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Inleiding
Beste Chirovrienden,
Het lijkt alsof het chirojaar nog maar net is begonnen, maar de kalender liegt niet: we
zijn immers al aan de maand februari beland. Een maand waarin koning winter zich
nog volop laat gelden en dat tot grote spijt van de mensen die zondags het koude
weer trotseren en naar onze chiro afzakken in hun, voor dit weer veel te kort
chiroshortje.
Aan al die beiren bij wie de chiroshort tijdens de winter niet vanonder in de kast
beland is, zeg ik: goe bezig mannen, want dat hoort er namelijk bij.
De maand februari komt vlak achter de maand januari en dat is voor enkele leiders
de meest gevreesde periode van het jaar, omdat deze maand de examens met
bijhorende blok bevat. In deze weken was het voor enkele leiders onmogelijk om
leiding te geven, maar dit werd door de andere leiding, die hun examens in
december al hadden of al aan het werk zijn, goed opgevangen. Op deze manier had
elke groep dan ook minstens 1 vertrouwde leider.
In februari zullen de leiders ook volop bezig zijn met het in elkaar boksen van de
weekends die te wachten staan in maart. Meer informatie hierover volgt zeker nog.
Hopelijk zijn de leden even warm als ons om op weekend te gaan want dit is immers
dé uitgelezen kans om de groepssfeer te versterken en je voor te bereiden op het
kamp in juli.
Ook zullen de jongste groepen (sloebers t.e.m. toppers) deze maand een zondag
leiding krijgen van onze aspiranten. Zo kunnen zij al eens vooruitdenken aan de toffe
periode die hun binnenkort te wachten staat. We wensen hen dan ook vanuit de
leidingsploeg veel succes en kijken al uit naar de dag dat deze jongens hun talenten
iedere zondag mogen boven halen!
We kijken alvast uit naar jullie massale opkomst!

Jan & Robbe,
Hoofdleiding Chirojongens Kalfort

Sloebers
Dag, oranje makkertjes van ons. De eerste maand van het jaar, januari zit er weer op ,dus
dat betekend maar 1 ding….Jaaaaa je kan het al raden, de Wimpie is eindelijk terug na zijn
lange en zware examenperiode! Bovendien hebben we ook weer een volle maand met tal
van spelen, activiteiten en waanzinnige momenten. Wij kijken er alvast naar uit!
Zondag 2 februari 2020: Dag der Aspiranten
Vandaag gaan onze aspiranten jullie een hele dag komen vergezellen met actieve
activiteiten, gezellig gezelschap en natuurlijk veel grappige momenten! Wat de aspiranten
vandaag gaan doen blijft een groot geheim en dit zal je enkel te weten komen als je eenmaal
deze zondag op Chiro zal komen, dus mocht je nieuwsgierigheid te groot zijn of je wilt graag
komen of, of, of…? Je eens weg wilt van huis deze zondag omdat je de leiders te hard mist
dan is komen zeker de boodschap!
Zondag 9 februari 2020: Highland games
Welkom op de hoogland spelen! Geloof het of niet maar dit spel is
helemaal overgewaaid van Schotland tot op ons Chiroheem, Chiro
Kalfort en we vonden het zo’n aantrekkelijk spel dat we dit nu ook gaan
spelen deze zondag. Om al een klein voorproefje te geven gaan we
vandaag echte spierballen kweken (en ja hoor, groter dan die van ons
Vaosje) en echte kilts dragen om het plaatje compleet te maken. Dus wie
zich vandaag wilt bewijzen en zijn debuut wilt maken in de highland
games moet zeker komen!!!
Zondag 16 februari 2020: Één tegen allen
Één tegen allen en allen voor één! Je zal het vast wel kennen want moeilijk is het niet. Jullie
krijgen vandaag verschillende opdrachtjes van jullie leiders die dus op het einde van deze
zondag voltooid moeten geraken indien dit niet lukt zal er een tegenprestatie volgen maar
laten we daar maar niet te veel aan denken, met andere woorden teamwork zal vandaag
uiterst belangrijk zijn! Want ja, veel handen maken licht werk hé! ;)
Zondag 23 februari 2020: Ganzenbord in het GROOT
Ganzenbord klinkt vast wel bekend in de oren maar dit maal spelen we het spel in
het mega ( 106) groot. Dit wilt dus zeggen dat het deze zondag mega vet gaat
worden! Maar wat willen we nu bedoelen met mega groot… Ten eerste worden
onze sloebers stilaan echte mannen en dan mag het al eens wat groter ;), ten
tweede zijn al de opdrachten in de werkelijke wereld en deze keer niet op het
bord, zo kunnen we ons goed inleven om als gans op het spelbord te staan en ten
derde … pffff ja, ik weet het ook niet meer, te veel redenen om op te noemen dus
komen komen komen!!!
ToT dAn!
LiEvE gRoEtJeS vAn JuLlIe LeIdErS
wImPiE, vAoS eN pIrRe

Speelclubs
Heeeeeeey speelclubjes
Februari, eindelijk is het zover!!!
Jawel na twee maanden studeren en achter de boeken zitten, kruipen jakke en themes weer
uit hun examenhol. We hebben jullie gemist en hopen dat jullie ons nog zullen herkennen.
Nu jullie leiding ploeg weer compleet is gaan we er ook deze maand weer invliegen met de
tofste en zwaarste activiteiten ooit. We verwachten jullie nog steeds elke zondag van 14u tot
17u.
Zondag 2 februari 2020: vervangleiding door aspiranten
Dit is de laatste keer beloofd !!!! De aspiranten nemen het vandaag en dagje over van ons.
Speciaal voor jullie hebben ze een speciaal spel in elkaar gestoken. Benieuwd wie van de
aspiranten jullie leiding komt geven???
Zondag 9 februari 2020: WE ARE BACK, BOOYYYZZZZZZ
Jaja, u hoort het goed. Na lang weggeweest te zijn, staan we deze zondag
weer de volle 3 uur ter jullie beschikking om jullie de meest maffe,
geweldige en stoerste activiteiten van jullie leven te geven! Kom dus deze
zondag zeker af want ge wilt toch de terugkomst van uw leidertjes niet
missen zeker???
Zondag 16 februari 2020: gemengde
Omdat de meisjes maar steeds beleven zagen om eens een gemengde te doen met de
stoere speelclubs, hebben we toch maar toegezegd. Ik ben is benieuwd wie er de grootste
players onder de speelclubs zijn. Zie dat jullie deze zondag goed voor de dag kome eh
manne! We hebben voor enkele leuke gemengde spelletjes gezorgd, dus dit word weer een
topzondag. Ik hoop dat iedereen met volle goesting aanwezig is!!
Zondag 23 februari 2020: Machiavelli
Jullie zijn vandaag in de duistere middeleeuwen terecht gekomen. Omdat er nog geen
landen en steden bestonden zoals wij die kennen is het aan jullie om die te bouwen. voor
sommigen zal Machiavelli als chinees klinken maar misschien kennen enkele onder jullie het
spel en weten dat het super vet is. We gaan
vandaag dus Machiavelli in het groot spelen. Voor
dit spel moet er zeker veel volk zijn dus iedereen
afkomen! maar hier hebben we ten volste
vertrouwen in.
Kusjes en knuffels van jullie olympische helden:
Xanax aka usain bolt
Thomas aka michael phelps
Jakke aka bradley wiggins

Rakkers
JOOOOOOWWWWWWWWW!!!!
Februari wordt een kort, maar krachtige maand met weer veel spelletjes. De eerste zondag
pakken nog even de aspiranten het van ons over. Niet getreurd daarna staan wij weer voor
jullie klaar!
Zondag 2 februari 2020: Aspileiding
Vandaag hebben de leden van de oudste groep een megavetgraafbangelijk spel in elkaar
gestoken om jullie te verrassen (niet zo tof als onze programma’s natuurlijk 😉). Ze hebben
zich al volledig klaargestoomd om jullie wilde groep te temmen en ik ben er zeker van dat ze
deze zondag met glans zullen volbrengen. Zeker komen dus!
Zondag 9 februari 2020: Leiding vs Leden
Vandaag gaan we zien wie de stoerste groep is, jullie of jullie leiding? (Sowieso wij natuurlijk
haha). Toch wouden we dit vandaag nog een keertje testen om te zien of we jullie niet
verkeerd hebben ingeschat. Dus kom jullie deze zondag bewijzen en laat zien dat jullie ons
te baas kunnen.

Zondag 16 februari 2020: Once up on a time spel (=bouwspel)
Het thema van dit bouwspel zul je moeten ontrafelen uit deze droedel.
Vindt je het nog altijd niet dan zal je zeker moeten komen en diegenen die zo snugger waren
om het wel te vinden moeten ook zeker komen. Het beloofd weer een spannende dag te
worden!

Zondag 23 februari 2020: Italiaanse Gotcha
De meesten onder jullie zullen Gotcha wel kennen. Dit is een zeer strategisch spel waarin er
maar 1 iemand kan winnen. Zoekend naar je wapen, zoekend naar je tegenstander, zo ga je
een voor een je vijanden af tot je overblijft als grote winnaar van dit legendarische spel.
Wees al vast goed voorbereid, want het beloofd een helse strijd te worden!
Jullie liefsten,
SJARTEL aka Dentel
WIM aka Wimmeke
Kefke aka K-Dog
PS: Kefke zal de volgende weken weer van de partij zijn, yeeeey!!!

Toppers
EEH ZHEMA KIFFESCH The leaders are back in the game bitcheszszsz. Ja khoop da ulle
ballekes al zijn ingedaald want we gaan er deze semester een lap op geven. Na 41 slopende
dagen hebben we eindelijk de sleutel van onze kluis gevonden en hebben we het daglicht
terug gezien. We zijn dan ook zeer verheugt dat dat ook wilt zeggen dat we onze zondagen
met jullie terug kunne spenderen!! So boys don’t let us down and we will meet again.
Zondag 2 februari 2020: Dag der apsies
Vandaag zullen jullie bewonderen hoe de aspiranten de steal van het leiding geven leren. They
are going to entertain you like you are never entertained before! Wees teder en lief voor onze
beginnelingen. Geef ze een kans zoals jullie ons één hebben gegeven <“hoest hoest”>. Wees
ook voltalig zodat ze hun spel kunne uitvoeren waar ze dag en nacht aan hebben gewerkt.
Maar dat is geen probleem voor jullie <opnieuw: “hoest hoest”>.
Zondag 9 februari 2020: Monten Bikken/ Mountainbiken
‘Is it real or is it an illusion’. Nene jongens het is echt, we zien
elkaar vandaag voor de eerste keer terug in levende lijven. We
gaan onze eerste zondag van het jaar dan ook goed inzetten
zoals we daar goed in zijn. Pakt dus maar allemaal ne fiets mee
me dikke banden me veel grip want we gaan in de modder
crossen me onze fietskes. Je mag zeker een
fietsbroekske/sportbroekske aan doen en een andere t-shirt en
trui, want we gaan zeker vuil worden. Zo kan ja na het fietsen
uw propere chiro klere n aandoen.
Zondag 16 februari 2020: Zwemmen
Na al die maanden gewerkt te hebben aan jullie
lichaam is het eindelijk zo ver,
omaatjes
versieren in het zwembad en natuurlijk ook
zwemmen. Haal jullie zwem skills maar boven om
te laten zien wie de beste zwemmer is van de
groep, en wie den duikboot. Breng dus zeker een
zwembroek, handdoek en zeker niet te vergeten
zwembandjes mee.
Natuurlijk worden julli e hier ook verwacht met
fiets + EXTRA geld$$.

Toppers
Zondag 23 februari 2020: Dorpsspel
Dat jullie allemaal verslaafd zijn aan jullie schermen is ons niet
ontgaan dit jaar. Dit zal ongetwijfeld tot grote ergernissen
leiden bij jullie ouders, en ook bij ons. Jullie komen te weinig
buiten en kenne Kalfort niet zoals wij da in den tijd kende.
Daarom gaan we ervoor zorgen dat jullie op het einde van deze
zondag Kalfort uit jullie broekzak kennen. De enigste manier
om dit te verwezenlijken is een befaamd dorpsspel!!!

Zondag 1 Maart 2020: Slaapmoment Weekend
Nu we ons 2 dagen als een Malegijs hebben gemauseerd
gaan we deze zondag gewoon uitrusten. Laat jullie lagspieren maar even goed ontspannen
want zo vermoeid zijn ze al lang niet meer geweest. Daarom hebben we vandaag ook geen
chiro zodat jullie dit weekend toch minsten 2 uur’tjes kunnen slapen. Moest je het echt te erg
vinden dat je een zondag geen chiro hebt bedenk dan gewoon: volgende keer zijn we er
weer met meer weer, euuh kbedoel knal zondag.
Daan aka Neptunus
Siebe aka Poseidon
Pol aka kan ni goe zwemmen

Kerels
Menne van den Blue army,
Het wonder is geschied. Jullie 2 andere leiders hebben hun examens overleefd en
kunnen zich weer ten volle op de leuke (én eindelijk originele) programma’s focussen
zodat jullie eens iets anders doen dan altijd die spelletjes van den Boef. Toch willen
we hier van de gelegenheid gebruik maken om een momentje van dank uit te spreken
voor onze teerbeminde Dries Servaes. Bedankt voor je tomeloze inzet, je staat er niet
langer alleen voor! Bon, dat waren weer genoeg complimentjes voor 2020… Over naar
de orde van de dag:
Zondag 2 februari 2020: Klakkenbuizen in ’t speelbos V2.0
Aangezien we in december helaas niet zijn gaan klakkenbuizen, gaan we er nu wel
écht werk van maken. Het weer is gunstig, de buizen van den Tonnie zijn al geleverd
door zijn proffen en de klei is zacht. Kortom, ideale moment om te laten zien hoe goed
jullie hiermee overweg kunnen en wie er toch nog wat oefening kan gebruiken (zoals
bv. den James).
Zondag 9 februari 2020: Escaperoom
Wat puzzeltjes hier, wat raadseltjes daar en dan heb je de code en de kamer is klaar.
Gaan jullie dat ook allemaal zo snel opgelost krijgen? Of gaan jullie toch wat meer tijd
nodig hebben? Hopelijk wel hé, anders gaat
de
zondag
snel
voorbij
zijn.😉
We hopen in ieder geval dat iedereen komt
want alleen zal het moeilijk worden om uit de
kamer(s) te ontsnappen. Train jullie
(middelmatig) gevulde hersenpan maar al
zodat jullie tegen het einde van de dag niet
meer opgesloten zitten. Good luck boys!
Zondag 16 februari 2020: Pijltje trek level 2.0.
Juuuu, vandaag gaan we nog eens oldschool pijltje trek spelen. De meeste onder jullie
kennen dit spel ongetwijfeld van in de sloeberjaren. Vandaag steken we deze
klassieker in een ander jasje. Omdat jullie allemaal al grote jongens zijn, zullen we
vandaag onze fiets nog eens van stal halen. Dus zie dat je deze zeker meebrengt
vandaag!

Kerels
Zondag 23 februari 2020: Football manager
Ik hoor het sommigen al denken: “weeral sjotten”.
Maar niet getreurd voor de bal-mindervaliden
onder jullie. Vandaag draait het misschien wel om
voetbal, maar dat betekent niet dat we heel de
dag deze sublieme sport gaan beoefenen. Het is
namelijk de bedoeling dat jullie je manager skills
gaan bovenhalen. Wie kan er het beste team
opbouwen? En wie kan zijn ploeg naar de
overwinning trekken? Jullie zullen zien, zelfs
minderwaardige voetbalploegen zoals bv. KV
Mechelen, Anderlecht, Club Brugge, Real Madrid kunnen met de juiste mensen aan
het roer, tot de wereldtop behor…. eeeeuhm een rol van betekenis spelen. Tot zondag!

Een dikke smakkerd van jullie kapoenen,

Boefjesmannnn aka De grote knuffelbeer
James Rodriguez aka De op 2 na leukste Danckaers woonachtig te Schipstraat 26
Tonnie Paillard van ’t onderhoud aka Lionel Messi van de Lage Landen

Aspi’s
Howdy partners?!! De maand februari staat weer voor de deur en belooft weer serieus
plezant te worden zenne. Zo gaan jullie allemaal eens mogen proeven van het leiderschap
zodat jullie goed zijn klaargestoomd tegen dat de tijd rijp is. Vergeet ook zeker geen brievke,
bloemmeke, dickpicske te sturen naar die ene chickie (of dude, we don’t judge!) want het is
weldra valentijn. We gaan ale voor de rest niet meer in spanning houden en presenteren met
trots de volgende programma’s die we voor ale hebben voorbereid, enjoy.

Zondag 2 februari: Dag door aspiranten
Vandaag zit de helft van de leidingsploeg in het verre stadion van
Kalfort Daghet, de andere helft zit wa te lanterfanten op nen berg in
Österreich met een paar latten onder hun poten. Daarom hebben
we er niks beter op gevonden dan dat gelle leiding moogt geven.
Iedereen weet al aan welke afdeling hij moet geven en wie ale
medeleiders zijn voor vandaag. Kom dus goed voorbereid naar de
chiro zodat gelle niet voor verrassingen komt te staan.

Zondag 9 februari: Let the hunt begin
Der zijn een paar crazy modderf*ckers aan den andere kant van de landsgrens met holland
die een YT-kanaal hebben. Zij hebben nen app ontwikkeld, Jachtseizoen, waarbij ge elkaar
als wild kunt gaan opjagen. We gaan dus vandaag ontdekken wie het
langste zou kunnen overleven moest hij geboren zijn als een konijn.
Neemt dus allemaal zeker ne GSM mee waarop ge dieje app hebt
gedownload, liefst ook met een bekke internet.

Zondag 16 februari: Special olympics
De Paralympische Spelen zijn de Olympische Spelen voor mensen met
onder meer een lichamelijke handicap, visuele beperking en/of hersenverlamming.
Deze zondag gaan we ons eens proberen in te leven in de situatie van deze
mensen. Allerlei sporten doen waarbij jullie gehinderd zullen worden door een
handicap is dus het concept voor vandaag. Onder het motto deelnemen is
belangrijker dan winnen, zijn er vandaag dus uitzonderlijk geen verliezers. Rede te
meer om zeker te komen dus.

Aspi’s
Zondag 23 februari: Once upon a time
Voor sommige zal de naam niet zo bekend in de oren klinken maar eens we het hebben
uitgelegd gade wel snappen waarover het gaat. Het zal dus de bedoeling zijn om het stuk
grond dat ge bezit uit te bouwen zodat ge de andere gebieden kunt veroveren of kaput
machen. Het spel zal ale creatieve kant naar boven halen om nieuwe strategieën en
technologieën te ontwikkelen. T.O.O.T.B. is dus heel belangrijk om te kunnen winnen.

Lekskes,
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/

