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Inleiding 
 
 

 
Beste Chirovrienden, 
 
We zijn ondertussen al twee maanden ver in het nieuwe Chirojaar en we kunnen zeggen dat 
we niet hebben stilgestaan. Zo vond er op de tweede zondag van september de overgang 
plaats waar we afscheid namen van een aantal leiders maar waar we dan weer nieuwe 
leiders mochten verwelkomen. Zo loopt er op dit moment een 17-koppige leidingsploeg rond 
in Chiro Kalfort. Tijdens deze zondag gingen ook enkele leden over naar een nieuwe groep.  
 
De daaropvolgende zondag vond dan weer onze startdag plaats waar we veel nieuwe 
gezichten hebben mogen verwelkomen. De leden konden zich gedurende deze dag 
amuseren op tal van activiteiten waaronder een springkasteel en doolhof. 
 
Tijdens de maand oktober hebben de aspiranten hun eerste weekend georganiseerd en 
trokken ze naar Chiro Bobo te Dendermonde. Hier hebben ze zich vooral kostelijk 
geamuseerd met tal van spelletjes en zijn ze met heel de groep een plonsje gaan maken in 
het plaatselijke zwembad.  
 
 
Komende maand staat er weer een topactiviteit op het programma, nl. Christus Koning. Deze 
zondag staat volledig in het teken van de Chiro en dat vieren we graag met al onze leiding 
en leden, jongens en meisjes tezamen. Zo zal er in de voormiddag en kleine viering 
plaatsvinden in de kerk van Kalfort. Traditiegetrouw eten we ’s middags ballekes met 
kriekskes, gevolgd door een gezamenlijke activiteit met heel de Chiro. Als kers op de taart 
wordt deze dag afgesloten met een film voor de drie oudste groepen.  
 
Verdere uitleg over het praktische verloop van Christus Koning zal worden meegedeeld via 
een brief die Uw zoon zal meekrijgen. 
 
 
Veel Chirogroeten, 
 
Jan Van Praet & Robbe Danckaers 
 
AKA 
 
Jakke & Burak



Sloebers 
 
 
 
Het einde van het eerste boekje is weer een feit en dat betekend maar 1 ding, een nieuw 

boekje met boordevol amusante programma’s! Nu dat we aan de maand november gaan 

beginnen, begint het toch stilletjes aan wat kouder te worden hé. Gelukkig voor jullie hebben 

we de komende maand voldoende spelletjes om jullie helemaal warm te maken. 

 

Zondag 3 november 2019: Surprise!!! 

Owlaaa een verrassing deze zondag! Wat zou het toch 

kunnen zijn? Gaan we een racket bouwen naar de maan, 

even goed leren beerputspringen als Knudje of is het 

toch maar een oud en vertrouwd zondagje samen met 

jullie leiderers en een tof spel...? We zullen het allemaal 

zien deze zondag! Dus voor de nieuwsgierige sloebers 

onder ons is een massale komst zeker van belang. 

(PS: mocht je een prinsenkostuum in de verkleedkoffer 

hebben liggen thuis mag je deze altijd aantrekken voor het mysterieuze spel.) 

 

Zondag 10 november 2019: laddercompetitie  

Ik hoor het jullie al roepen: “yes, eindelijk!!” vandaag gaan we dus laddercompetitie spelen. 

Jullie gaan dus om zoveel mogelijk competities moeten strijden en aan de hand hiervan 

worden jullie gerangschikt op een ladder. Wil jij nu dat je naam helemaal bovenaan zien 

staan dan is thuisblijven deze zondag zéker geen optie!  

 

Zondag 17 november 2019:HeT gRoTe PaArDeNsPeL 

Wowww een paardenspel ofwaaaaa?!?!?! De Pirre is weer eens 

origineel geweest en heeft een heel spel rond de paardenwereld 

liggen uitdokteren. Vandaag gaan jullie ontdekken hoe het is om 

in de voetsporen (…of eerder hoevensporen 😉) te staan van een 

echt paard. Wil je nu weten hoe dit nu werkelijk voelt dan is het de 

ideale gelegenheid om deze zondag te komen! Ohja, een 

onbeschaamde paardenlach meenemen naar de Chiro heeft 

zeker zijn voordelen in dit spel. 

 

Zondag 24 november 2019: ChriKo 

Vandaag is het hoogdag voor de Chiro! Het is namelijk Christus Koning en dat wil zeggen 

dat er veel op het programma staat. Om 10u wordt iedereen op de Chiro verwacht om 

daarna gezamenlijk naar de kerk van Kalfort te begeven. Na een gezellige viering in de kerk 

is het tijd om te gaan eten. Wat schaft de pot? Lekkere ‘kriekskes met ballekes’ zal ons 

buikje wel snel vullen! Om deze dag te vervolledigen trekken we met zen alle naar de 

schaatspiste in Wilrijk om daar eens onze geweldige schaatsmoves te tonen aan heel de 

Chiro en andere😉. Na een intense schaatsbeurt sluiten we deze volwaardige zondag af op 

de Chiro en zullen jullie om 17u de ouders terug kunnen omarmen.  

(Nodige informatie volgt nog op brief die zal worden meegegeven aan het lid.)  

 



Speelclubs 
 
 

Joooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo yellow submarinesssss 

 

De voorbije 2 maanden zijn weeral voorbij gevlogen en volgens ons kon dit speelclubber-jaar 

niet beter gestart zijn dan met alle activiteiten die we de afgelopen weken gedaan hebben! 

Deze maand doen we er NOG een schepje bovenop! Dus leer maar snel verder en kom 

iedere week u rot amuseren met ons! Wij hebben er alvast suuuuperveel zin in! 

juwwwww 

 

Zondag 3 november 2019: het grote hamburgerspel  

Vandaag is iedereen een boer en produceert samen met andere boeren in hun 

boerderij een bepaald product zoals vlees, ketchup, brood of sla. Als ze bij 

andere boerderijen ook de andere ingrediënten kunnen halen, dan kunnen ze 

hamburgers vormen. Maar pas wel op misschien komt de voedselinspectie wel 

eens langs. Allen komen dus want hoe meer zielen hoe meer vreugd!!  

 

Zondag 10 november 2019: WOI spel 

Aangezien het vandaag de laatste dag is dat ze 101 jaar geleden nog een gruwelijke 

oorlog waren aan het uitvechten gaan wij net voor wapenstilstand een beetje in de 

sfeer blijven en ook soldaatje spelen! Kom das allemaal naar de chiro als een echte 

soldaat, kapitein, korporaal of generaal en maak kennis met ‘bootcamp Speelclub’! 

see you there boyzzzzzzzz 
 

Zondag 17 november 2019: Chinese dag 

Vandaag nemen we een tlip naal het glootste en tevens machtigste land in Azië. 

Buiten de velschillende klassezaken die onze Oostelse vlienden leeds openden in 

België (zie: Yuen’s Galden, bami goleng is een aanladel), hebben ze een gigantische 

invloed op ons dagelijkse leven. De inspilatie voor de speelclubkleul, het 

wondelmooie geel, komt namelijk integlaal van de lievelingskleul van de 

Chinezen. Een dag vol geelheid kan zowiezo niet misgaan! Si yu theil!  
 

Zondag 24 november 2019: CHRIKO 

Vandaag is het net zoals ieder jaar Christus Koning. We worden op deze heugelijke 

dag wat vroeger verwacht op de Chiro (om 10u30) zodat we naar de kerk kunnen 

gaan met iedereen om aldaar te genieten van een heuse spektakelshow 😉Nadien 

gaan we samen balletjes met krieken eten op de Chiro. Als afsluiter van onze 

jaarlijkse feestdag gaan we schaatsen op de gigantische ijspiste in Wilrijk. Extra info 

vinden jullie in de brief die jullie reeds ontvingen/zullen ontvangen. CU Boyszzzzz!! 
 

 

Xanax aka het slaappilletje 

 

Thomas aka het koppijnpilletje 

 

Jakke aka het tandpijnpilletje



Rakkers 
 
 

Beste stoere chiromannen van de rakkers 

 

We hebben deze maand weer leuke programma’s uit onze hoed getoverd voor jullie, zoals 

jullie natuurlijk hieronder kunnen zien 😉. Deze maand mag je de remmen losgooien en er 

volledig voor gaan, want met deze actieve zondagen ga je het zeker nodig hebben. Wees dus 

goed uitgerust en vergeet zeker niet naar onze belangrijke viering te komen van Christus 

Koning, want dat is onze feestdag he. Tot later alligator! 

 

Zondag 3 november 2019: boefdag + lokaal inrichten 

 

Man man man toch… Jullie o zo lieve leidertjes zijn speciaal voor jullie naar 

de winkel geweest en hebben alle rekken met hapjes en andere 

versnaperingen leeggekocht. We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn, 

want alleen gaan we de happen niet op krijgen. En nog iets om zeker niet te vergeten, moest 

je ergens nog een coole poster of versiering hebben liggen thuis dat je niet gebruikt dan mag 

je deze zeker meenemen om ons lokaal te pimpen. Tot dan! (hiervoor zouden we graag 

vragen dat elk lid 3euro meeneemt, danku)  
 

Zondag 10 november 2019: kampen bouwen 

 

Misschien hebben jullie ooit al gehoord van Bear Grylls, zo niet dan gaan 

we ons vandaag toch inleven in zijn avonturen. Hij heeft alle woestijnen en 

oerwouden al helemaal uitgekamd en dit gaan wij ook doen. Hiervoor 

hebben we natuurlijk kampen nodig, dit zal al een goede voorbereiding zijn. 

Be there or be a square!  

 

Zondag 17 november 2019: Expeditie Robinson 

 

Voila se, hier hebben we het antwoord op waarom jullie eigenlijk onze vet, megacoole, 

superdeluxe kampen moesten bouwen. Voor diegenen die Expeditie Robinson nog niet 

kennen zal het een hele uitdaging worden om deze kennis te verkrijgen voor deze zondag. 

Alle tips and tricks en vooral overlevingsvaardigheden zal je kunnen gebruiken om niet uit de 

eilandraad gestemd te worden. Oeeh spannend, zeker komen dus!  

 

Zondag 24 november 2019: Christus Koning 

 

Vandaag jongens gaan we gezellig samen naar de kerk om Christus Koning te vieren. 

Daarna eten we onze traditionele kriekjes met ballekes, zodat we helemaal opgeladen 

zijn voor de actieve namiddag. Waar we gaan schaatsen en hoe laat we op de chiro 

moeten staan zal allemaal in de brief, die jullie krijgen, vermeld zijn. Ook zal deze info 

verkrijgbaar zijn op de site.   

 

Ciaokes 

Dentel tandarts 

Wim verhuur 

Kefke roemeen



Toppers 
 
Zacht sluipt hij door mijn bloemenpracht. Gehuld in een kleed van warme tinten, hij laat 

sporen na, zodat je weet, hier is hij al geweest. Je hoort hem ritselend lopen, toch blijft hij 

nog even verscholen. Maar op een dag wordt hij herkend. En hoor je iemand zeggen: Dag 

Spit, ik zie dat je er bent. ☹ Goat fucker  

 

 

Zondag 3 november 2019: culinaire dag 

 

Van elke zondag junkfood te eten krijgen we al is zin in iets lekker. Daarom gaan we 

vandaag onze buikjes vullen met heerlijke gerechten. Om het jullie niet te makkelijk te maken 

gaan we deze zelf bereiden. Hiervoor hebben we drie echte professionals ingehuurd om 

jullie hierbij te assisteren. Het zal dus van jullie kookkunsten afhangen of het een geslaagde 

dag zal zijn. De Gordon Ramsay van Kalfort zal jullie gerechtjes beoordelen. Zijn reacties zijn 

legendarisch dus hopelijk voor jullie vind hij ze lekker! 

 
 

Zondag 10 november  2019: Gezelschapsspelletjes 

 

Na een aantal vermoeiende zondagen gaan we het vandaag wat rustiger aandoen. Nog niet 

hopen op gamenamiddag, het zijn gewone gezelschapsspelletjes. Sociale interactie zal 

nodig zijn. Als jullie echte knallers van spelletjes thuis hebben liggen mogen jullie die altijd 

meenemen. Hou wel rekening met het aantal spelers, want we zijn toch met zo’n grote, 

plezante bende. Wij zullen natuurlijk de zeer rijke spelletjes kast van de Chiro ook 

openzwieren.  

 

 

Zondag 17 november 2019: Hungergames 

 

Waarschijnlijk klinkt Hunger games jullie wel bekend in de oren. Het gaat namelijk over een 

film waarop het uitgemelkte battle royal genre is gebaeerd. Je mag dus vandaag gaan 

rondrennen als in fortnicht maar dan zonder een controller . Jullie zijn waarschijnlijk al zeer 

getraind in dit genre. Maar Nu gaan we dat concept verplaatsen naar de echte wereld.  Dus 

u de hele match verstoppen tot de laatste 3 spelers is gewoon een slechte en saaie 

strategie.   

 

 

  



Toppers 
 

 

Zondag 24 november 2019: CriKo 

 

Niet vergeten jongens het woord chiro bestaat uit 2 delen 'chi' en r 'rho. De chi staat voor 

christus en rho zijn we vandaag even vergeet waar het voor staat. Het is dus vandaag de 

meest katholieke dag van ons Chiro jaar waar we gaan bidden op onze knietjes naar onze 

heilige papa. Natuurlijk horen hier ook kriekjes met balletjes bij en een goeie val partij tijdens 

het schaatsen dit alles word natuurlijk afgesloten door een gezellige film. Van wege deze 

vele activiteiten duurt deze zondag iets langer, dus wees allemaal aanwezig om 10:30 op het 

chiro  

 

 

Tijdens deze koude dagen zullen jullie zeker de warmte kunnen gebruiken van deze warme 

vriendengroep! ( CRINGE ) 

 

Veel liefs van jullie leiders, 

Pol aka 德班納, 

Danio aka 你爸爸, 

( Spit )  



Kerels 
 
 

Juuu Mango´s  

 

We beginnen al ver aan onze 3de Chiromaand se! Het weer wordt alweer een beetje kouder, 

maar dat gaan we niet aan ons hart laten komen. Ondanks het mindere weer hebben wij weer 

de zotste en graafste spellen in elkaar gestoken voor jullie. Willen jullie weten wat deze zijn, 

dan zou ik zeggen kom zeker eens kijken.  

 

Zondag 3 november 2019: WOII-spel 

 

Vandaag gaan we dus het spel spelen dat vorige zondag gepland stond. Jullie hebben dus 

een week extra de tijd gekregen om jullie rijke kennis op te frissen zodat jullie die vandaag 

optimaal kunnen gebruiken. Jullie zullen het moeten opnemen tegen niemand minder dan 

Hermann “Boef” Göring en Jozef “James” Stalin. Wie heeft de beste strategische skillzz en wie 

blijft het meest koelbloedig tijdens een vuurgevecht? Dat komen we vandaag te weten!  

 

Zondag 10 november 2019: het grote Boef-spel 

 

Jooo De mannen!!!! Vandaag zal den Boef eens laten zien wat hij in het 

dag-dagelijkse leven allemaal doet. Jullie zullen het vandaag moeten 

opnemen tegen andere rappers van de buurt. Enkele van deze spitters 

zijn de Lil James en de A$AP Tonnie. Met jullie crew zullen jullie de Rap 

wereld zien te veroveren door zoveel mogelijks shows te geven in de 

grootste concert zalen. Willen jullie weten wie er een betere rapper is dan 

de enige echte motherfucking Boef??  Kom dan zeker af!!! See yoe later 

alligator.  

 

Zondag 17 november 2019: highland games  

 

Vandaag mogen jullie je mooiste kilt aandoen en 

mee met zware balken beginnen gooien tegen de 

enige echte kampioen, Den Boef natuurlijk. We 

zullen vandaag eens jullie krachten testen om te 

kijken wie de sterkste der Kerels is, maar zoals wij 

hebben gezien zal dat waarschijnlijk niemand van 

jullie zijn 😉. Laat zien dat jij de sterkste van de 

kerels bent en kom het opnemen tegen de enige 

echte Boefmeister. See you later alligator. 

 

 

 

 



Kerels 
 

 

Zondag 24 november 2019: Christus koning 

 

Yuuuuuu de menne! Vandaag vieren we Christus Koning. Een 

beknopte definitie die we vonden op ‘www.chiro.be’ -> De term 

Christus Koning verwijst naar één van de drie Messiaanse functies 

van Jezus: Koning, Priester en Profeet. In het evangelie van 

Johannes zegt Jezus letterlijk tegen Pontius Pilatus: "(...) ik ben 

koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld 

gekomen dan om te getuigen van de waarheid." (Joh. 18, 37). Voila, 

Ik denk dat dat dus duidelijk is! Vandaag zeker naar de Chiro komen 

zodat we allemaal van een mis, een supervette niet nadergenoemde 

activiteit en lekkere kriekskes met ballekes kunnen genieten! Tot dan. 

 

Met kusjes en knuffels, 

Den Boef AKA de Krachtpatser 

Tonnie AKA de scheve schaatsen rijder 

James AKA het heilig boontje 

http://www.chiro.be/


Aspi’s 
 
 

Juu, trashpi’s! We houden het ondertussen al 2 maand vol met elkander en we peizen dat 

we het nog wel een paar maand kunnen volhouden heee. De afgelopen maand zijn we op 

ons kei bangelijke aspiweekend geweest te Dendermonde waar we ons kapot hebben 

kunnen lachen, amuseren, gibberen, toan toan en waar we vooral elkaar beter hebben leren 

kennen <3. Komende maand zal zeker niet moeten onderdoen want er staan weer tal van 

topprogramma’s klaar om jullie honger naar amusement te stillen. Ziehier de menu voor 

november.  

 

 

Zondag 3 november 2019: Extreme, mega, amazing, outdoor mountainbiken 

 

We hebben horen vallen dat er onder jullie wel een paar zijn dat graag eens op hun stalen 

ros kruipen om de beentjes los te schudden. Awel speciaal voor die 

mannen gaan we vandaag nekeer gaan mountainbiken. We gaan 

vandaag de grootste en diepste modderpoelen te lijf met als doel 

zo vuil mogelijk terug te komen op de Chiro. Neem dus zeker een 

fiets mee die tegen een stootje kan en die bovenal vuil mag 

worden. Eens we terug zijn zal er de mogelijkheid zijn om de 

fietsen terug te poetsen en op te blinken. Het is ook aan te raden 

om reserve/fiets kleren aan te doen voor tijdens het fietsen. 

 

 

Zondag 10 november 2019: 11 – 11 – Euh wat was dat laatste na ook weer? Ahja, 11 

 

Al een paar jaar wordt er aan de Chiro gevraagd om rond te gaan in Kalfort en geld in te 

zamelen voor het goede doel. We doen dit steeds voor 11.11.11 om hen te steunen in hun 

strijd tegen onrecht. Samen met de meisjes aspiranten zal iedereen in een groep worden 

onderverdeeld om een paar straten af te gaan. Als we terug op de Chiro arriveren zal er een 

heerlijke tas warme chocomelk voor ons klaarstaan.  

 

 

Zondag 17 november 2019: Het grote ridderinleefspel 

 

Deze zondag staat volledig in het teken van onze middeleeuwse roots. We gaan ontdekken 

wie de stoerste, dapperste, slimste, meest galante en bovenal knapste ridder is van alle 

aspi’s. Doormiddel van een reeks testen zal bepaald worden wie uiteindelijk de meest 

veelzijdige ridder is, in onze groep. Het is dan 

ook zeer belangrijk dat jullie allemaal aanwezig 

zijn en jullie schoonste harnas aanhebben. Wat 

deze dag voor de rest in petto heeft zal alleen de 

Heer weten.  

 

 

 

 

 

 



Aspi’s 
 

 

 

Zondag 24 november 2019: ChriKo 

 

Chriko staat bekend als een dag waar menig 

Chiroleider, -lid en sympathisant naar uitkijkt. Want 

vandaag proppen we ons vol met heerlijke kriekskes 

met ballekes en amuseren we ons te pletter op de 

gemengde activiteit. Dit jaar ruilen we onze 

ballenknijpers in voor een paar messen dat we aan de 

voeten zullen vastbinden. We gaan schaatsen! Daarna 

kijken we traditiegetrouw een film met de leiding en 

oudste groepen. Pro tip: zit niet te dicht bij de Jakke 

want dat is ne voale spoilzak. Er zal ook nog een brief 

komen waarop alles staat dat je moet weten om niets te 

missen van deze zondag. Wie graag het verhaal achter 

Chriko te weten wil komen kan volgende site gebruiken 

www.beleven.org/feest/christus_koning. 

 

 

Jullie grootste helden, 

 

Jeanke AKA de man met ne *oa*troa 

Burak AKA liefhebber van paleejkes 

 



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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


