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Inleiding 
 
Beste Chirovrienden, 
 
De maanden maart en april zijn weer aangebroken en dat wil zeggen dat er een nieuw 
‘Chiromanneke’ wordt gepubliceerd. In deze maanden valt er net iets meer te beleven dan in 
een standaard Chiromaand, dus zet u maar schrap om de volgende informatie te lezen: 
 
Op zaterdag 4 april organiseren we naar jaarlijkse gewoonte samen met de Aspiranten een 
Paasquiz 2019 in het dorpshuis Vrededaal. Het is ondertussen al onze 11de editie en de 
3de keer dat we onze vertrouwde “Hangaar” inruilen voor het comfortabelere Vrededaal. De 
inschrijvingen zijn ondertussen gestart dus wacht niet te lang indien je graag zou meedoen! 
Inschrijven kan via de link op onze website of via het openbare facebook-evenement 
(‘Paasquiz 2020’). Elke ploeg mag uit maximum 5 personen bestaan. Aanvang van de quiz is 
om 19:30 en de quiz zelf zal vervolgens om 20u starten. 
 
De dag erna (5 april) zullen de kerels en aspiranten nog eens hun handjes uit de mouwen 
steken om hun alom bekende volksdans op poten te zetten.  
 
Het weekend van 10 en 11 april zal het Pekesweekend doorgaan in de gekende tent op 
onze Chiro. Op vrijdag 10 april openen wij de grote tent al om 20u voor onze legendarische 
Kalfortse Bierfeesten. Hier kan u proeven van of kennismaken met meer dan 25 
verschillende soorten bieren. De muziek zal die avond verzorgd worden door LIF, Charlie Bit 
My finger en Marc with a c! Op zaterdag 11 april zal om 21u de Pekesfuif op gang worden 
geschoten en verder gaan tot in de late uurtjes. Ook deze avond zal de muziek haarfijn 
verzorgd worden door enkele talenten van eigen bodem: Ckcopirre ft tinzine, Turbo Denniz ft 
Mattits, Dj John en Arthix. Wij hopen jullie alvast te mogen ontvangen dat weekend. U zal er 
zeker geen spijt van krijgen. De opbrengst van dit weekend wordt gebruikt om ons kamp te 
financieren en om het nodige spelmateriaal aan te kopen. Op zondag 12 april zullen de 
jongens geen Chiro geven omdat de leiding nog volop moet bekomen, maar vooral nog veel 
moet opruimen van het Pekesweekend. 
 
We zouden bijna vergeten dat er tussen al deze evenementen nog ledenweekends zullen 
plaatsvinden. De sloebers en speelclubs zullen in het weekend van 27 tot 29 maart de buurt 
van Geel onveilig gaan maken terwijl de kerels en aspiranten het weekend van 24 tot 26 april 
hebben uitgekozen. 
 
Dan rest ons nog dit: wij willen jullie allemaal , nu al, een vrolijk Pasen 
wensen in naam van de ganse leidingsploeg! Wij hopen jullie ook te 
mogen ontvangen tijdens de quiz en op het Pekesweekend!  
 
Groeten,  
Jakke en Burak 
Hoofdleiding Chirojongens Kalfort 



Sloebers 
 
 
Dag vriendjes!!! 
Normaal gezien zou ik zeggen dat we de koudste periode van het jaar weer gepasseerd zijn, 
maar daar hebben we dit jaar toch niet echt iets van gemerkt he? Buiten wat stormen dan! 
Het is weer het begin van maart en dat houdt dus in dat er weer spetterende programma’s 
aan zitten te komen. JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUJJJJ!!! 
Het hoogtepunt van dit boekje is zonder twijfel ons weekendje. Meer info hierover kan je 
vinden in het weekendboekje!  
 
Zondag 1 maart 2020: Highland games (poging 2)! 
Herinner je je nog dat we dit normaal in februari gingen doen? Ja normaal wel ja! Maar Ciara 
(de storm) heeft ervoor gezorgd dat dit niet meer kon doorgaan en hadden we besloten om 
er een filmmiddagje van te maken dus dachten jullie leidertjes:”uitstel is geen afstel”. Dus 
daar gaan we vandaag verandering in brengen!!!! Bereid je spierballen maar al voor! 
 
Zondag 8 maart 2020: Siamese tweeling 
Kennen jullie een Siamese tweeling? Dit zijn eigenlijk twee baby’s die aan elkaar zijn 
geboren. Vandaag gaan jullie groepjes van 2 vormen en worden jullie doormiddel van een 
sjaaltje aan elkaar vastgemaakt. Dan zullen we verschillende spelletjes spelen waar jullie 
elkaar zullen moeten helpen om de opdracht te doen slagen! 
 
 
 
Zondag 15 maart 2020: DE GROTE FANTASTISCHE ZOEKTOCHT 2.0 
Omdat jullie vorige keer zo enthousiast waren over deze zoektocht, zullen we vandaag een 
nieuwe zoektocht houden! Wij zijn in handen gekomen van een ultra geheime landkaart van 
het getto Kalfort en jullie moeten ons helpen want wij snappen er niks van al die krabbels… 
Help jullie leidertjes en ontrafel de kaart!!! 
 
Zondag 22 maart 2020: Fietsdag 
Gaan crossen in de bossen, wie wilt dat nu niet! Jullie horen het 
goed. Vandaag mogen jullie allemaal de fiets en zeker niet te 
vergeten helm meenemen naar de Chiro en gaan we ‘s werelds 
hoogste, grootste, gevaarlijkste, krankzinnigste… schansen 

bouwen die we natuurlijk zullen gaan uittesten op eigen risico! 😉 

 
 
 
Zondag 29 maart 2020: Ledenweekend!!! 
Omdat we dit weekend op ledenweekend naar Geel gaan, is het 
vandaag geen Chiro. Zo kunnen jullie allemaal wat uitrusten van dit fantastisch weekend (en 
jullie leidertjes ook).  
 
 
 
Zondag 5 april 2020: Volksdans op onze Chiro?!?! 
Dansen, dansen, dansen en nog eens dansen! Vandaag gaan we eens de heupkes los 
zwieren op onze volksdans te Chiro Kalfort. Voor de sloebers die al eens graag zijn dans 
moves wilt komen showen of al eens het feestbeest kan uithangen is welkom op het hymne 
van CKC! 
 



Sloebers 
 

Zondag 12 april 2020: Geen chiro ☹ 

Ja sloebertjes, helaas is het geen Chiro vandaag. Dit komt door twee redenen. De eerste 
reden is omdat het Pasen is en de tweede reden is omdat jullie leidertjes er een heel zwaar 
weekend hebben opzitten. Vraag maar eens aan de mama en de papa achter het 
Pekesweekend. Tot snel!!! 
 
Zondag 19 april 2020: Leger dag 
Ingerukt rekruten! March! Links, rechts, links, rechts… Vandaag kregen we telefoon van 
Belgisch Defensie en vroegen aan ons om de sloebers van Chiro Kalfort zo goed mogelijk op 
te leiden tot ware soldaten. Dus al wie wel houdt van camouflage, machtige tanks of 
ingewikkelde strategieën uitwerken zijn zeker van harte welkom! Het vaderland heeft jullie 
nodig, mannen!  
 
Zondag 26 april 2020: Culinaire dag 
Vandaag gaan we de keuken eens induiken en zullen we er een paar top gerechtjes maken. 
Wat we vandaag gaan maken blijft natuurlijk een groot misterie! Maar van een Jeroen Meus 
tot zelfs een Sergio Herman zal het niveau van koken zeker niet ondermaats zijn, dus wat 
hebben we geleerd van vandaag? Puntje 1: Allemaal naar de Chiro komen! Puntje 2: Het 
eten gaat gewoonweg vies lekker zijn! En tot slot puntje 3: De leidertjes ofwel de meeste 
getalenteerde hobbykoks van Vlaanderen zullen een oogje in het zeil houden!  
PS: om deze zondag te laten doorgaan vragen we aan de leden een schappelijk prijsje t.w.v. 
5 euro mee te nemen.  
 
 
 
Lieve groetjes van jullie leidertjes 
 
Vaos AKA de alles kunner 
Pirre AKA de dj die binnenkort op Tomorrowland zal draaien  
Wimpie AKA de nieuwe pedagoog 
 



Speelclubs 
 
Yuuuuuuuu knappe gaste!!! 
 
Hoe is het met de beste gele clubbertjes van de hele wijde wereld? Met de drie beste leiders 
van het universum is alles alvast mega-kits achter de rits! Wij hebben zoals elke maand weer 
eens goed ons best gedaan om voor jullie een resem jaw-dropping programma’s voor te 
bereiden. De volgende twee maandekens worden mogelijks wel 
eens de beste die jullie ooit zullen mogen meemaken! ‘HOHOHO! Wat een groowt 
steetment!!’ hoor ik jullie al denken.. Correct! Maar net zoals al onze andere doordachte 
uitspraken, kunnen we ook deze funderen… HET IS BINNENKORT NAMELIJK KLEIN 
KAMP! Wij kijken er alvast erg naar uit om samen met jullie al enkele prille kampvibes op te 
roepen! Als laatste hopen we nog dat jullie wederom in grote getalen aanwezig zullen zijn op 
de meest heilige dag (zoals beschreven in de Bijbel), de zondag! 
 
Hier volgt een beknopt overzicht van de komende zondagen. 
 
Zondag 1 maart 2020: Top Trumps: WORLD 
 
Vandaag: kwartette int groooot! Simpel. Straightforward. 
Keivet. Een 
goede conditie zal deze zondag zeker van pas komen. 
Verwacht jullie aan kwartetten van Star Wars, Marvel, 
James Bond, Auto’s,… NEEN, ER ZIT GEEN 

VOETBALKWARTET TUSSEN 😉 veel liefde! Tot kijk, 

kids! 
 
 
 
Zondag 8 maart 2020: SPEESDEEJ 
 
Wees gegroet Maria! Euh, ik bedoel team speelclub! Op deze prachtige dag hebben jullie 
leiders besloten om samen met jullie een 
slordige 500000 lichtjaar de ruimte in te reizenom te gaan vechten tegen gevaarlijke aliens, 
die de aarde willen vernietigen. Trek dus allemaaljullie meest ruimteachtige outfit aan, en pak 
allemaal maar een paar gasflessen met zuurstof 
mee want het wordt een lange trip! Enig wapenarsenaal mag worden thuisgelaten want jullie 
zullen zelf een wapen moeten knutselen! Naar  de sterren (in grote getalen liefst) 
en daar voorbij! Tot dan guys! 
 
Zondag 15 maart 2020: Speciale sporten xXx Extreme lvl 3000 // ART CLASS 
 
HA SCHÖNE MÄDCHENS! Vandaag staat volledig in het teken van speciale sporten 
waarvan jullie (waarschijnlijk) nog nooit gehoord zullen hebben! Thomas Delrue heeft als 
(leidings)ancien in de loop der jaren een index opgesteld met daarin de meest exotic xXx 
Extreme sports die er in de wereld te vinden zijn. Voor de jongens die het wat rustiger aan 
willen doen vandaag, zal er ook een heuse professional art-class worden gedoceerd in de 
grote zaal/atelier ‘onder den hangaar’. 3u uiterst interessant hoorcollege! Vandaag dus voor 
ieder wat wils! Tot sonntagggggggggg x 
 
  



Speelclubs 
 

 

Zondag 22 maart 2020: CIJFERDAG 
 
Dit wordt een zalige dag voor alle wiskundebollebozen onder jullie. 
Vandaag spelen we namelijk het grote getalspel! We kunnen 
nog niet veel verklappen, maar wel dat het 45856211122 zal zijn! (wil je te 
weten komen wat er stond in de vorige zin, los dan het raadsel op met de 
volgende gegevens: een man stapt op een trein om 15:55 samen met zijn 
vrouw en een zwarte 
labrador). GEHEIMZINNIGE GEHEIMZINNIGHEID… cijfers kiezen en 

opdrachten knallen 😉 cu boysz 

 
 
Zondag 29 maart 2020: klein kamp 

 
What’s poppin’ ma G’sssssssss! Deze zondag zal NIET plaatsvinden op ons ouwe 
vertrouwde chiroheempjen wantttttttttt…. jullie zijn net met ons op weekend geweest!!! Rust 
maar eens goed 
uit vandaag, zodat jullie met z'n allen weer talrijk aanwezig kunnen 
zijn volgende week! Wij trekken ons alvast 24u terug in ons warme vogelnest! Schlaafwel, 
boys! 
 
Zondag 5 april 2020: Folksdäns 
 
Vandaag houwe we het kort, jonge! Acht woorden: SJANSE, DANZSE, JUMPEN, 
SKANKEN, FLUMMEN, BREAKEN, SHUFFELE, SKERTEN,… 
allemaal dansstijlen waar wij al menig vrouwenhart mee hebben 
veroverd.. Vandaag: 100% korting op een dansinitiatie (daa kunde 
dus ni veu sukkele eh menneeeee). Kom af en dans met ons!  
 
 
 
 
 
Zondag 12 april 2020: Geen chiro want Peekchensweekhentd 
 
Aandacht! Twee oude bekenden; Peter Ekensfuif en Bavo Ierfeesten, komen ook dit jaar 
weder een weekendje kamperen op onze Chiro!! Omdat jullie leiders heel het heem moeten 
desinfecteren en er op de Chiro alleen maar bleekwater, kapotte borstels een dozijn 
aftrekkers 
beschikbaar zijn, zullen wij jammer genoeg geen leiding kunnen geven deze week.. C U NXT 
WEEK THOOOOO!  
 
Zondag 19 april 2020: Pizz Me Quick  
 
Gegroet stelletje bollebozen! Aangezien merken dat er ook heel wat slimme boys deel 
uitmaken van onze kleurrijke groep, gaan we vandaag QUIZZENNNNN. Mee te brengen: 
500 gramme extra IQ en 3 ton SPORTIVITEIT! Tot dan jongens!  
  



Speelclubs 
 

 

Zondag 26 april 2020: LeBron James – dag 
 

Joooooo de manne! Speciaal voor vandaag heeft den 
Theeeemes wederom een ingenieus spelletje in elkaar 
geflanst. Ipv voetbal gaat er vandaag vooral veel BALL 
gespeeld worden. Huiswerk: alle teams en spelers van den 
NBA vanbuiten blokken. Train jullie driepunters maar al! 
YEEEEEEEEEEEEET (rip Kobe <3) 
 
 

 
 
 
Veel liefs van jullie heilanden,  
 
YUUUUUUUU KZEN DE JAKKE ~ Jan Van Praet 
Ja owkaaaaaaaaj dennnnnnnnn ~ Thomas Delrue 
MANNE KZEN MENNE FRAK KWIJT!!!!! ~ Ruben de Groof 
 
 

 
 
 



Rakkers 
 
 

Broeders van het rakkerkamp, 
 
We worden weer opgeroepen om komende zondagen ons bangelijk te amuseren en 
zo aan onze chiroplicht te voldoen.  
 
Zondag  1 maart 2020: Uitrusten weekend, geen chiro 
 
Aangezien we ons de afgelopen dagen al hebben moegespeeld, nemen we allemaal 
vandaag een dagske congé. See you next week! 
 
Zondag 8 maart 2020: Bouwspel 2.0 
 
We wouden dit vorige maand al doen, maar toen wou ons Kelly (storm) het niet toelaten. 
Maar nu zijn we zeker dat alle stormen zijn gaan liggen en kunnen we alsnog ons bouwspel 

doen. Het thema is allemaal tegen de woody want diene is hier veel te goe in, voila 😉. Tot 

dan !!!! 
 
Zondag 15 maart 2020: Gotcha 
 
Ook dit gaan we recupereren, aangezien Wimmeke de vorige keer het ingenieuze idee had 
om naar Aalst carnaval te gaan. Wie is het listigst, wie is het sluwst, vertrouw elkaar niet op 
deze dag want iedereen is je vijand. Hoort ma bij de Kevin voor tips en tricks want deze ga 
ge zeker kunnen gebruiken.  
 
Zondag 22 maart 2020: Legerdag 
 
Sommigen hadden het misschien al door dat legerdag eraan zat te komen, gezien onze 
introductie. Jullie moeten je vandaag bewijzen tegenover jullie superieure leidingkorps. Wim 
heeft nog in het leger gezeten vroeger, dus hij is de man dat jullie vandaag door een reeks 
proeven gaat loodsen en drills gaat uitoefenen zodanig dat jullie uitgroeien tot echte 
Kalfortse soldaten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Rakkers 
 

 

Zondag 29 maart 2020: Boerespel 
 
Deze zondag is iedereen van jullie een boer met zijn eigen boerderijtje, 
koeien, kippen, varkens het kan ni op. Maar jullie boerderijen zitten 
allemaal wel heel dicht in de buurt en dreigt failliet te gaan door de 
concurrentie. Laat dit niet gebeuren en ga voor de volle winst in dit spel. 
Zo alleen kan jij tonen dat je als boer/zakenman niks jou in de weg staat! 
 
 
 

Zondag 5 april 2020: Volksdans Kalfort 
 
De aspiranten en kerels hebben de overdekte speelplaats omgetoverd tot een feestje voor 
groot en klein. Chiro’s van alle uithoeken komen naar dit evenement, dus wij ook natuurlijk. 
Liezele, Lippelo, ruisbroek en noem maar op, iedereen zal van de partij zijn. Wij moeten ons 
mannetje staan en laten zien dat wij DE MANNE van Kalfort zijn. Zeker komen is de 
boodschap! 
 
Zondag 12 april 2020: Geen chiro, Pasen 
 
De leiding heeft de voorbije week de armen stevig uit de 
mouwen moeten steken en daarom zijn we moe en nemen 
we een dagje rust. Ook is dit de dag waarop iedereen een 
bezoekje aan de familie brengt. Spaar je krachten op en 
gebruik deze volgende week! 
 
Zondag 19 april 2020: het grote leiding wie is het-spel 
 
Wie is wie? Dat wordt de grote vraag van vandaag. Kennen jullie alle leiding goed genoeg, of 
zijn alleen de bijnamen bijgebleven. Aan de hand van talrijke opdrachten zullen jullie 
vandaag de leiding beter leren kennen. Wees goed voorbereid! 
 
 
Zondag 26 april 2020: Boenkentocht 
 
Tis heel simpel he manne! RECHTDOOR!!! Vandaag gaan we voor niks of niemand aan de 
kant. Welle zijn de mannen waar de rest rond moet: bomen, rivieren, Molenbeekse slangen 
etc.  
Belangrijk: doe eerst kleren aan die vuil mogen worden en pak je chirokleren mee in een 
aparte zak, we douchen ons bij Daghet. 
 

 

 

Zo, nu weten jullie wat jullie te wachten staat in deze weeral 2 bangelijke maanden in het 

CKCOP-hoofdkwartier! 

Lekjes op jullie fijnste plekjes, 

 

Wim aka ik fiks aven otto 

Dentel aka ik fiks uw personeel 

Kefke aka ik fiks uw boekhouding



Toppers 
 
Fakka bruurss! Maart is da maand da ons legendary weekend gaat plaats vinden. En ni te 
vergeten ook alle sfeer programma’s, waar we verwachten dat jullie ietske minder passief 
gaan zijn, zoals vorige jaren. Ook komt april dichterbij. Dees is voor de Spit ‘De Maand’ van 
het jaar, want in deze periode gaan mijn schapen lammeren!! Joepieee!!  
 
 
Zondag 8 maart 2020: Highland games 
Voor de gene die al heel hun leven wachten om een rokje te dragen en toch nog een beetje 
mannelijkheid hopen te bewaren, vandaag is den dag. Zonder onderbroek in de kilten terwijl 
we doedalzak gaan bespelen en met boomstronken gaan smijten dat is de dagelijkse kost 
van ras echte schotten. Terwijl we onze diepe Viking aart normaal verbergen mag je deze 
vandaag eens laten los brullen. 
 
Zondag 15 maart 2020: Gender Swap 
Vragen jullie jullie eigen soms af hoe het moet zijn of een meisje 
te zijn? Waarom ze ene keer in de maand want minder 
verdraagzaam zijn. Waarom ze minder impulsief en 
onverantwoord zijn dan jongens. Awel dan is dees ulle dag 
omda allemaal uit te zoeken! En Xeno gij moet ook komen, want 
we gaan u leren da ge ook normaal kunt praten me meisjes 
zonder die uit te schelden .  
 
Zondag 22 maart 2020: Examen Chiro 
De examens komen in aantocht en daarom zal het vandaag pas 
chiro zijn vanaf 17h. Zo kunnen jullie nog goed leren en toch 
ontspannen.  
 
Zondag 29 maart 2020: leden VS leiding 
Breed doen kunnen jullie wel, maar vandaag gaat de leiding laten zien dat jullie toch nog wat 
te leren hebben van ons. In verschillende spelletjes gaan jullie kunnen laten zien dat jullie 
beter zijn dan ons of toch niet. Om te kunnen winnen zullen jullie er zeker allemaal moeten 
zijn vandaag.  
 
Zondag 5 april 2020: Klimmen 
Nee geen kleine boompjes beklimmen in het crossparkour maar echt buiten gaan klimmen 
op de muur. Vandaag gaan we dus naar het verre Bornem op de buitenmuur klimmen in 
breven. Om hier te geraken hebben we natuurlijk onze fietsjes nodig dus zeker meebrengen 
¡!¡! Wie hoogtevrees heeft moet zich geen zorgen maken want jullie uber duber fantastische 
leiding zal jullie wel stevig vasthouden en u vrees laten overwinnen, zij zijn immer al langer 
professioneel en hebben die kleine Everest al beklommen met 1 hand op de rug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toppers 
 

 

Zondag 12 april 2020: Pasen, geen chiro 
In de naam van de vader, de zoon en de heilige 
geest amen, jezus is herrezen. Dus big boit 
vandaag, maar niet met ons natuurlijk, maar met 
de familie. Ga jullie paas eieren maar zoeken want 
vandaag gaan wij niet met jullie spelen.  
 
Zondag 19 april: Mountainbiken part 2 
Omda ons Ciara de vorige keer niet goed gezind 
was zijn we niet kunne gaan fietsen. Maar niet 
getreurd we gaan vandaag lekker in de modder 
crosse. We gaan zijn wie de beste fiets beentjes 
heeft. Ge moogt zeker ander kleren aandoen of 
fietskleren en pak uw chiro kleren mee om daarna 
aan te doen. 
 
 
Zondag 26 april 2020: Big goat and sheep game 
Zoals de naam al laat vermoeden zal het programma in het teken staan van geiten en 
schapen. Alle geluk kent de Spit hier zeer veel over en kunnen we al een hele dag vullen met 
naar zijn verhalen te luisteren. Dat willen we jullie besparen, maar wat we gaan doen blijft 
een verrassing. We kunne wel al zegge dat jullie oriëntatievermogen op de proef wordt 
gezet. Pak ook zeker jullie FIETS mee. En Toon nu ist moment om uw dierenkennis te laten 
zien. 
 
Veel Coole bro high fives en tik-tok/fortnite dansjes van jullie leiders, 
 
Pol,  The legend 27 
Spit, doctor pol 
Daan, Mr. SquarePants 



Kerels 
 
 

Jaja boys, we zijn ondertussen al beland aan het Chiromanneke van maart-april. Time 

flies when you’re having fun!! Deze maanden zijn traditioneel de drukste van het hele 

chirojaar. Onze quiz, volksdans, het Pekesweekend en het weekend zullen allemaal 

maar liefst doorgaan tijdens deze heerlijke lentemaanden. Ik hoop dat jullie dus 

allemaal heet en gereed zijn om er samen met ons in te vliegen. Het zal nodig zijn!!   

Zondag 1 maart 2020: Gotcha 

Voila, het graafste program van het jaar zal vandaag eindelijk doorgaan. Gotcha is 

namelijk het favoriete spel van den Tonnie. Het is de bedoeling dat jullie uitzoeken wie 

jullie target is. Van zodra je dit weet, moet je deze persoon uitschakelen en levenslang 

vernederen. Oké dat laatste hoeft nu misschien niet, maar toch even om te duiden dat 

dit spel absoluut menens is. Zie dat ge in form zijt! 

Zondag 8 maart 2020: Siamese dag 

Vandaag wordt het wellicht de leukste zondag die jullie mogen meemaken. De titel 

zegt het al maar aangezien jullie niet allemaal even snugger zijn, zullen we het nog 

kort even uitleggen. Vandaag worden jullie aan elkaar vastgemaakt met Tec7 om zo 

opdrachten te vervullen. Zij die de opdrachten tot een goed einde brengen, worden 

misschien wel beloond door bv. een verminderde handicap of krijgen de kans om de 

andere teams eens goed te nekken. In ieder geval zeker komen dus want het wordt 

weer een superdeluxe-leuke namiddag. 

Zondag 15 maart 2020: Call of duty 

Juuuuu menne! Vandaag gaan we is testen 

hoe goed dat jullie jullie call of duty ‘skills’ 

kunnen omzetten in real life. De dag zal 

propvol zitten met spannende wargames, 

zoals domination in real life, TDM (team 

deathmatch -> voor de leken), free-for-all en 

nog veel meer! Aangezien jullie hier duidelijk 

de professionals zijn (als we de verhalen van 

op zondag mogen geloven tenminste), zouden jullie geen moeite mogen hebben om 

jullie leidertjes af te troeven. Maar opgepast, den James staat gekend als den beste 

camper ter wereld dus gelieve ten alle tijden waakzaam te blijven!  

Zondag 22 maart 2020: Het grote inzetspel 

Gokken, gokken, gokken. Wie heeft wint er? En wie heeft er juist ingezet? Vandaag is 

het de bedoeling om (zoals altijd) je best te doen met de spelletjes maar tegelijkertijd 

ook je medeleden in te schatten. Kortom, zelfs de laatsten kunnen uiteindelijk de 

eersten worden.   

 



Kerels 
 

 

 

Zondag 29 maart 2020: Dansen dansen 

Aangezien we volgende week onze beroemde volksdans hebben, is het belangrijk om 

deze typische volksdansen ook onder de knie te krijgen! Daarom gaan we speciaal 

hiervoor een dagje vrijmaken zodat we volgende week het volk (lees: schone deernen) 

kunnen leiden als ze even zouden stilvallen. So, put on your dancing shoes folks!  

Zondag 5 april 2020: Volksdans 

Vandaag is onze grote dag! Vorige week hebben we de dansmoves aangeleerd en 

deze zondag openen we onze deuren voor het grote publiek dat mee wilt komen 

genieten van de bangelijkste volksdans van Puurs-Sint-Amands en omstreken. Alle 

informatie omtrent deze dag en de voorbereiding zal jullie nog op tijd worden 

meegedeeld! 

Zondag 12 april 2020: Geen chiro (Pekesweekend) 

OOOOW SHIIIIIIT!!! Het weekend is weer voorbijgevlogen… Het was weer een topper 

van formaat dit Pekesweekend! Noot: zoals jullie genieën wel zullen weten, is dit 

boekje veel vroeger geschreven. Ik hoor jullie al denken, hoe kunnen onze leiders nu 

weten of het weer een geslaagde editie was? Omdat wij gewoon helderziend zijn 

natuurlijk… Nee boys, deze dag zal nog even hard werken worden om alles op te 

ruimen dus is het vanzelfsprekend geen chiro. Zorg dat jullie deze week goed uitrusten 

zodat jullie volgende week terug kunnen shinen! 

Zondag 19 april 2020: Fietsen es fietsen 

Boys, vandaag gaan we eens een fietstochtje 

maken om jullie voor te bereiden op het kamp. 

We hebben namelijk al vernomen dat jullie niet 

allemaal zo’n doorwinterde coureurs zijn, dus 

zullen we daar vandaag eens verandering in 

brengen! Maak ulle geen zorgen, we zullen het 

vandaag nog rustig houden zodat zeker 

iedereen in het wiel van den enige echte 

Remco “Boefman” Evenepoel kan blijven. Zie 

dat jullie zeker vandaag een fiets (+ helm) 

meenemen die volledig in orde is!!   

 

 

 

 

 



Kerels 
 

 

 

Zondag 26 april 2020: Geen chiro (Weekend) 

Men men mennnn! Wat was me dat weer voor een zot weekend seg... Deze zondag 

komen we terug van het Kerel-Aspi weekendje dus is het vandaag logischerwijs geen 

chiro.  

 

XOXOXOX 

Jullie heilige Drievuldigheid, 

Maria D. Servaesius 

Antonius Jozef M. Cools 

En het koddig kinneke James  

 

 



Aspi’s 
 
 

Yuu boys, de komende maanden staat er weer heel wat op de planning. Zo zal de lente 
officieel arriveren in België. Daarnaast zijn er weer tal van activiteiten die de Chiro of gelle 
gaat organiseren tijdens deze 2 maanden. Zo komt er natuurlijk onze jaarlijkse quiz aan 
waarbij jullie moeten helpen in ruil voor een centje voor 2-daagse. Ook is er de volksdans die 
we samen organiseren met de kerels, en zullen we ook samen met hen op weekend gaan. 
Als kers op de activiteitentaart hebben we nog het pekesweekend met op vrijdag de 
bierfeesten en spagheuzzesoep en op zaterdag de pekesfuif. Zeker de moeite om te komen 
dus!! 
 
 
Zondag 1 Maart 2020: krachtmeting 
 
Vandaag gaan we is zien wie da de sterkste is. Afhankelijk van wat ga ik nog eens bekijken 
en ‘s avonds evalueren maar ik denk dat iedereen al wel weet wie de winnaar zal zijn, dus 
Ward zie maar dat ge aanwezig bent he om uw roem te verdedigen! Voor de rest moogde 
ook alles doen deze dag en gaan we misschien met den JM zijne helikopter een privé vlucht 
maken boven Kalfort-city en om half 8 landen we voor iets fris te drinken. 

  
 
 
Zondag 8 Maart 2020: competitie ladder  
 
We gaan nog is nekeer oldschool doen ge weet wel hoe dat het in elkaar zit he dus kga ulle 
diene tekst bespare yuuu. 
 
 
Zondag 15 Maart 2020: machiavelli int groot 
 
Voilà zoals ge kunt lezen gaan we het spel machiavelli int groot spelen! Weet ge niet hoe dit 
in elkaar zit gene stress den burak gaat dat in geuren en kleuren uitleggen zodat ge het wel 
gaat snappen en kunne spelen. Kent ge het wel al dan kunt ge een tactiek bedenken want 
winnen van de leiding zal niet zo simpel zijn. 
 
Zondag 22 Maart 2020: de slimste aspirant ter wereld 
 
Yuu de menne vandaag gaan we de snotneuzen van de rest onderscheiden in de quiz van 
het jaar made by myself (yeanke)! Verwacht er maar niet te veel van haha mopje dokter 
google gaat mij heel goed bijstaan. We hebben vanzelfsprekend ook een jury namelijk den 
burak on his own met al die goeie mopjes van hem gaat dit een topdag worden dus komt 
maar zeker af!!! 



Aspi’s 
 

 

 
 
Zondag 29 Maart 2020: dropbox 2012  
 
Deze dag wordt echt ruig we gaan ier een spel spelen waar da ge gvrdoeme ni goe van ga 
zen! Aangezien ik zelf echt slecht ben in inleefspelen maken ga ik het pikken van mijn 
voorgaande leiders en het een klein beetje aanpassen zodat er toch een beetje een nieuwe 
toets in zit. komt het zeker en vast chekken. 
 
Zondag 5 April 2020: volksdans 
 
We gaan een beetje money int schuifke brengen voor op twee-daagse zotte dingen te 
kunnen doen. Dus nodig zoveel mogelijk chiro’s uit want kmoet het niet zeggen maar ik ga 
het toch doen: hoe meer ge verdient en ophaalt hoe ruiger en schever het kan worden! 
Zeker allemaal verkleed in thema: Willy’s en Marjetten!! 
 
 
Zondag 12 April 2020: pekesweekend 

 

Dees wordt weer een knal weekend, KAPOW! Vrijdag zijn jullie allemaal welkom om 
iets te komen drinken op de bierfeesten en zaterdag is het gvrdoeme mee op volle 
toeren draaien op het beste feestje van Klein-Brabant (nu er geen roemel aanwezig 
zal zijn)… Deze zondag zal het dus GEEN CHIRO zijn aangezien we allemaal 
moeten uitslapen + opruimen van deze zware nacht tot den. 
 
 
Zondag 19 April 2020: gamedag/boefdag 
 
Na het zware pekesweekend en na de leverschade die sommigen zullen opgelopen hebben 
gaan we hem terug aansterken door op ons lui gat te blijven zitten. We gaan dat combineren 
en ons zelf vol stoempen met het vettigste eten! Komt ge deze dag en ge ziet daar zone 
schone Playstation op u kast stof te zien pakken dan brengt ge hem maar gewoon mee en 
dan gaan we em nog is plat spelen tot dan eeehhh. 
 
 
Zondag 26 April 2020: weekend  
 
Joow de menne, we gaan dees weekend op weekend met de merels. Er staat al veel opt 
programma waaronder een spel waar dat we al enige tijd zijn aan het sleutelen. Voor de rest 
gaan we der het beste van maken en ons beenetd amuseren als voorbereiding op het kamp. 
Verdere info volgt later in een brief. 
 
 
Ya boys, 
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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


