijn tot stoere speelclub 

hebben wij beslist dat wij eens een kijkje gaan nemen in dit 

prachtig stukje natuur om te zien wat er nu van deze verhalen 

allemaal waar is. Probeer met zoveel mogelijk aanwezig te zijn 

want hoe meer sterke speelclubs we hebben, hoe makkelijker 

het is om al deze roofdieren te pakken te krijgen!  

 

Zondag 20 oktober 2019: het grote ruimtespel 

 

Een grote hobby van jullie leidertjes is sterren kijken. Onze grote droom is dan ook om ooit 

eens een raket te bouwen en zelf naar de ruimte te vliegen om alles eens van dichterbij te 

bekijken. Spijt genoeg, kunnen we dit niet alleen en daarom hebben wij jullie hulp nodig! Op 

de Chiro gaan we eerst op zoek naar allerlei materialen om onze raket te bouwen om daarna 

met zen allen naar één of andere planeet te reizen en misschien zelf intergalactische voetbal 

te spelen met aliens! Heb je altijd al eens op de maan willen lopen en of gewoon willen 

rondzweven in de ruimte? Dan is deze zondag HET moment van jouw leven! Komt dat zien, 

komt dat zien! 

 



Speelclubs 
 

 

Zondag 27 oktober 2018: laddercompetitie 

Vandaag wordt het dispuut omtrent sterkste, stoerste, slimste en snelste speelclub voor eens 

en altijd opgelost. Jullie nemen het op deze dag namelijk op tegen jullie mede-

speelclubbertjes om uit te maken wie vanboven aan de ladder eindigt. Denk je beter te 

kunnen voetballen dan jouw maatje? Of ben je er zeker van dat je de beste bent in 

touwtrekken van heel de groep? Vandaag is de dag om jou te bewijzen in deze titanenstrijd. 

Kom zeker allemaal af naar de Chiro om die titel van ‘strafste speelclub’ mee naar huis te 

proberen nemen! CU on Sunday boyzzzzz! 

 

Voila, 

Nu jullie het programma voor de komende 2 maanden weten, houdt niets jullie nog tegen om 

op zondag het beste van jullie zelf te komen geven op de Chiro! 

Wij hebben er alvast enorm veel zin in <3 

 

Kusjes, knuffels, high fives en heel veel groetjes, 

Themes aka kwik 

Jakka aka kwek 

Xanax aka kwak 

 



Rakkers 
 
 

Rakkeeeuuuursss!!! 

 

Hier zijn we dan jullie nieuwe leidertjes, maar we gaan nog niets verklappen, ah oei toch te 

laat haha lol. Zijn jullie klaar voor weer spetterende chirozondagen en een super mega vet 

graaf bangelijk chirojaar, awel wij alvast wel. En we hopen jullie ook elke zondag te zien, 

want zonder jullie inzet en goede chirogeest zijn wij maar niets. Hieronder vind je de 

spelletjes die je zeker niet mag missen. Zie maar dat je er bent, want je gaat de tijd van uw 

leven hebben!!!! 

 

Zondag 8 september 2019: Overgang 

 

De dag is aangebroken boys! Jullie ontdekken vandaag wie jullie nieuwe leiders zijn voor dit 

nieuwe chirojaar, spannnennndd!!! We kunnen alvast één ding verklappen, het wordt een 

bangelijk jaar. Vol vreugde en plezier met je beste vrienden, probeer dan ook eens een goed 

woordje te doen bij je klasgenootjes die nog niet in onze chiro zitten. Want iedereen is 

welkom.  

 

Zondag 15 september 2019: Startdag 

 

Vandaag hebben jullie de kans om de hele chirolocatie weer opnieuw te gaan ontdekken. 

Van het doolhof tot het voetbalveld tot het crossparcour, en vergeet zeker niet die heerlijke 

smoutebollen die we krijgen, deze kunnen we zeker gebruiken om terug 

energie op te bouwen voor de andere spelletjes. 

 

Zondag 22 september 2019: Laddercompetitie 

 

Boyyyyssss… vandaag zijn we geen vrienden maar vijanden van elkaar, 

laat het competitiebeest maar in je los en laat zien aan de anderen wie de 

beste, sterkste of zelfs slimste rakker is van de hoop. Bewijs wat je echt 

waard bent en werk je weg naar de top. Alleen voor echte chiromannen! 

 

Zondag 29 september 2019: Drugspel 

 

Vandaag gaan we testen wie onder jullie de meeste skills heeft om deals 

af te sluiten, mensen int zak te zetten en nog veel meer. Maar natuurlijk is 

dit slechts een spel om te zien wie van de rakkers de troeven uit zijn mouw kan schudden 

om dit fantastisch wondermooie chiro Kalfort grote rakker drugspel te winnen. Mogen we de 

beste winnen! 

  



Rakkers 
 

 

 

Zondag 6 oktober 2019: De mol 

 

Juuu manneee! We hopen dat jullie allemaal wel gekend zijn met het bangelijke tv-

programma ‘De Mol’. Zo niet dan zullen jullie deze zondag wel ontdekken wat dat inhoudt. 

We gaan namelijk ons vandaag inleven in de rol van de mol, om zo deze te kunnen pakken 

ofwel om de anderen te slim af te zijn. Pak al vast jullie gezond verstand en trucjes mee, 

want die ga je zeker kunnen gebruiken op deze zondag! See you there! 

 

Zondag 13 oktober 2019: Doop 

 

Dit eeuwenoude ritueel werd al uitgevoerd bij de vikings, zij waren de trendzetters van de 

eerste chiro’s. Nu zullen wij dit doorvoeren zoals onze noorderbroeders dat gewild zouden 

hebben. Wees dus goed voorbereid (aangezien dit vuil kan worden, doe je best slechte 

kledij aan, pak je douchegerief mee en een propere chiro outfit om na het douchen aan 

te trekken). 

 

Zondag 20 oktober 2019: Big Surprise! 

 

Jaja dat is wat anders dan op voorhand te weten wat we al gaan doen. Voor jullie een vraag 

en voor ons een weet. Je kan misschien al een gokje wagen, maar het gaat niet gemakkelijk 

zijn. Dus de boodschap luidt: zeker komen om deze zondag niet te missen, anders zal je niet 

kunnen zien wat we allemaal in onze mars klaar hebben voor jullie.  

 

 

Zondag 27 oktober 2019: Casino Royal 

 

We zien het allemaal in de films. Rijkelui die met geld smijten en alles vergokken in het 

casino. Vandaag gaan wij deze coole mannen proberen evenaren in ons zelfgemaakte 

casino ‘CKC den uitsmijter’. Breng jullie geluksbrenger en pokerskills al vast mee, want je 

gaat ze nodig hebben om de grote jackpot mee naar huis te kunnen slepen. Tot dan! 

 

GREEEEEETTZZZ 

 

Wimmeke AKA Servaes AKA weirkmens 

Kefke AKA Roemeen AKA tegelleger 

Dentel AKA Jartel AKA Junior 

 



Toppers 
 
 

Jooooooo skankos, t’is weer den tijd van het jaar, het nieuwe Chiro jaar staat voor de deur! 

Het kamp zat er weer boenk op!! Na een anderhalve maand droog te staan begint het 

eindelijk terug. De dromen over de Chiro worden realiteit en de nachtmerries over saaie 

zondagen zullen verdwijnen. Voor de nieuwe toppers onder ons enkele dingen dat je moet 

weten, namelijk dat het een uur langer chiro gaat zijn ‘JOEPIEEEEE’ (19:00) en dat je een 

beetje cash gaat moeten fixen bij de mamie en de papie voor op de Chiro te gaan eten. 

 

Zondag 8 september 2019: overgang 

 

Vandaag is het een super mega speciale dag want jullie gaan eindelijk te weten komen wie 

jullie nieuwe leiders gaan worden, SPANNEND!!! Dat is den Danio, die de meeste van jullie 

al kennen, hij heeft ook al een jaar “ervaring” als leider. Daarnaast heb je nog de Popol die 

jullie kennen van twee jaar geleden op kamp toen hij leiding heeft gegeven aan jullie. En niet 

te vergeten, wat soms wel gebeurt, de Spit die jullie kennen als de luidruchtige van de hoop.  

Zondag 15 september 2019: startdag 

 

Mannekes dit is den dag da ge u nieuwe vriendjes kunt meenemen, zodat ze de Chiro sfeer 

kunnen opsnuiven. We hopen dat jullie zoveel mogelijk maten meepakken zodat ze de Chiro 

kunnen aansterken. Er zullen smoutebollen op jullie wachten en veel leuke activiteiten. Zelfs 

een deadride!! Kort samengevat: de tofste startdag van alle Chiro’s uit Klein-Brabant en 

omstreken. 

Zondag 22 september 2019: Teambuilding 

 

Today it is the day da we onze teamgeest gaan versterken en dat jullie elkaar beter gaan 

leren kennen. Jullie zullen elkaar moeten leren vertrouwen zodat we er sowiso een graaf jaar 

kunnen van maken. Op het einde van de dag zullen jullie mekkaars sterken en zwakke 

punten kennen en daar positieve op inspelen.  

Zondag 29 september 2019: Doop 

 

Jaja, de jaarlijkse inlijving van de nieuwe groep gaat vandaag gebeuren. We hopen dus ook 

dat jullie allemaal aanwezig gaan zijn voor deze zeer plechtige doop ceremonie. Het kan bij 

deze inlijving wel eens gebeuren dat je zo een heel klein beetje vuil word 😉, dus zeker niet 

vergeten mee te nemen : douchgrief om jullie propere lijfjes te wassen, kleren die vuil mogen 

worden voor na de doop en propere kleren voor tijdens de doop.  

  



Toppers 
 

 

 

Zondag 6 oktober 2019: Tomorrowland liezele edtie + lokaal pimpen 

 

Jongens vandaag ist de grootste boit van heel 

belgie (maar dan wel de liezele editie). Breng 

zeker je best dansmoves mee voor den dans 

battle tegen de spit. Ook extra geld kan altijd 

handig zijn voor de inkom en extra drankjes. 

Omdat iedereen kapot zou zijn van een hele dag 

hun benen te laten rondzwieren gaan we ook 

vandaag ons lokaal stylllllleeen dus moest ge nog wa grave: posters, meubilair, versiering, 

huis dieren, lama’s , beamers, hangmatten, tv’s,. 

 

 

Zondag 13 oktober 2019: Roage spelen 

 

Xeno nu ist de moment om te bewijzen dat ge de ruigste zijd van de toppers. Ook de andere 

kunnen tonen dat ze echte beren zijn en zelfs graver zijn als den Danio. Vergeet dus jullie 

bennen niet in te smeren en jullie baart te laten staan want het zal er ruig aan toe gaan. Het 

zullen spelen zijn met een extra factor waarvoor je zeker moet insmeren.  

 

Zondag 20 oktober 2019: Kampbouwen  

 

Vandaag gaan we bob de bouwer en george van de jungle is een 

deftig lesje leren in goeie kampenbouwen. We gaan niet op vuil 

scouts vlak leren sjorren maar gewoon onze vindingrijke geest hun 

werk laten doen. Hiermee tonen dat we ook aan dat we een deftig 

kamp kunnen bouwen zonder te sjorren aan die vuile buren van 

ons .  

Zondag 27 oktober 2019: Legerdag 

 

Als leiders hebben we opgemerkt dat jullie discipline flink verbeterd 

kan worden. Daar gaan we vandaag verandering in brengen. Om 

van jullie echte mannen te maken, gaan we jullie drillen en die 

conditie is wat verbeteren. Hou jullie al maar vast en breng zeker 

legerkleren mee. Kruipen over de grond en uw longen uit u lijf 

lopen, geen basic training als een ander. Jullie spieren zullen het 

nog tot volgende week voelen. 

 

Seeee youuuuuuu theeeeear, 

Liefste boyyyyyykaaaaaaaas 

Xoxo 

Danio aka de mooiste  

Popol aka  fitnesboy 

Spit aka zaaag  

 



Kerels 
 
 

Juuu de manneee, 

 

Eindelijk is het zover! Het moment waar jullie allemaal al maanden naar aan het uitkijken zijn… 

Vanaf vandaag mogen jullie je officieel als kerel van Chiro Kalfort beschouwen. Alhoewel, 

daarvoor moeten jullie natuurlijk eerst onze doop doorstaan ;)  

Nu jullie de 3 beste leiders van het hele universum hebben gekregen, zullen we er is een lap 

op geven dit jaar! Hieronder ons perfect verzorgde programma:  

 

Zondag 8 september 2019: Overgang 

 

Jaja mannen… vandaag komen jullie eindelijk te weten wie jullie kei coole mega leuke toffe 

leiders zijn en wie jullie dus “elke” zondag kunnen verwachten om op jullie te passen. Voor zij 

die allemaal aanwezig gaan zijn… proficiat, voor zij die allemaal niet aanwezig gaan kunnen 

zijn… komt zo snel mogelijk wel naar de chiro hé 😉. 

 

Zondag 15 september 2019: Startdag 

 

Zoals jullie wel weten begint het chirojaar pas echt vanaf de enige echte startdag.  

Voor zij die vergeten zijn wat de startdag inhoud: Vandaag komen er allemaal standjes waar 

jullie je dan kunnen amuseren zodat jullie veel honger gaan hebben en zo veel mogelijk 

smoutebollen kunnen eten als jullie willen. 

 

Zondag 22 september 2019: Volksdans Ruisbroek 

 

HOHO… het BOIT-seizoen is weer begonnen. Vandaag 

mogen jullie je beste openingszinnen en dansmoves 

bovenhalen, want het zal nodig zijn. We gaan eens laten 

zien in ruisbroek dat wij de zotste dansmoves hebben van 

heel Klein-Brabant. Jullie mogen vandaag den James leren 

schuren want blijkbaar werken zijn moves niet zo goed bij de miekes in Klein-Brabant ;-). Ik 

heb van horen zeggen dat jullie den Tonnie nog een paar goei openingszinnen moeten leren 

voor de schoon vrouwkes, want den Tonnie heeft enkel maar ervaring betaalde liefde #E. 

Linda aleman. Dus haalt die Bomma’s maar al van onder ’t stof zodat ze jullie kunnen leren 

dansen op elke volksdansplaat hééé!!  

 

Zondag 29 september 2019: Lokaal pimpen 

 

Boiiiiiis, vandaag gaan we ons lokaal eens deftig onder handen 

nemen. Misschien kunnen jullie den Boef dan eens laten zien hoe een 

propere kamer er eigenlijk uitziet want wij hebben gehoord van ene W. 

Servaes dat die van den Boef niet om aan te zien is! Hier en daar een 

laagje verf of een poster van een schaars geklede blonde deerne? 

Alles kan! Breng dus gerust extra decoratiemateriaal mee zodat we 

van ons kot de graafste crib kunnen maken van de CKC (Chiro Kalfort 

Crew).  

 



Kerels 
 

 

Zondag 6 oktober 2019: Volksdans Liezele 

 

Dansen dansen dansen dat zal er vandaag veel gebeuren. We zullen in Liezele eens laten 

zien waarom wij de schrik van Kalfort zijn. Wij hebben al enkele jaren ervaring in den Branche, 

dus zullen wij eens laten zien wat Old school volksdansen is. Ze noemen ons ook wel de 

partyanimals van kalfort.  

 

Zondag 13 oktober 2019: Doop 

 

Dit is de dag dat jullie jezelf mogen bewijzen aan ons dat jullie het waard zijn om jezelf kerel 

te noemen. We zullen er voor zorgen dat ze jullie kunnen ruiken tot in Roasbroek. Wijzelf 

hebben ondertussen al enkele dopen ondergaan om leiding te mogen van chiro Klafort, 

daarmee hebben we zelf veel inspiratie gekregen om jullie de zotste dingen te laten doen en 

eten. Zijn jullie er al klaar voor??? Wij wel hoor… ;-)  

VERGEET ZEKER GEEN SLECHTE KLEREN EN WASGERIEF MEE TE NEMEN!!!!!!  
 

Zondag 20 oktober 2019: Dorpspel  

 

Na al dat boîten met de poulékes in andere gebieden mogen jullie nu 

laten zien hoe goed jullie ons eigen Kalfort kennen. Wie mag zich een 

waardige kalfortenaar noemen en wie heeft er toch nog veel te leren. 

Haalt in ieder geval die geschiedenis boeken maar al boven zodat 

jullie elke gebeurtenis weten en op elke vraag zonder moeite kunnen 

beantwoorden. 

 

 

Zondag 27 oktober 2019: WOII-spel 

 

Heute gehen wir ein grosses Weltkrieg II Spiel spielen. Voor de onwetenden onder ons, dit is 

Duits voor 'vandaag gaan we een groot Wereldoorlog II spel spelen.' Fris jullie kennis over 

WOII tegen vandaag wat op door alvast op te zoeken wie volgende sleutelfiguren waren -> 

'Hermann Göring', 'Winston Churchill' en 'Benito Mussolini'. Jullie antwoorden op een gele 

briefkaart noteren en in de postbus van de Chiro komen steken a.u.b. We hopen jullie vandaag 

talrijk te mogen verwelkomen jongens!  

 



Aspi’s 
 
 

Yuuuuu Luieriken, nu da de kermis voorbij is kunnen we ons voorbereiden op het nieuwe 

jaar. Met zooo’n topduo als leiders gaat dat zeker goed lukken. Aan ambiance zal er dit jaar 

geen tekort zijn en anders maken we wel wat bij! Eten en drinken dat laten we wel leveren al 

gaan we natuurlijk ook wel nekeer of 2 of 3 of … zelf kokkerellen. Er is dus geen enkele 

reden om dit jaar niet af te zakken naar de chiro op zondag en we willen dan ook geire 

iedereen zien! Voor sommige zal dit hun laatste spurt zijn naar het leiderschap dus vergeet 

zeker niet om er nog met volle teugen van te genieten. Hieronder de programmatie van de 2 

eerste maanden. 

 

Zondag 8 september 2019: Overgang 

 

Vandaag zullen jullie eindelijk te weten komen wie dat jullie nieuwe leiders zijn en wordt het 

chirojaar officieel gestart met de afscheid van de oudleiders. De rest van middag gaan we 

inkleden met een verscheidenheid aan chille spellekes om nog wat te bekomen van een 

zware kermisweek en om elkander al eens goed te leren kennen! Kom dus zeker langs als je 

wilt weten wie X en Y zijn, hihihi. 

 

Zondag 15 september 2019: Helpen Pukema 

 

Voor de andere groepen zal het deze middag startdag zijn 

op de chiroterreinen maar daar doen wij dit jaar uitzonderlijk 

niet aan mee. Wij gaan namelijk helpen op Pukema bij 

“Coté Jardin” waar we de tappen en doorgeef zullen moeten 

bemannen. Het exacte uur waarop we afspreken zal nog 

worden meegedeeld via postduif. Hou dus allemaal ale 

daken in het oog hé.  
 

Zondag 22 september 2019: Fortloop + volksdans snoafbroek 

 

Diegene die onze VB Jopie (zelf in te vullen)-zot een beetje kennen zullen ongetwijfeld al 

weten dat dieje kerel heel wat tijd in verschillende evenementen steekt zolang ze maar te 

maken hebben met lopen 😉. Daarom heeft hij aan ons gevraagd om 

de bevoorrading te verzorgen van de lopers tijdens de Fortloop. Eens 

hier de klus geklaard is gaan we ons vervoegen bij de overige 

groepen op de 1ste volksdans van chiro Ruisbroek om die benen nog 

eens los te smijten. Pro tip: soms kan een fles cava wonderen doen 

op deze gebeurtenissen.  
 

Zondag 29 september 2019: Balsporten 

 

Ewaaa, we gaan het jaar rustig opstarten door een bekke te spelen met ons ballen. Dat 

betekent niet alleen paalvoetbal maar ook andere balsporten zoals hockey, baseball en 

rugby .... Dus als je goesting hebt ,wat zeker wel het geval zal zijn, kunt ge best heel u 

lichaam insmeren want het zal zweten, uitdrogen en doorgaan worden. Daarna is het tijd 

voor jullie “eerste” Hemcool-spel (ik zeg altijd: samen uit samen thuis). Tot dan heee. 

 



Aspi’s 
 

 

 

Zondag 6 oktober 2019: Het grootste licht 

 

“This day is a light day.” (das engels voor deze dag is een licht dag). Iedereen kent hoogst 

waarschijnlijk het gelijknamige programma wel dus je zult wel weten wat deze dag zal 

inhouden. Verder ga ik er niet over zeveren dus zie dat je er bent.  
 

 
 

 

Zondag 13 oktober 2019: Leden VS Burak 

 

Vandaag mogen jullie het opnemen tegen een leider genaamd den Burak, Robbe, 

Pyromaan, Deurwaarder, Zak, ... Ikzelf doe niet mee (wie gaat er anders voor van die nice 

opdrachtjes zorgen). Ik zal al vast een tipje geven van een mogelijke opdracht: maak het 

origineelste gedicht of rijmpje over iemand maar wie dit is zal nog wel meegegeven worden. 

Dit in combinatie van een tal van andere opdrachten zorgt weer voor een middag lachen en 

gibberen. Dus komt gewoon af want welk gaat ge anders doen op een zondagnamiddag! 

 

 

Zondag 20 oktober 2019:PPOOODDD!!!!! 

 

Aangezien sommige van jullie eind dit jaar leider worden moet je natuurlijk ingevet worden 

voor de zwaarste en plezantste tijd van je chiroleven. Ik zou zeggen smeert u maar al in (niet 

te veel want dan hebben welle geen werk meer ). Want welle winden geen doekskes rond 

nen doop zenne. VERGEET ZEKER GEEN REZERVE KLEREN EN DOUCHE GERIEF.  

Om af te sluiten nog even een wijze raad van Jeanke: geniet van je leven, optijd drinken 

anders raak je uitgedroogd. yuuuuu 

 

 

Zondag 27 oktober 2019: Maffiaspel 

 

Yassss! Het eerste inleefspel van dit jaar zal vandaag worden gespeeld. Hiervoor gaan we 

een luttele 90 jaar terug in de tijd wanneer de straten van Amerika overspoeld waren met de 

meest stijlvolle schurken uit de geschiedenis gewapend met een tommy-gun en een zakske 

coke. Het zou dan ook super zijn moest iedereen zijn zotste maffiakostuum aandoen om 

helemaal op te gaan in het spel, wie weet krijgt ge wel extra floes. Ciao 

 

 

 

Jullie entertainers voor dit jaar, 

 

Jeanke & Burak



Uniform 
 
Hier ziet u het perfecte voorbeeld van een uniform (excl. sweater). Het uniform 

geeft de groep het gevoel van samenhorigheid en zo kan men ook aan de 

buitenwereld laten zien dat we als één grote groep onze zondagen beleven. 

Daarom vragen wij aan iedereen die op zondag naar de Chiro komt, zijn 

uniform te dragen. 

 

 Een volledig uniform ziet er als volgt uit :  

 een beige broek 

 een rode T-shirt  

 een blauwe sweater van onze eigen Chiro (met kap) 

 een sjaaltje in de afdelingskleur  

 

Uniformen zullen niet meer verkocht worden op onze Chiro, dit namelijk omdat 

dit voor ons heel wat extra administratie en werk opleverd. Daarom willen we 

naar de ouders toe vragen om zelf uniformen te gaan kopen in “Den Banier”. Truien en 

sjaaltjes zijn wel nog te verkrijgen en dit moeten jullie navragen bij Rik Schelfhout of Robbe 

Danckaers.  

 

Deze trui of sjaal zal diezelfde zondag of de zondag daarachter klaarliggen om te gebruiken. 

U kan ofwel cash geld meebrengen of het bedrag na bestelling zo snel mogelijk storten op 

de gemengde rekening (BE74 7332 3233 2107). Gelieve hier zeker niet te lang mee te 

wachten. Zo verloopt de samenwerking het beste.  

 

Dit zijn de prijzen:  

 Chirotrui: € 25  

 Sjaaltje: € 12  

 

Indien u nog meerdere Chiro-artikelen wenst te kopen, kan u altijd zelf eens langsgaan bij 

één van de winkels van De Banier. Meer info vindt u op www.debanier.be . 



Site 
 
We weten niet of iedereen onder jullie het wel weten, maar wij hebben ook een super handige site. 

Als je deze geregeld eens raadpleegt, ben je volledig mee met onze werking. 

 

 Om jullie te overtuigen zal ik enkele troeven van onze site op tafel leggen. Dit kan je allemaal vinden 

op onze site:  

 Informatie over de leiding: gsm-nummer, e-mailadres,…  

 ’t Chiromanneke  

 Kalender  

 Rekeningnummers van de Chiro  

 Informatie over het uniform  

 Informatie over het kamp  

 Inschrijvingspapieren van het kamp en weekend  

 … 

Hieronder zien jullie een overzicht van de homepage. Ga zelf eens een kijkje nemen en blijf zo op de 

hoogte van al onze activiteiten!!  

 

http://chirokalfort.be/ 

 

http://chirokalfort.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


