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Inleiding 
 

Beste ouders en Chirojongens, 

 

Net zoals elk jaar hebben wij de eer u een fantastische leidingsploeg te mogen 

voorstellen. Maar laten we eerst even terugblikken op een toch wel bewogen maar zeker 

niet minder geslaagd Chirojaar. Dat Corona sinds half maart roet in het eten kwam 

gooien hebben we zeker ook gemerkt in onze Chirowerking. We zagen onze winstgevende 

activiteiten zoals de quiz, volksdans en het fameuze pekesweekend verdwijnen als 

sneeuw voor de zon. Ook de Chirozondagen werden ons afgenomen. Alle geluk keerde het 

tij voor de zomervakantie en kregen we het groene licht om toch op kamp te gaan. Onze 

leidingsploeg slaakte een gezamenlijke grote zucht. Uiteraard waren er aan dit kamp 

maatregelen verbonden, maar die namen we er met plezier bij. We mochten op kamp, en 

wat voor een kamp. Een fan-tas-tisch kamp! We zouden graag alle leiders, de VB, 

kookouders en leden bedanken voor deze 10 dagen die ons waarschijnlijk de rest van ons 

leven zullen bijblijven als het lichtpuntje in de turbulent corona-pandemie van 2020. 

 

Dat onze leidingsploeg van vorig jaar een beetje wordt aangepast, is een klein 

understatement: We nemen helaas afscheid van 4 fantastische leiders, die onze Chiro 

naar een hoger niveau hebben getild. Jarenlang konden we op hen rekenen en sommigen 

onder hen groeiden uit tot een monument voor ons Chiroheem. We hebben het over: 

Toon Cools (5 jaar leiding en 3 jaar hoofdleiding), Thomas Delrue (5 jaar leiding), Jef 

Schelfhout (4 jaar leiding) en Yens Leroy (3 jaar leiding). We willen hen dan ook 

ontzettend hard bedanken voor hun jarenlange engagement en enthousiasme! 

 

Het goede nieuws is dat er zich ook niet minder dan 10(!!) nieuwe leiders aansluiten bij 

de leiding en ons team zullen versterken. Het gaat hier om zeer capabele gasten met 

toch reeds de nodige jaren Chiro-ervaring om zich over uw kind te ontfermen, dus deze 

overstap van aspirant naar leider zal zeker geen probleem vormen. Jan-Maarten Van 

Damme, Maarten de Gruyter, Senne Genijn, Gerben Dehertogh, Milan Eggermont, Jelle 

Mertens, Siebe Foret, Jelle Fostier, Gijs Servaes en Kristof de Schrijver hebben er 

hoe dan ook heel veel zin in en kijken er naar uit om uw zoon met open armen te 

ontvangen. 

 

Dit jaar starten we dus met maar liefst 23 leiders die hun uiterste best gaan doen om 

uw kind elke zondag weer een onvergetelijke namiddag te bezorgen. Telkens weer zullen 

zij klaarstaan met de meest leuke activiteiten en met een schitterend kamp als 

hoogtepunt.  



Inleiding 
 

Bij deze leidingsploeg hoort natuurlijk ook altijd iemand die ons begeleidt als een 

volwassene, die ons bijstaat in raad en daad en bijstuurt waar het moet. Inderdaad, we 

hebben het over onze volwassen begeleider, beter bekend als onze VB. Joop Wauters 

geeft dit jaar de fakkel door aan Yoni de smet, die bij sommigen van u beter bekend zal 

staan als ‘de man van Tinneke’. Voor meer informatie over deze man die gaat proberen 

om onze 23-koppige leidingsploeg vol met jong geweld de baas te zijn, willen wij u graag 

doorverwijzen naar “het woordje van de VB” en zijn persoonlijk artikel. Wij, als 

leidingsploeg, kijken al zeker uit om er met de Yoni een topjaar van te maken! 

 

Daarnaast moet ons ook nog een klein dankwoordje van het hart over de uitzwaaiende 

VB, namelijk de Jopie. Dat ook hij in de voorbije 3 jaren deze chiro naar een hoger 

niveau heeft getild is nogal zwak uitgedrukt: wij als leidingsploeg vonden in Jopie niet 1 

maar 2 sterke schouders om tegen aan te leunen, ook als aanspreekpunt voor de ouders 

heeft hij zijn taak meer dan perfect uitgevoerd. Zijn interesse in de VZW en de 

toekomstige bouwplannen van Chiro Kalfort hopen we ook terug te vinden bij de VB’s die 

in zijn voetsporen treden. Kortom Joop was zeker een meerwaarde voor onze 

chirowerking. Daarom zeggen wij ook uit het diepst van ons hart: mercikes Jopie! 

 

Moesten er vragen en/of opmerkingen zijn, twijfel dan niet om ons te contacteren. Wij 

zullen steeds klaarstaan met een luisterend oor en ons uiterste best doen om jullie 

vragen te beantwoorden en/of problemen op te lossen. Jullie kunnen natuurlijk ook altijd 

terecht bij onze VB. 

 

Bij deze is het startsein gegeven voor een uitdagend maar zeker niet minder plezant 

Chirojaar! 

 

Groetjes, 

Robbe en  Jan 

aka 

Burak en Jakke 
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Sloebers 
 

 

YUUUU de menne, zijn jullie klaar voor het nieuwe bangelijke jaar!! Wij hebben er alvast 

super veel zin in! De leiders zullen ervoor zorgen dat jullie een super jaar tegemoet gaan 

komen. Neem zeker al jullie vrienden mee, zo wordt het zeker een super vet jaar, en wij 

zullen jullie daar ook bij helpen. We hebben alvast super leuke programma’s in petto 

voor jullie.  

 

 

Zondag 6 september 2020: overgang 

Jaaaa manne vandaag komen jullie te weten wie jullie leiders gaan zijn voor het komende 

jaar, en ik kan jullie alvast vertellen dat er geen toffere leiders te vinden zijn op de 

Chiro. Jullie gaan een super leuke speurtocht doen, om ons te vinden. 

 

 

Zondag 13 september 2020: startdag 

Dit is de belangrijkste dag van het chirojaar, want vandaag mogen jullie al jullie 

vriendjes meenemen en vriendinnetjes 😉 . We doen dit omdat we onze groep deze dag 

gaan aansterken. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! By the way de smoutebollen liggen 

al te wachten op jullie.  

 

 

 

Zondag 20 september 2020: Het grote fantastische geweldige 

Pokémon spel 

Boysss verfris jullie kennis maar op over alle Pokémons, want we gaan 

hier een kei nice spel over spelen. Wij hebben hier al de beste EX 

kaarten klaar liggen, en wij hebben een Blastoise die jullie allemaal 

gaat verslaan (noobs), maar niet getreurd jullie krijgen vandaag ook 

de kans om (bijna) even goed als ons te worden.  

 

 

Zondag 27 september 2020: Stratego 

Vandaag gaan we het grote stratego spel spelen, dus jullie gaan vandaag jullie branie 

nodig hebben. Jullie gaan tactieken moeten verzinnen om de vlag van de tegenstander te 

veroveren zodat jullie dit vette spel kunnen winnen! En pas maar zeker op voor de BOM 

want dit is namelijk het favoriete personage van de Pol. Dit is een klassiek spelletje in 

de Chiro dat je zeker moet kunnen.  

 

 



Sloebers 
 

 

Zondag 4 oktober 2020: Doop 

Voor velen is dit de eerste of tweede keer, maar deze dag kan niet ontbreken in een 

Chirojaar. Op deze dag moet je laten zien dat je een echte Chirokerel bent. Doe maar 

slechte kleren aan, want die kunnen wel eens vuil worden, nadien mogen jullie douchen en 

breng dus ook zeker douchegerief (handdoek, zeep,…) mee en ook een verse chiro 

outfit voor na het douchen. Na deze dag zijn jullie echte chiroboysss! 

 

Zondag 11 oktober 2020: Het grote ridderspel 

Julie worden vandaag tot ridder geslagen, dus jullie moeten vandaag al jullie lef en moed 

laten zien aan de leiders. Jullie mogen zeker jullie grootste zwaard 

meenemen vandaag. Dus trek jullie mooiste ridderoutfit aan vandaag, 

zo krijgen jullie al extra punten voor het super toffe spel. Wie de 

mooiste outfit draagt zou misschien wel de prinses kunnen 

overwinnen.  

 

Zondag 18 oktober 2020: Kampbouwen  

Kennen jullie Bob De Bouwer, dat is namelijk de bijnaam van Maarten, 

hij weet namelijk alles van kampen bouwen. En weet perfect hoe je 

een kei vet kamp maakt. Hij kan dit natuurlijk niet alleen, daarom 

heeft hij jullie hulp nodig. Als jullie thuis nog wat bouwmateriaal hebben liggen mag je 

dit zeker meebrengen naar deze topdag! 

 

  

Zondag 25 oktober 2020: Halloween 

Eerst en vooral moeten jullie niet bang zijn om 

te komen, wij zijn nog steeds de tofste 

leiders. Deze dag is iets rustiger, en deze dag 

zal in teken staan van griezelen en gruwelen. 

Onze kleur is oranje, dus daarom gaan we deze 

dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  

 

BOYSSS GREETZ van de leiders 

 

Pol AKA Popol 

Senne AKA Spoetnik 

Maarten AKA Martijntje 

Jan-Maarten AKA JM 



Speelclubs 
 

 

Gegroeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet, 

 

Na de opening van ons Chirojaar, waarbij we ons amuseerden op de startdag en jullie de 

oude leiding hebben uitgezwaaid, is het weer tijd voor een nieuw jaar! Alleen is er dit 

jaar 1 verschil: het wordt nog beteeeeeeeeeeeeer!! Daar zullen jullie fantastische 

nieuwe leiders voor zorgen 😊. We hebben weer beestige ultra grave programma’s in 

elkaar gestoken voor jullie. Voor de komende zondagen is er dus maar één boodschap: 

kom allemaal zeker naar de Chiro! 

 

Zondag 6 september 2020: Overgang 

 

Vandaag zullen jullie afscheid moeten nemen van de sloebers of van de jongens die naar 

de rakkers gaan. Treuren zullen jullie zeker niet moeten doen, want jullie gaan de 

bangelijkste groep worden van Kalfort en omstreken. Andere chiro´s zullen jullie 

proberen overhalen om naar hun te komen omdat jullie zo bangelijk zijn, maar jullie zijn 

en blijven echt chiro Kalfut boys!!!  

 

Zondag 13 september 2020: Startdag 

Deze zondag gaat het chirojaar echt van start. Jullie zullen je nieuwe groep al een 

beetje beter kennen van vorige week, dus zullen we er maar invliegen zeker??? Vandaag 

wordt de start van het chirojaar gevierd door een groepspel met iedereen. Jullie zullen 

moeten laten zien dat jullie de slimste, sterkste groep zijn van Kalfort. Willen jullie ons 

helpen met dat te laten zien?? Kom dan zeker deze zondag naar de Chiro…. 

 

Zondag 20 september 2020: Influencer-spel 

Jooow speelclubgang, vandaag halen we allemaal onze innerlijke Enzo Knol naar boven en 

worden we influencers/youtubers/vloggers. Deze zondag kunnen jullie mega creatief te 

werk gaan om de grootste influencer van Chiro Kalfort te worden! Denk jij dat je met 

jouw leuke ideeën het meeste views en abonnees kan behalen? Like & abonneer. Tot dan! 

 

Zondag 27 september 2020: Expeditie Robinson *speelclubs edition* 

Deze zondag bestaan jullie uit slechts twee teams: Kamp Noord en Kamp Zuid. Heel goed 

samenwerken is dus de boodschap. Je zal de hulp van jouw teamgenoten goed kunnen 

gebruiken tijdens de ruige opdrachten. Maar opgelet! Als jouw team verliest en de 

spanningen oplopen kan je via de beruchte eilandraad geëlimineerd worden. Naast 

samenwerken is de groepssfeer dus ook van groot belang vandaag. Denk jij dat je kan 

overleven en de stoerste speelclub kan worden? Kom dan zeker naar ons tropisch Chiro-

eiland! 

  



Speelclubs 
 

 

Zondag 4 oktober 2020: Het grote KALFORT KERMIS Spel 

Ja boys, omdat dit jaar de legendarisch kalfort kermis weer zo top was, gaan we deze 

sfeerweek nog eens herleven op deze chirozondag. We gaan vandaag de herineringen 

terug boven halen van het eendjes vissen, loodjes schieten, misselijk worden in de 

bodyshaker, botsen in de botsauto’s, hotdogs eten bij de Louis Hotdog, en nog veel 

meer. Dus wees er deze dag zeker bij om jouw kermisskillz boven te halen.  
(R.I.P. KALFORTKERMIS  2020) 

 

Zondag 11 oktober 2020: minutenspel 

Kijk deze zondag maar vaak naar jullie horloges, want vandaag ga je de minuten mogen 

aftellen. In dit minutenspel ga je elkaar moeten helpen of saboteren, dus hopelijk ligt de 

teamspirit al hoog of hier kan ambras van komen. We gaan enkele toffe opdrachten op 

tijd doen en de spieren wat laten werken, en voor de slimme speelcubs zijn er ook enkele 

opdrachten om hun hersenspieren te laten fitnessen.  

 

Zondag 18 oktober 2020: Stratego SPECIAL! 

Jullie kennen allemaal wel het wereldberoemde Strategospel. Vandaag gaan we dit ook 

spelen, maar niet de versie die jullie allemaal kennen. Het wordt een speciale editie dat 

alleen maar leuker is! Zo zullen er onder andere speciale rondes tussen zitten. Wij gaan 

nog niet te veel verklappen, maar zorg alvast dat jullie verstand op top staat. Dat zullen 

jullie zeker nodig hebben! 

 

Zondag 25 oktober 2020: Laddercompetitie   

Vandaag weten we ein-de-lijk wie de sterkte maar ook de slimste speelclub is! Bereid 

jullie thuis alvast maar voor zodat jullie je kunnen bewijzen deze zondag. Jullie nemen 

het  

deze dag namelijk op tegen elkaar om uit te maken wie vanboven aan de ladder eindigt. 

Kan jij beter basketballen? Of kan jij beter rekenen? Dat valt allemaal te bezien, komen 

is de boodschap!  

 

 

Zien jullie op zondag xxxx 

Greeeeeeeeeeetz 

Boefje 

Palletje 

Milantje 

Wimpytje 



Rakkers 
 

 

Jalow rakkers! 

 

Na twee maanden is het weer zover, de Chiro is back! Wij zijn er klaar voor, zet jullie 

maar schrap voor een graaf, beestig, vet, cool jaar!!!!! 

  

Zondag 6 september 2020: overgang 

Trommelgeroffel op de buik………. 

Wie zou jullie nieuwe leiding zijn? Om dit te weten te komen zullen jullie nog een weekje 

moeten wachten, maar één leider zullen jullie alvast te weten komen deze week!  

 

Zondag 13 september 2020: startdag 

Trommelgeroffel op de buik……… (part II)  

Deze week zal de leidingsploeg voltallig zijn, dus sfeer x4! Vandaag 

luiden we het chirojaar officieel in met een gemeenschappelijke 

startdag. Voor de veelvraten onder ons is het een topdagje want we 

gaan smoutebollen eteeeen!  

 

Zondag 20 september 2020: Kolonisten van Kallevoorde 

Vandaag gaan we terug naar de glorietijden van Kallevoorde, toen Puus nog een aparte 

kolonie was met Wis&Chrim, Scampaaaart en Hemcool onder keuning Pfizer Voor 

diegenen die benieuwd zijn naar wat dit inhoud, zeker komen!  

 

Zondag 27 september 2020: Leden VS leiding 

Deze zondag is het de grote krachtmeting van de kleine jongetjes tegen de OG leiders! 

Zorg dat je vandaag met zoveel mogelijk bent, want het zal niet gemakkelijk zijn! Jullie 

leiders zullen voorbereid zijn: de Mount Everest opfietsen op onze eenwieler, de 

woestijn doorzwemmen met een perfecte vlinderslag en de Amazone doorkruisen in ons 

adamskostuum!  

 

Zondag 4 oktober 2020: Machiavelli int bigg 

Odéééééééééééé de Nicholas Machiavelli!! Vandaag zullen de machtsverhoudingen 

ongekend zijn. Wie heeft er de meeste strategische inzichten? Wie is er de sluwste, de 

snelste, de geniepigste, de slimste? Als je wilt meten in deze competitie zal je aanwezig 

moeten zijn! 

  



Rakkers 
 

 

 

Zondag 11 oktober 2020: dope 

Boooois, vandaag is het de jaarlijkse traditie, den Doooop Wij weten al dat gulle vuile 

veirkens zijt dus is het jullie dag. De beek is al goed 

gevuld met krokodillen en olifanten. We hebben speciaal 

voor jullie ratten gekweekt, maar geen nood, ze hebben 

twee weken geleden voor het laatst eten gehad dus wie 

een echte, stoere rakker is, komt deze week zeker naar 

de chiro! (PS: neem zeker douchegerief en propere 

kleren mee!)  
 (PPS: Ook een aardappel meenemen.)  
 

Zondag 18 oktober 2020: Lowland games 

Iedereen kent de Highland games vast wel. Aangezien we dit weinig origineel vonden, 

doen we het omgekeerde, Lowland games! We gaan echte boerspelen doen, zoals 

klompwerpen, petanquen, bietzwieren, veldspitten… Zie maar dat je 10 tractormerken 

met elks 5 modellen kent!  

 

Zondag 25 oktober 2020: Halloween 

Kom allemaal verkleed als psychopaat, spin, zombie, vampier, Frankenstein want met 

Halloween zijn al deze beesten talrijk aanwezig en terroriseren ze de straten van Puus 

(Kalfort stad houden ze buiten schot, want die zijn te graaf). Deze week gaan we pijltje 

trek doen op zoek naar deze gruwels. ’s  avonds kunnen we enge griezelverhalen 

vertellen met een zoete tas pompoensoep!  

 

 

 

 

 

 

 
Howdoeeeeeeeeeeeeeeeee 

greetzzz 

 

Burkie 

Anoniempje 1 (tip: deze leider is 18 jaar) 

Anoniempje 2 (tip: deze leider heeft twee ogen en een mond) 

Anoniempje 3 (tip: deze leider heeft een groen leidingskoord) 

 

xoxo  



Toppers 
 

 

Dag doppertjes, het is eindelijk tijd om uit u kot te komen voor al weer een bangelijk 

Chirojaar.  Het thema van dit jaar is HALF. Wie op het einde van het jaar de grootste 

halve is, wint het grote-halve-spel. TIPS: @maniflex 

 

Zondag 6 september: Overgang 

Vandaag komen jullie te weten wie jullie nieuwe leiding wordt. Spannend hé!?! We hopen 

dat jullie allemaal tevreden gaan zijn en zo niet euh ja pech bro’s. Met veel bloed zweet 

en tranen hebben we uiteindelijk gewonnen om aan jullie leiding  te geven.  

 

Zondag 13 september: startdag 

Vandaag is het de dag van de start! Het doel aan deze dag is dat jullie zoveel mogelijk 

vriendjes meenemen naar onze Chiro. Wie het meeste vriendjes meeneemt, zal een 

gouden beloning krijgen. Er zal een groot spel voorzien worden dat zeker plezier zal 

garanderen!  

 

Zondag 20 september: Lokaal pimpen 

Jullie hebben lang genoeg op jullie kamer gezeten en hebben nu wel al goede ideeën voor 

jullie kamer te tunen. Als jullie je inspiratie niet mogen uiten van jullie ouders dan mogen 

jullie je helemaal los laten gaan in ons (nu toch nog) lelijk lokaal.  

Wat moeten jullie meenemen?  

Posters (@lingerie ann), stickers, en ander pimpmateriaal!  

TIP: Denk aan het thema voor extra puntjes! 

 

Zondag 27 september: DOOP 

Doppertjes, doppertjes, doppertjes! Vandaag moeten jullie eindelijk bewijzen dat jullie 

het waard zijn om een doppertje te zijn. Op deze dag zullen jullie, OG-doppertjes, 

zware proeven moeten doorstaan. Wie het einde van deze dag haalt, krijgt het rode 

sjaaltje! Het is de bedoeling dat jullie met vuile kleren die stuk mogen, worden 

aankomen op de chiro zodat we de dag direct kunnen starten. SUCCES! 

WAT ZEKER NIET VERGETEN: DOUCHEGERIEF, CHIROKLEREN (SJAALTJE ZEKER 

NIET VERGETEN!!), extra ondergoed, extra schoenen, sokken!  

 

Zondag 4 oktober: Coolhemse spelen 

Vandaag gaan we eens out the box denken en we gaan eens de olympische spelen doen in 

het grote Coolhembos. Als jullie denken van ‘Heu dat kan toch helemaal niet’ dan hebben 

jullie het mis. We hopen dat jullie onder de Lock down nog genoeg aan jullie conditie 

hebben gewerkt. we gaan nog niet te veel disciplines verklappen want dan is de fun er af. 

 



Toppers 
 

 

Zondag 11 oktober: Patatenkanonnen fabriceren 

Vandaag gaan we iets heel cool doen. Maar echt iets waar sommige leiders nog schrik van 

hebben. We gaan een patattenkanon maken. De bedoeling is heel simpel een buis 

waardoor een patat vliegt. Daarna zullen we wat schieten op bepaalde doelwitten en wie 

weet op de Zanax eeeh. See you.  

 

Zondag 18 oktober: Machiavelli int groot 

klakke klakke klakke wie kan goe klakkebuizen? Dat zullen we vandaag zien. Als er 

mensen zijn die machiavelli niet kennen, geen probleem onze slimste van de hoop Gijs zal 

het heel mooi uitleggen (manne we weten allemaal dat dit een grap is en Gijs onderaan de 

ranking staat).  

 

Zondag 25 oktober: Verken het grote Kalfort spel  

Ik hoop dat iedereen toch een beetje van het o zo mooie schitterende fantastische 

Kalfort kent. Als dit niet het geval is kom je dit vandaag wel te weten tijdens dit 

verkenspel. We sturen jullie op pad door onze hoofdstad om de details in onze buurt te 

leren kennen.  

Niet vergeten: fiets, goed humeur xd 

Vele groetjes van jullie leiders 

Ruben a.k.a. Zanax 

Kristof a.k.a. den bokser vant winkelveld 

Kevin a.k.a. Papa kefke 

Gijs a.k.a. opperhalfe 

Twee halve maken één! 

 

 

 

 



Kerels 
 

Dag kerels  

 

Welkom terug kameraden! Eindelijk weer Chiro! Maar niets is minder waar aangezien de 

Corona nog niet verdwenen is gaan we toch wat meer moeten opletten. Daarom vragen 

we om nog steeds massaal elke zondag te komen naar onze chiro maar alleen moet dit 

veilig kunnen gebeuren. De chiro doet er namelijk alles aan om dit nog zo aangenaam 

mogelijk te kunnen maken en als iedereen wat rekening houdt met de veiligheid i.v.m. de 

corona zijn we al een pak verder. Wij kijken er alvast naar uit de komende maanden. 

 

Zondag 6 september 2020: overgang!!! 

Dit is de dag waarop jullie leven zal veranderen voor gedurende één jaar. Vandaag gaan 

jullie te weten komen wie de nieuwe leiding zal worden van deze blauwmoedige groep. 

Ook zullen er enkele leiders voor goed afscheid nemen van de Chiro maar desondanks dit 

(treurig) verlies zal er een nieuw deel van de aspiranten worden omgedoopt tot waardige 

leiders.  

Kort samengevat, deze eerste dag van het chirojaar wil je gewoonweg niet missen!  

 

Zondag 13 september 2020: startdag 

Een goede start is het halve werk zeggen ze al eens in de volksmond. Daarom houden we 

vandaag een startdag met allerlei grave activiteiten verdeeld over de hele Chiro. Wat 

deze activiteiten juist inhouden kunnen we nog niet verklappen maar het wordt een 

onvergetelijke dag vandaag! 

 

Zondag 20 september 2020: leden vs leiding 

Vandaag gaan jullie het mogen opnemen tegen de leiding. zijn het de leden of zijn het 

toch maar de leiders die al voor hevigere vuren gestaan hebben. We gaan allerlei 

proeven doorstaan dat zal uitwijzen wie de sterkste is van de twee… Dus haal vandaag 

maar eens alles uit de kast en maak het mee!  

 

Zondag 27 september 2020: pimp my crib  

Het is zo ver!!! We kunnen vandaag ons lokaal inrichten hoe zot we 

maar kunnen bedenken. Dus als je thuis nog poster van een  

prachtig tweetalig berglandschap (of in de spit zijn geval, een 

poster van een kudde geiten) hebt liggen, breng deze dan zeker 

mee vandaag! Zodat we de komende zondagen ons thuis kunnen voelen in ons gezellig 

lokaal.  

  



Kerels 
 

 

Zondag 3 oktober 2020: Doopsel 

Het doopsel of de doop is binnen de christendom Chiro het sacrament van de jaarlijkse 

groep christelijke initiatie. De dopeling wordt overgoten met doopwater golven van 

frituurolie of erin ondergedompeld. Daarbij wordt vaak de doopformule uitgesproken: 

"Drink dezen gifbeker want deze beker is mijn pis en hierin zit een deeltje van mij in 

jou 😉 en zal ik ook blijven verder leven via jou".  Ja mensen, zoals jullie waarschijnlijk al 

wel weten bestaat de kans hierbij dat je een beetje vuil wordt, vergeet dus zeker niet 

in vuile kleren te komen en propere Chiro kleren en douche grief mee te nemen.  

 

Zondag 10 oktober 2020: Pirates of spaaaacceeeee 

Nu dat Elon Musk, Jeff Bezos en Boeing eindelijk deftig zijn begonnen met het 

commercialiseren van de ruimte boven onze hoofden gaan wij ook is tonen dat er nog 

iemand anders in de race zit. Jaja we hebben het hier natuurlijk over de space pilotes 

van kalfort. Na de eerste lancering van spaceX van amercian soil gaan ook de eerste 

Kalfonouten de ruimte in van Vlaamse grond. Niet alleen om effe aan te koppelen aan het 

ISS maar om de eerste golf van space piraten in te zetten, en te tonen dat overal drife 

by’s kunnen gebeuren.   

 

Zondag 17 oktober 2020: balspelen  

Voor diegene die de titel niet zo goed begrijpen, vandaag gaan we ons amuseren met een 

simpele bal. Wees gerust mannen, dit betekent niet enkel dat we gaan voetballen (de 

spit zetten we wel ergens alleen op een voetbalveld me nen bal) er zijn nog genoeg 

andere (rustige) balspelen zoals golf, petanquen, tafeltennis, bowlen, midgetgolf, biljart, 

cricket, jongleren (voor deze zijn we wss toch te akb), ketsen, snooker en trefbal. Dus 

allemaal zeker komen want het kan nog een zeer spannende competitie worden voor 2de 

plaats.  

 

  



Kerels 
 

 

Zondag 24 oktober 2020: Roage spelen  

Oké brede keirels nu moogde gelle echt is tonen wie er toch nog iets waart is en niet al 

te veel corona kilo’s is bijgekomen (we kijken vooral niet naar niemand specifiek ). 

Moesten er toch teveel corona killotjes aanhangen zullen we die golfjes er vandaag wel 

uitstrijken zodat jullie van die sexxyyyyy buikjes krijgen als de leiders waarmee ze elke 

vrouw kunnen versieren. Smeer jullie handen maar al goed in en doe je mooiste 

zweedbanden aan want vandaag word het goed zweten  

Zondag 31 oktober 2020: Wie is de mol 

Vandaag word het een dag van wantrouwen en vertrouwen. Er gaat namelijk iemand zoals 

het in welbekende programma van vier jullie opdrachten anoniem proberen te saboteren, 

zodat jullie in zo weinig mogelijk opdrachten voltooien. Deze persoon is uiterst slim en 

zorgvuldig gekozen hij zal zich dan verstoppen in de natuurlijke golf 

van idioten in deze groep en zijn best natuurlijk iets minder doen. 

Natuurlijk zal dit en hele karwij worden en word van jullie verwacht 

om is één keer goed mee te doen met de spelen zodat je zeker zelf al 

niet opvalt en weg gestemd word. Soooooo be there or be stemt away 

at the beginning boyyssss.  

 

 

Jullie papies voor het ultra mega coole nice uber vette mooi intrestante leuke 

authentieke aangename bruisende buitengewone geweldige levendige heerlijke perfecte 

verbazingwekkende waanzinnige unieke ultieme jaar, dat we tegemoet gaan. 

 

Pirre, Keny, Spit en Danio 

 



Aspi’s 
 

In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis 

was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en 

daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht 

en tussen de duisternis. En God noemde het licht ‘de aspileiding van Chiro Kalfort’, en de 

duisternis noemde Hij ‘die mango’s van een aspi’s’. Toen was het avond geweest, en het was 

morgen geweest, de eerste dag. Genesis 1 

 

JOW BRUUUUURSSSSSSS, khoop da gulle even chaud bent als ons voor het nieuwe 

jaar want wij hebben er zin in zeeeee! Zegt maar na den eerste zondag tegen uw ouders: 

amai mams en paps, we hebben dit jaar weeral superveel chance me onze leiding, betaalt 

maar vlug da lidgeld en verzet da eerste familieweekend maar al want dan is het juist 

een supertof program! Maar bon, genoeg gezeverd, lees maar snel verder wat wij deze 

eerste 2 maanden jullie te bieden hebben hihi. 
 

Zondag 6 september 2020: overgang!!! 

‘Alia iacta est’ zei de Jakke en toen hij 6,1 smeet in de leidingstent moest zijn haar 

afgeschoren worden… blijkbaar was da ooit al is gezegd geweest door ne generaal da me 

zijn leger de Rubicon overstak maar da is bijzaak. HET IS GEBEURD DAMES EN 

HEREN. Of ge het nu wilt of niet, ge hangt voor de rest van het jaar vast aan ons! En wij 

ook aan jullie! Dus laten we er samen den tijd van ons leven van maken want tijd is 

kostbaar en ik heb weinig geld lolz. 
 

Zondag 13 september 2020: startdag 

Startdag here, startdag there, startdag every year. Zoals elk jaar, wordt er ook dit 

jaar verwacht dat jullie met minstens 2 nieuwe vriendjes naar de chiro komen. Dit zodat 

ons leden aantal boven de 100 blijft en jullie met genoeg leiders gaan zijn in een later 

stadium. Voor de rest zouden we denken dat jullie het principe ondertussen wel weten 

maar voor den ducky zullen we nog even een 3-stappenplan opstellen. We weten 

natuurlijk niet in hoeverre de cola zijn hersentjes al heeft aangetast want jullie mogen 

niet vergeten… hij is al 10 dagen 16jaar hé!! 

Stap 1: Zoek vriendjes 

Stap 2: Kom op 13september (vandaag dus) om 14h15 met deze vriendjes naar de chiro 

Stap 3: Speel met je vriendjes een hele dag aan verschillende standjes 
 

  



Aspi’s 
 

 

Zondag 20 september 2020: No Simp September 
When you infatuate over women, allowing them to take over your 
mind and cause you to do things for them that you 
wouldn't normally do. 
Friend: "I'm gonna have to leave this game, I want to see 
what Anne is doing right now." 
The Bois: "You're simping bro" 
 

Vandaag draait dus alles over het precaire evenwicht tussen tijd 

doorbrengen met de boyzzzz en als een bèta-male bij uw vriendin onder de sloef liggen. 

Wie zal op het einde van deze dag de beste beslissingen kunnen maken? En wie zal zijn 

maten verraden en er op los simpen bij zijn vriendin? Kom het allemaal te weten op deze 

geweldig mooie dag!  

 

Zondag 27 september 2020: Duvel on tour 

Mannen, vandaag gaat het zonnetje lekker warm stralen op jullie 

snoetjes terwijl we door de mooie landschappen van klein-Brabant 

en omstreken al fietsend opzoek gaan naar de verloren duvel. 

Daarom wordt er gevraagd om allemaal met een uitgeruste fiets te 

komen want er is er maar 1 verstopt dus de snelste die hem ziet 

heeft geluk en de verliezers hebben helaas verloren. 

 

Zondag 3 oktober 2020: jachtseizoen 

Neen, we gaan niet op everzwijnen of parelhoen schieten want 

gulle bent al zwijn genoeg en de hoen is zijn parel kwijt spijtig 

genoeg. Vandaag gaan we een soort vluchtspel spelen waarbij groep 

1 in een bepaalde tijd zo ver mogelijk weg moet geraken van het 

chiroheem en de rest zo snel mogelijk deze boyz moet zien te 

vinden! Stap 1 van deze supertoffe activiteit is uiteraard afkomen 

naar de chiro he gasten! 

 

Zondag 10 oktober 2020: Doowpy 

De doop is binnen het chiro Kalfortdom het sacrament van de chiro Kalfortse initiatie. 

Deze doop komt jaarlijks voor en laat de kinderen die hieraan meedoen het recht te 

geven om zich te benoemen tot de groep waar ze toe behoren (in dit geval aspiranten). 

De dopeling wordt overgoten met frituur… ahnee, dit mag nog niet gezegd worden. 

Anders is er niets leuk meer aan het geheime recept van de dag. Vaak wordt er ook 

gezegd: “U bent gedoopt in naam van de vader Wim, de zeun James en de 

(schijn?)heilige Jakke. 

P.S. ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਸਾਵਰ ਕਿਿੱਟ ਕਿਆਓ 

Wie de bovenstaande zin kan lezen/ontcijferen gaat heel gelukkig zijn en een groot 

voordeel hebben. 

  

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=your%20mind
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=your%20mind
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=you%20wouldn%27t
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=you%20wouldn%27t
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=normally
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=gonna%20have%20to
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Anne
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=The%20Bois


Aspi’s 
 

 

Zondag 17 oktober 2020: levensweg int groot 

Wie gaat er studeren? Direct beginnen werken en stone cold cash verdienen? Wie krijgt 

er als eerste kinderen of eindigt onder een brug? Omdat jullie binnen nu en 2 jaar één 

van de belangrijkste beslissingen van jullie leven gaan moeten maken dachten wij als 

pedagogisch verantwoorde leiding (als ge het woord pedagogisch nie snapt, verwijs ik u 

graag door naar de wimpie, dieje mens kent daar alles van) om jullie al eens een 

voorproefje te geven van wat ge allemaal zeker moet weten vooraleer ge uit da klein 

schooltje onder de kerktoren vandaan komt. xxx 

 

Zondag 24 oktober 2020: The local Pimp  

Hier moet voor de rest geen uitleg meer bij zeker? De titel zegt 

het zelf al. Posters, foto’s, grave reclame borden, vleeshaken, 

10K zetels en al de rest dat je thuis kan vinden mag naar de 

chiro gebracht worden zodat ons lokaal de uitrusting krijgt die 

ze verdient want niet vergeten dat we er een heel jaar gaan 

moeten vertoeven dus dan hebben we dit graag in een cozy 

lokaaltje hé boys. 

 

Zondag 31 oktober 2020:meertxe gad edreekegmO 

kamegno teh roov sesucxe ezno tsavlA .neod neteom eem reih teh ej nelluz leetnemom 

raam sejtelleps elenigiro ed naa nennigeb et anreih mo githcelp nevoleb eW .redrev 

ejpats nee nad raam gad edreekegmo ,kjilruutan ?nedrow tid taag taw lefforegmort 

.nepeor nevob raan leps cissalc dlo nee gon ew naag si keoz taw gon eitaripsni ed un 

 

Tip van de eerste 2 maanden: 

De vis begint te stinken bij de kop 

 

Auf wiedersehen 
Jan, de eeuwige student 

Jonas, de nog maar even student 

Wim, de niet student  

 
 



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 

Jan Van Praet of Gijs servaes 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


