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Inleiding
Beste Chirovrienden,
De voorbije maanden waren ook voor ons een grote aanpassing voor ons jaarlijkse
stramien.
Onze wekelijkse chiro-zondagen zijn zeker opgeschort tot 18 mei. Ook het kamp
wordt op losse schroeven gezet waarop tot het moment van schrijven geen extra
informatie over beschikbaar is. Daarnaast zagen we onze winstgevende
evenementen zoals het pekesweekend, de paasquiz en onze volksdans spijtig
genoeg in het water vallen. Het enige wat we kunnen doen is hopen dat iedereen
zich aan de opgelegde maatregelen houdt en dat we deze nare periode zo snel
mogelijk achter ons kunnen laten.
Vanaf het moment dat we iets maar weten zal u dit kunnen te weten komen via onze
site of onze facebook-pagina.
Daarnaast vonden we het wel de moeite om deze editie van ‘het chiromanneke: meijuni’ toch uit te brengen aangezien dit het laatste boekje is van ons chirojaar en we
aan onze leden toch nog ergens een chiro-sfeer willen bezorgen.
Hopelijk blijft iedereen gezond en kunnen we toch een kleine hoop koesteren voor
ons Chirokamp
Voor de laatste keer dit chirojaar,
Groeten,
Jakke en Burak
Hoofdleiding Chirojongens Kalfort

Sloebers
5! 4! 3! 2! …1! JOEPIEE, eindelijk weer chiroooo!!! Na een lange en zware periode heeft de
Marc, ons Sophie, ons Magie…enz. eindelijk hun akkoord gegeven dat we ons samen weer
mogen gaan amuseren op onze chiro. Dit wil dus zeggen dat we ons nu de komende
zondagen van het jaar nog extra dubbel zo veel gaan moeten amuseren om dit nog in te
halen! 😉 Wij hopen alvast op gezonde en veilige (zon)dagen zodat we dit Covid-gedoe even
achter ons kunnen laten en ons alsnog zonder enige zorg kunnen vermaken op onze
geliefde Chiro.

Zondag 3 mei 2020: Olympische spelen
Zoals sommigen onder jullie al weten gaan de olympische spelen in Tokio niet door dit jaar.
Dit vonden wij erg jammer natuurlijk… maarrrr gelukkig hebben we sportieve sloebers die
graag al eens de beentjes strekken voor een sprintje te lopen, een de balletje slaan bij het
volleyballen of andere van deze sporten. Dus als je denkt dat je kans maakt op een
podiumplek ben je van harte welkom deze zondag!
PS: meedoen is belangrijker dan winnen he! 😉

Zondag 10 mei 2020: Kookdag
Vandaag gaan we ons een culinair laten verwennen door onszelf, we gaan namelijk vandaag
zelf eens de patatjes afgieten, zelf met de gebakken peren zitten, zelf eens water bij de wijn
doen… enzovoort. We gaan er werkelijk topgerechtjes van maken waar we het bord nog van
zullen aflikken! Vergeet vandaag dus ook geen centje mee te nemen voor al de ingrediënten
die de leiding zal voorzien (wij schatten zo’n schamele 5 euro per lid).
Zondag 17 mei 2020: Hawaï dag
Yuuuu de mannéeee, den Eddy wally hier. Ik ga jullie vandaag
meenemen in men wereldje, namelijk het prachtige en zonnige Hawaï.
Vandaag gaan we genieten van mooi weer, witte stranden, heldere
zeeën en vooral veel chillen. Breng dus vandaag zeker je zwembroek
mee zodat we eens kunnen plonsen in de Pacific van de Chiro, ook
zonnecrème zal nodig zijn vandaag voor die felle zon en last but not
least een handdoek voor onze sexy body’s in af te drogen na die o zo
verfrissende duik. Tot dan boyysssss!
Zondag 24 mei 2020: WIJ HEBBEN JULLIE HULP NODIG!!!!
We hebben alle drie een deel van een schatkaart in onze brievenbus gekregen en er zat ook
een brief met een opdracht bij. De kapitein heeft onze hulp nodig! Zeerovers hebben zijn
schat gestolen. De kapitein is er al achter gekomen dat de schat ergens in Kalfort terecht is
gekomen, hij weet alleen nog niet waar. Via de route op de kaart komen we er hopelijk, maar
wij kunnen dit niet alleen. We hebben jullie hulp nodig om de schat te beschermen, want wie
weet liggen er nog wel zeerovers op de loer.

Sloebers
Zondag 31 mei 2020
De week erna komen de trollen op bezoek om ons helemaal om te toveren in hun wereld.
Trek jullie vuilste kleren maar aan want de trollen gaan ons laten zien hoe een dag zonder
regels verloopt. Wat hebben jullie altijd al eens willen doen? Schrijf je vuilste ideeën maar op
een briefje en wie weet komen ze deze zondag uit! Wij zouden graag een duik in een
modderbad nemen en voorzien een hemels trollendiner. We kijken uit naar jullie smerige
dromen!
Zondag 7 juni 2020: HOCUS POCUS
Hocus pocus iedereen kan toveren Deze zondag volgen jullie
een tovenaarsopleiding van de enige echte Merlijn de tovenaar. Hij
heeft voor ons verschillende dingen in petto. We gaan leren hoe
we het perfecte toverdrankje kunnen brouwen, enkele leuke
spreuken leren. Een toverstok, een hoed en een cape knutselen,
want wat is een tovenaar zonder stok? Wie weet kan je na deze
zondag je kamer weer proper toveren of die vieze groentjes
omtoveren tot lekker frietjes.

Zondag 14 juni 2020: Tikkertjes dag
Jaaa zenne, vandaag doen we geen voetbal, tennis, baseball of meisjes kussen. We gaan
allerlei soorten tikkertje spelen. We gaan jullie nog niet vertellen welke spelletjes we gaan
spelen, maar wij kunnen jullie verzekeren dat jullie zullen verschieten. Jullie zullen moeten
lopen, jullie verstoppen, springen, duiken, tellen,… .
wij verzekeren jullie dat jullie al om 18u in jullie bedje moeten gaan liggen omdat jullie
zoooooooooooooooooo moe maar toch voldaan zullen zijn.
Zondag 21 juni 2020: ExTreME kampenbouwen!
Vandaag gaan we iets doen waar jullie al heeeeeel lang om smeken… kampenbouwen!!!!
Kijk thuis maar eens hoe jullie huis in elkaar zit, want vandaag maken we een reusachtig
kamp dat over heel Kalfort kan kijken!
Zondag 28 juni 2020: Het grote afscheidsspel
Ja, lieve vriendjes… Het is helaas de laatste zondag dat we bij elkaar komen ☹ ☹ ☹.
Daarom gaan we dubbel zo hard genieten vandaag! En omdat het de laatste dag is, mogen
jullie kiezen wat we gaan doen! Bedenk al maar wat je wilt doen, want we geven er een
laatste lap op (uiteraard komt het prachtige kamp nog).

Hopelijk zien we jullie snel terug !
Virtuele knuffels EN DIKKE KUSSEN van jullie
leiders !

Speelclubs
YOO DE BOOYS
Wir sind wieder da!!!! Nu we allemaal al een slordige maand (en een dikke klets) in
ons kot zitten, dachten jullie leidertjes dat het misschien wel eens leuk zou zijn om
alsnog een klein bundeltje met programma’s te publiceren. Hier gaan we dan.
AANSCHOUW: het laatste Chiromanneke van het jaar. Jep boooooys het is weer van
dat. Wat een bizar jaar is het al geweest. Maar no stress
bro’kes! Chiromens zijnde, zullen we altijd wel een manier
vinden om toch nog te kunnen chillaxe. Zelfs als de wereld
geteisterd wordt door een ranzige pandemie of als de
fragiele rugjes van jullie leiders weer eens kraken onder het
gewicht van (veel te) academische leerstof zal er NOG
ALTIJD peace and love te vinden zijn. Over examens
gesproken; laat mei en heel de maand juni hangen de
Jakke en den Themes er weer met hun kersen aan.. maar
bon, wij hebben al heel wat geleerd tijdens deze
quarantaine dus (als het mag van maggie mondmasker)
dan kunnen we jullie tal van hypothetische programma’s op
de volgende hypothetische chirozondagen voorschotelen.
Hierrrrrrrrrrrrrr een beknaupt übersicht van de
pregremme’s:
Ps; don’t forget to pray for ons kamp eh manne!!!!!!! Love you & miss u!

Zondag 24 mei 2020: SOZIALE ABSCHTAND WATERSPIELEN
Vandaag op het hypothetische programma: het grote-afstand-waterballonnengevecht!
Jullie leiders hebben deze week heel de chiro en hun kot eens omgedraaid zodat ze
niet onnodig naar de winkel moesten hollen om waterballonnen gaan kopen. Bon,
vandaag is het simpel en old-skool: gewoon smijten, jonge! Oh ja, als er jongens onder
jullie zijn met een waterpistool; breng maar mee!!! (liefst van Nerf (vet hard)). Yuuuuu
boyzzzzzzzzzzzzzz
Zondag 31 mei 2020: H8ters gonna h8, I’m just gonna Sk8
Vandaag SKATEOUTFIT aandoen boys! Breng al jullie skategerief (steps, longboards,
skateboards,….) mee naar het chiroheem. Wij pakken alvast elk een dikke boombox
en 20 baggy skatepants mee om keihard te kunnen shredden. Als het mogelijk is,
zullen we vandaag zelfs op fieldtrip naar het J.O.C gaan… Spannend!!!!!! (daar is ne
speeltuin booooys) (en er zijn hills in het landschapsparkkkkkkkkkkk)
YUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU! Hopelijk tot zondag xxxxx

Speelclubs
Zondag 7 juni 2020: Supernice zoospel, echt waar
Aangezien den Themes tijdens de quarantaine niets anders te doen had dan ‘het
onderzoeken en bundelen van verscheidene taal/letterkundige werken’/’het schrijven
van een film’/’Het spelen van Battlefield 4’/’Het dichten’/enzzzzz… Heeft hij zich
speciaal voor jullie ook beziggehouden met het ineenflansen van een geniaal zoospel.
’T Is er een me veel roofdieren dus komt zeker af
vandaag!!! (indien deze hypothetische chirozondag
wordt gecancelled spelen we dit spel wel op kamp!)
Zondag 14 juni 2020: Het grote virus spel
om een beetje in de sfeer te blijven van de voorbije weken
dat wij allemaal eenzaam opgesloten hebben gezeten, gaan we deze periode naspelen maar
nu op een veel leukere manier! we gaan zeker 1.5 meter van elkaar verwijderd blijven indien
deze afspraak niet kan worden nageleefd zal er een sanctie aan verbonden worden. de
munteenheid van deze namiddag zal niet de euro zijn maar wel de veel waardevollere rollen
wc papier die zeer schaars waren de laatste tijd (boodschap van algemeen nut: het
hamsteren van enige vorm van goederen heeft geen enkel effect gehad op uw gezondheid
hihi (hou deze gedacht vast voor een volgende pandemie)). We gaan voor sommige
opdrachten via webcams moeten werken. Kortom heel onze namiddag zal in het teken staan
van virussen en andere kleine beestjes! Kom als Marc Van Ranst het toelaat zeker vandaag
naar de chiro om u toch nog eens kapot te amuseren zoals de good old days! de leiding
heeft er al sowieso genoeg van om heel onze dagen te slijten tussen 4 muren en we missen
ook wel gewoon onze kleine vriendjes (jullie dus :) )

Zondag 21 juni 2020: vervangleiding
Aangezien jullie leidertjes nog steeds voor een diploma aan het strijden zijn en dit bij de één
al wat vlotter verloopt dan de andere (de jakke en den themes hebben soms een
schouderklopje nodig, manne) moeten wij ons deze week helaas afwezig melden om te
vechten tegen die metershoge torens van papier die we in ons kleine, pijnlijke hoofdje
moeten zien te krijgen.
Maar geen nood! Volgende week zijn we er weer met meer weer.. euh chiro!

Zondag 28 juni 2020: het begin van het einde
Jaja manne, de laatst zondag van dit chirojaar… het heeft in maart een ietwat rare, sombere
wending genomen maar jullie leidertjes hebben zich de rest van het jaar rot geamuseerd!
Jullie zijn een superleuke bende en het feit dat jullie telkens met een enorme groep afzakte
naar de chiro toverde iedere keer een glimlach op ons gezicht. Voila, nu we het sentimentele
deel van het boekje ook hebben gehad kunnen we over naar de orde van de dag… en deze
is…. EEN VERRASSING!!! Juist, ja! Je hebt het goed gelezen, voor vandaag gaan we nog
niet verklappen wat het plan is maar afkomen naar de chiro voor de laatste keer is de
boodschap!
Groetjes van je yeeters:
Thomas aka thomas de trein aka Ian thomas
Jakke aka Jan Van Eyck aka sike, ik kan niet schilderen
Ruben aka Ruby Kaiser Chiefs aka de gespierde stylo

Rakkers
Dames en heren, appelen en peren. Hier zijn ze dan de (mogen hopelijk gelanceerd worden)
programma’s. Door al die gekke toestanden rond COVID-19 mochten wij onze favoriete
bezigheid niet uitvoeren. Dit betreurden we allemaal. Maar na regen komt zonneschijn.
Vroeg of laat halen we al deze verloren chirozondagen wel in door plezier te maken voor 10.
Vergeet ook niet dat dit ons weer een stapje dichter brengt bij het kamp. Zullen wij eens laten
zien aan de rest wat we in onze mars hebben?! Jazeker wel. Als dit allemaal door mag gaan,
beloof jezelf en iedereen rondom dat je er zal zijn! See ya all!!!
Zondag 31 mei 2020: Waterspelletjes
Na al die zonnige zondagen te zien passeren
zonder chiro, hopen we deze keer dat goed
te maken met knotsgekke waterspellekes.
Dus laten we met zijn allen hopen dat het
25°C wordt, zodat we ons MAAR zeker ook
de rest van de chiro 😉. Jullie leiders
drooghouden deze zondag zal jullie
bonuspunten opleveren, zal je de verleiding
kunnen weerstaan of zal er toch gemorst
worden. U zal het te zien krijgen op Chiro
Island.
Zondag 7 juni 2020: fietstocht
SPOILER ALERT: JE ZULT JE FIETS NODIG HEBBEN! Voor de meesten zal dat sowieso
wel in orde zijn. Maar iedereen weet dat sommigen (Maurits en Woody kuch kuch) met de
step zullen komen. De tocht wordt volledig door de leiding uitgestippeld en nee we gaan
geen 100km doen voor de fanatiekelingen hier. Het wordt een plezier en ook VEILIG
fietstochtje met een surprise onderweg. (breng ook een helm en fluovest mee!!!)
Zondag 14 juni 2020: Bouwspel
Waarom ook niet hé? Zo kunnen jullie al warmlopen en het spel in de vingers krijgen voor op
kamp. Deze keer zijn er geen grenzen! Dat hoor je goed, we gaan van ondergrondse bunker
tot luchtschip en wie weet nog veel meer. Jullie zullen vast wat meer inspiratie hebben dan
jullie leiders. Probeer nieuwe tactieken uit, haal uit onderste uit de kan en tot slot zeker
komen!

Rakkers
Zondag 21 juni 2020: BOENKENTOCHT
Rechtdoor en niet stoppen. Meer
gaan we vandaag ni doen manne.
We gaan de grootste en vetste
wandeltocht doen die we kenne,
“den boenkentocht”. De bossen,
beken, rivieren, huizen, tuinen, …
zullen onze route niet in de weg
staan en we gaan er gewoon door.
Nu het mooie weer terug is zal dit
zeker de moeite worden. Aangezien
we wel vuil gaan worden vragen we
jullie om kleren aan te doen die vuil
mogen worden en douchegerief
mee te pakken met propere Chiro
kleren. Tot dan, boys!!

BOENKTOCHT

Zondag 28 juni 2020: BBQ
Het is zover. Onze laatste Chiro zondag van het jaar. We weten dat dit moeilijk is voor jullie
aangezien het bijna de laatste moment is met jullie favoriete leiders. Maar we maken dit
speciaal door een barbecue te doen op onze Chiro. Goed weer, spelletjes en vlees op de
grill, wat hebde nog meer nodig op ne zondag. En vergeet niet na deze zondag moet onze
kers op de taart, het kamp nog komen eeeh. We zullen proberen zoveel mogelijk eten te
voorzien en vragen aan degene die komen om een bedrag van 5 euro mee te nemen voor
het eten. Tot zondag manne !!!

Hierbij zegenen wij jullie met een laatste groet.
…
…
…
SSSIIIIKKKKEEE!!!!!!!! Tot op kamp he boys!
Yours truly
Kefmans,
chocoprince Wim
D-Dog

Toppers

We starten dit maandboekje met een ode aan onze redder in deze donkere tijden,
MARKYY VAN RANST.
Aangezien we nog niet weten wanneer de Chiro activiteiten kunnen hervatten,
hebben we alvast een aantal programma’s voor het geval we dit Chiro jaar nog een
aantal zotte Chiro-zondagen kunnen beleven.
Wij gaan er spijtig genoeg niet kunnen bijzijn vanwege de examens, waar we de hele
maand juni voor moeten opgeven. Daarom gaan we elkaar nog veel langer niet zien.
MAAR misschien gaat het kamp wel door en gaat de vreugde nog veel groter zijn als
we elkaar terug gaan zien voor de eerste keer in maanden (cringe cringe).
Zondag 7 juni: 1.5m Afstand sporten
Om de leuke trend van de voorbij maanden voort te zetten gaan we vandaag nog
steeds geen fysiek contact hebben. Ja we weten het, jullie willen ons knuffels en
kusjes geven maar we gaan dit stilletjes aan terug opbouwen zoals onze goeie
vriend Mark dit aanraad. Vandaag gaan we dus alle sporten doen met 1.5 m afstand
doen, ja klassiekers als voetbal en basket horen hier jammer genoeg niet bij maar
gelukkig hebben we al 2 maand kunnen oefenen op sporten op afstand, dus ervaring
op dit vlak zal er genoeg zijn.

Toppers
Zondag 14 juni: Boenkentocht
Jaja manne het schone weer geeft ons de mogelijkheid om ons wa nat te maken. We
gaan zoals gewoonlijk de molenbeek onderzoeken, op zoek naar het (“niet
uitgezette”) wild dat ronddwaalt in onze bossen.
Vergeet zeker geen slechte kleren mee te nemen voor deze zondag en douche
grief.
Zondag 21 juni: Mountain Bike 3.0
Elke zondag zien we ze wel staan hoor jongens, jullie flex dure super geveerde
carbon 5g mountainbike die nog steeds geen spatje modder hebben gezien. Maar
daar gaan we vandaag eindelijk veranderingen in brengen. Na dit programma al 3
keer te moeten gecancelled hebben gaan we er vandaag echt voor gaan. De 3 MTBroutes van klein-Brabant zullen niet meer veilig zijn als wij er als een kanon gaan
door vliegen. Om dit vliegende kanon toch een beetje veilig te houden nemen we
allemaal onze HELM mee ( als ge da “vergeet” dan moogde terug naar huis gaan om
hem te gaan halen, dus geen smoesjes!!).
Zondag 28 juni: Waterspelletjes
De zomer is in het land en dan wordt het toch eens tijd voor wat verkoeling. Bereid
jullie voor op een zondag vol waterpret, natte T-shirts en waterballonnen! Als jullie
thuis waterpistolen hebben liggen neem deze dan zeker mee
zodat we een heuse waterbattle kunnen houden.
Nog veel dikke virtuele knuffels en kusjes van op 1.5 meter afstand
jullie vier afwezige leiders!
Spit, Patroonheilige Mark V.R, Pol, Danio xxxxx

Kerels
Dag kereltjes,
Hoe is het met jullie gesteld? Nog niet geveld door corona ondertussen? Of misschien
dat de meeste onder jullie de beste tijd van hun leven doormaken door ongestoord te
kunnen gamen tot de zon opkomt? Jullie weten allemaal wie we nu bedoelen…
Vergeet af en toe niet om eens buiten te komen he gasten! Maar eerlijk, het zijn rare
en saaie tijden. En momenteel weten we helaas nog niet wanneer we terug zouden
mogen starten met Chiro. Het houdt ons in ieder geval toch niet tegen om voor jullie
een boekje te maken met de nodige portie maandelijks gezwets en gezever van jullie
favoriete trio! In de hoop dat we jullie onfrisse gezichten snel terug mogen zien, hebben
we nog een programma geschreven voor de maand juni. Inderdaad, we gaan namelijk
de 2 laatste maanden van het Chirojaar in en dat betekent (normaal gezien) dat het
kamp weer voor de deur staat. Wijzelf staan al te springen om op 10 juli te kunnen
vertrekken met de fiets richting Lommel, maar natuurlijk zullen we moeten afwachten
of deze geniale 10-daagse kan doorgaan. Wij kunnen in ieder geval al niet wachten op
de PowerPoint van de nationale veiligheidsraad met hopelijk goed nieuws over het
bivak. In de tussentijd: houd jullie gezond, niet vergeten sporten (sommige kunnen dit
ongetwijfeld wel gebruiken) en veel briefjes sturen naar jullie liefjes (en leiders)! Keep
safe boys… ;)

Zondag 7 juni 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 14 juni 2020: Hawaii-dag
Haal alvast jullie mooiste bloemenrokjes -en hemdjes boven,
want we gaan vandaag vertoeven aan parelwitte stranden en
azuurblauw water in ons eigenste Kallefeut! We halen
Honolulu, inclusief de mooie dames, naar hier en genieten van
zon, zee (lees: aftands plastic zwembadje), strand (lees:
kristalzand van de Fera) en culinaire delicatessen (lees:
lekkere fruitjes 100% corona-proof). Het wordt weer een
spetterende dag menne, dus graag allen aanwezig!

Kerels
Zondag 21 juni 2020: Fietstocht naar stad x
Juu boyzz, we zullen eens zien hoe goed of slecht het is gesteld met de conditie van
sommige onder ons. We gaan ons eens voorbereiden op de fietstocht van het kamp.
We zullen fietsen naar stad X. Eenmaal aangekomen zullen we daar iets eten en
drinken. We vragen jullie wel om vandaag een fiets mee te brengen die in goede
staat is samen met een fietshelm. Het zou ook aangeraden zijn om een binnenband
of plakgerief mee te nemen.

Zondag 28 juni 2020: BBQ
Vandaag is het de laatste dag Chiro van het jaar. Voor sommige zal dit het laatste jaar
zijn al kerel en sommige blijven nog een jaartje kerel. Hierdoor zullen we jullie eens
goed verwennen met een overheerlijke BBQ. Den Boef zal speciaal voor jullie een goei
stukske vlees meepakken! Het enige wat jullie vandaag moeten meenemen zijn wat
extra centjes.

Liefdevolle groetjes,
De bende van de bosklappers:

Dries aka Den Boef
Jonas aka Rossen Boemel
Toon aka padvinder

Aspi’s
Joo swango's,
Kga de inleiding is nekeer lang maken en is iets over jullie schrijven
Chupic: ietsje minder actief zijn op zondag zou ook eens leuk zijn voor de leiding.
Spoednik: iets je minder contact proberen leggen met ginder boven.
Milan: uw beste versiertrucs bovenhalen en meer moeite doen bij Femke ge kunt het jonge.
J-M: voor jou natuurlijk hetzelfde doe a best voor a vlam van dees moment.
Martin: Natuurlijk voor a ook hetzelfde haalt ook eens a beste versiertrucks boven voor a
vlam.
Siebe: ietsje meer sporten kan geen kwaad he anders ga je van uw B buikje ook niet vanaf
geraken ;)
Palleejke: een beetje meer downie zijn zou nog leuker zijn, klein tipje voor de volgende keer
probeer eens om 2 Laarzen tegelijkertijd omhoog te gooien en op te vangen met ave keupe
;)
Krikke: da mag wa minder van diene skertmuziek zen he en stopt met die mongoolse
frontnite danskes te placere
Gijs: te veel om te typen dus kga er ni aan beginnen
Fostier: probeer om zondags wat minder slim te zijn en je iq te verlagen naar dat van de
groep :)
Leni: 1ne zin voor u: wa minder op die van alle kruipen en meer zondags komen.
Butcher: uw passie van het beenhouwen zoude thuis mogen laten en niet zondags op het
voetbalveld uitoefenen!!!
Brentje:ik vind het jammer dat ave chiro spirit niet meer naar boven komt want kvind a nen
top keirel binnekort gaan we dragracen met da grasmachien van a :)
Wardje: het beste lid van de groep gij moogt op kamp iets meer van mij dan de rest
voilla nu hebde ulle evaluatie gehad dus kunne we het jaar afsluiten he
ha nee toch niet kzen maar wat aan het zeveren (over sommige dingen) ik hoop oprecht dat
we op kamp kunnen gaan want ik wil nog mijn laatste kamp meemaken met deze top groep
en dan gaan we er een bangelijk kamp van maken.
Zondag 3, 10, 17 mei 2020 : lockdown part al veel te lang
Owkeeej we zitten na nog altijd in ons kot na bekan 2 maand met de opgelegde
maatregelen. Fokkin stoem ma der zit niks anders op zekers. Voorlopig nog gene chiro
jammer genoeg maar we blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en laten zeker weten
wanneer er terug chiro is :D Effkes belangrijk detail: 10 mei ist moederkesdag dus vergeet
zeker geen bloemeke voor ale moeke te kopen he boys, want die zit ook al even lang
opgescheept met a als gij met haar!
Zondag 24, 31 mei 2020 : lockdown part misschien gedaan?
Bon, voorlopig gelden de maatregelen rond Chiro activiteiten tot 18 mei en vinden er dus
geen chirozondagen plaats. Het is dus mogelijk dat we tot eind mei al niet kunnen
samenkomen en dat deze 2 zondagen ook in ons kot moeten worden doorgebracht maar dat
zien we dan wel 😉 Moest het toch gaan laten we zeker iets van ons horen via FB!

Aspi’s
Zondag 7 juni 2020 : Fietstochtje met de kerels
vandaag gaan we is zien wie er de beste conditie heeft en ik ben er zeker
van dat ik en den burak dit zijn! Dus ter voorbereiding op het kamp gaan
we een tochtje maken, hoe lang dees gaat zijn zal nog bezien worden
maar het zal met de kerels en ne fiets met wielen, stuur, remmen,
pedalen en zadel zijn. Das het belangrijkste dus breng zeker jullie fiets
mee en smeert ulle beentjes maar al in want het zal gene koffie klets
worden onderweg. Ciao!

Zondag 14 juni 2020 : de slimste aspirant
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 natuurlijk 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!

Zondag 21 juni 2020 : afvaart van de molenbeik
Den burak heeft al langer liggen broeden over het idee om ’s werelds mooiste beik af te
varen met ne kayak tijdens de chiro. Vandaag gaan we dus uit vinden of dit ook effectief
mogelijk is en of dat we de bron van de molenbeik kunnen vinden! Laat ons hopen op goei
weer, stille waters maar wel geen te diepe gronden (badumm tssk). Vergeet dus zeker geen
zwemkledij en dergelijke want het zou wel eens nat kunnen worden!
P.S.: a ge nog ne kayak hebt moogt ge die altijd meepakken want anders zal het te voet zijn
:3

Aspi’s
Zondag 28 juni 2020 :Laatste zondag => BBQ, BBMe, BBeverybody
Jammer maar helaas is het vandaag officieel de laatste chiro zondag van dit werkjaar ☹ en
voor sommige zelfs de laatste chiro zondag als lid :O! Daarom gaan we traditiegetrouw deze
dag afsluiten met nen heuse chiro-BBQ. Eerst spelen nog wat chille spellekes en daarna
schuiven we met z’n allen aan tafel om te genieten van elkander veel vlees en geen vis!!!
We zullen wel is afspreken hoe dat we just de logistiek regelen van den bbq maar het belooft
weer ne knaller van formaat te worden. Be there or be ne weuttel! (Press ‘F’ to pay respect)

GREETZ van ulle top duo
Den Burak AKA de examen struggles are real
Jeanke AKA den BaKkEr van dienst

Disclaimer: Burak is niet verantwoordelijke voor eventuele klachten zoals: hoofdpijn,
duizeligheid, misselijkheid, braken en mental breakdowns bij het lezen van bovenstaande
tekstjes!

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/

