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Inleiding
Beste leden, ouders en chirosympathisanten,
We zitten al aan de derde maand van het jaar, wat vliegt de tijd voorbij. De leden zullen nu
wel aan het genieten zijn van een week krokusvakantie, dus rust maar goed uit zodat jullie er
deze zondag weer voltallig en enthousiast staan. De wintermaanden ruilen we hopelijk in
voor zonnige lentedagen en zondagen zonder dikke winterjas.
Komende maanden worden ook weer druk met ledenweekenden en dan nog de
paasvakantie. Op zaterdag 2 april zal onze paasquiz terug van weggeweest zijn en eindelijk
zullen we ook ons wereldberoemd Pekesweekend weer kunnen organiseren. De volksdans
zal ook weer van de partij zijn, tot groot jolijt van de oudste groepen. Verder gaan het weer
twee maanden worden zoals het voorbije jaar met leuke en actieve zondagen en hopelijk ook
aan het einde van die dagen vermoeide maar toch tevreden kinderen.
Wij wensen alle leden een deugddoende vakantie toe!
Groeten,
Hoofdleiding Chiro Kalfort
Fosti & Foret

Sloebers
Goedendag oranje kastaars
Hebben jullie ook zo een beetje het gevoel dat het in de ochtend wat sneller licht wordt en
dat ‘s avonds de zon wat langer opblijft? Als dat het geval is hebben jullie goed opgelet, de
lente is in aantocht en dat wilt zeggen dat bomen terug blaadjes krijgen, bloemen beginnen
te groeien en de vogeltjes terug gaan beginnen fluiten. Voor jullie wilt dat zeggen dat er veel
zonnige, warme en plezante Chirozondagen op jullie staan te wachten.
Zondag 6 maart 2021: Legerdag
Om de veiligheid in ons land te garanderen, heeft Koning Filip aan
ons gevraagd om de Sloebers op te leiden als echte soldaten. Wij
nemen deze taak dan ook zeer ernstig en zullen ons uiterste best
doen om op deze zondag jullie leger-vaardigheden op punt te
stellen. Jullie mogen dan ook zeker leger- of camouflagekleren
aandoen als jullie dit hebben, want een goede soldaat moet volledig
kunnen opgaan in zijn omgeving. Houd jullie vast voor een
avontuurlijke zondag!
Zondag 13 maart 2021: Olympische Sloeberspelen
Zoals jullie misschien is opgevallen, zijn de Olympische Winterspelen juist achter de rug. We
snappen dat dit jullie competitiebeest naar boven haalt. Maar met gebrek aan sneeuw zullen
we een alternatief moeten verzinnen. DE OLYMPISCHE SLOEBERSPELEN! Jullie zullen
het in verschillende disciplines tegen elkaar moeten opnemen. Dit zullen traditionele
disciplines zijn maar ook ‘nieuwe’ disciplines die door jullie leiders zijn samengesteld. Zodat
iedere sloeber evenveel kans heeft op Olympische Sloeberkampioen te worden!
Zondag 20 maart 2021: Fotozoektocht
Vandaag zal jullie grafisch geheugen goed van pas komen. Door middel van foto’s zullen
jullie een locatie moeten herkennen. Op die locatie zal een opdracht te vinden zijn die jullie
naar de volgende locatie zal leiden, enzovoort. Als jullie deze zoektocht tot een goed einde
brengen, wacht er een schatkist op jullie bij de laatste opdracht. Wil je ermee voor zorgen dat
jullie de schat vinden? Kom deze zondag dan zeker naar de Chiro!
Zondag 27 maart 2021: Ganzenbord in ’t groot
GANZENBORD! Misschien laat dit spel wel een belletje rinkelen in jullie hoofd. Het is een
bekend en tof bordspel met ganzen als pionnen. Maar wij zouden Chiro Kalfort niet zijn als
we ons houden aan de traditionele spelregels. Daarom GANZENBORD IN ’T GROOT! We
zullen het spel op grote schaal spelen ipv op een spelbord. Door allerlei opdrachten uit te
voeren kan je stappen vooruit gaan in het spel. Wie het eerst aan de finish is wint. Kortom
een zondag vol plezier!
zondag 3 april 2022: Rustdag
We hebben juist een tof weekend achter de rug waar we ons goed hebben kunnen
amuseren, maar van zo een weekend worden jullie en de leiding ook wel wat moe. Daarom
geven is het vandaag geen Chiro. Zo kunnen we nog een
beetje nagenieten van het toffe weekend en thuis vertellen
hoe het is geweest, om dan op tijd te gaan slapen zodat we
goed uitgerust zijn om de maandag naar school te gaan.
zondag 10 april 2022: Pekesweekend

Sloebers
Het middelste weekend is de vaste datum voor ons wereldbekende Pekesweekend. Dat is
het grootste evenement dat wij met de jongens organiseren, dit duurt dan ook een heel
weekend en zondag hebben wij onze handen vol om alles te moeten afbreken dus hebben
we spijtig genoeg geen tijd om jullie leiding te geven, daarom is het vandaag geen Chiro.
zondag 17 april 2022: Pasen
Is bij jullie de paashaas al langs geweest om eitjes te komen
verstoppen of cadeautjes te geven?? Omdat jullie en de
leiding het vandaag druk gaan hebben met paaseitjes te
zoeken of cadeautjes te openen hebben we allemaal
vandaag geen tijd om naar de Chiro te gaan, daarom is het
vandaag geen Chiro
. Ik kan jullie nu wel al met zekerheid
zeggen dat het na 3 zondagen geen Chiro, volgende week
we eindelijk terug Chiro geven
!
zondag 24 april 2022: Binnen de minuut
Haal je snelle handen, voeten én hersenen maar van onder het stof want vandaag gaan jullie
allerlei korte opdrachten doen die jullie in minder dan 1 minuut moeten voltooien. Anders
krijg je geen punten voor het finale spel. De opdrachten zullen zeer gevarieerd zijn zodat
iedere sloeber kan laten zien waar hij goed in is. Voor al eens te oefenen: LEES DIT
VOORBIJE TEKSTJE BINNEN 1 MINUUT, START!
Is het gelukt? Dan ben je zeker klaar voor deze zondag!

Speelclubs
Yuuuuu de manne!! Deze maand hebben jullie favoriete leidertjes weer een hele maand
vol verrassingen klaar staan en omdat het stilaan terug mooi weer begint te worden, is
er dus niets dat ons kan tegenhouden om een fantastische zondag te beleven. Laat uw
gezichtje dus zeker eens zien op onze Chiro!!!
Zondag 6 maart 2022: Siamese tweeling
Vandaag gaan we bekijken wie zijn duo het beste kan omtoveren tot een echt monster!
Krijg je één staart, drie ogen of misschien wel drie benen? We komen er vandaag achter
welk monster het beste kan samenwerken om de opdrachten tot een goed einde te
brengen!
Zondag 13 maart 2022: Bosspel
We gaan op tocht richting het speelbos, vandaag!
Daar nemen we het tegen elkaar op in een fameuze
vlaggenwacht. Vrienden worden klanten, en klanten
worden vreemden. Sta je er alleen voor of vorm je
een groep om de macht te grijpen? Vandaag zal je je
tactische beentje moeten voor zetten om dit spel tot
een goed einde te brengen. Denk al maar goed na
over de beste tactiek!
Zondag 20 maart 2022: Eén tegen allen
Oei oei oei, het ziet er naar uit dat jullie vandaag worden uitgedaagd door de leiding.
Gaan jullie de opdrachten van de leiding realiseren of ons toch een heel klein beetje
teleurstellen? Als wij in jullie schoenen stonden, zouden we toch voor de eerste optie
gaan, of den James laat misschien wel een traantje rollen. ;)
Zondag 27 maart 2022: Cluedo ‘Chiro edition’
Heb je al eens gehoord van het
gezelschapsspel Cluedo? Dan ben je al
een stap voor op de rest in de zoektocht
naar de moordenaar. Was het den Boef
met de loden pijp in het rakkerslokaal?
Of was het Wimmeke met de
schroevendraaier onder de hangaar?
Dat zoeken we deze zondag samen uit!

Speelclubs
Zondag 3 april 2022: Geen chiro.
Dit is jullie laatste dag van het mini chirokamp a.k.a. chiroweekend. Jullie zullen vast
vermoed en uitgeput zijn door al die amusante spelletjes van de voorbije dagen en
gunnen we jullie deze zondag een beetje rust.
Zondag 10 april 2022: Geen chiro -> pekesweekend
Sorry lieve leden! Vandaag hebben jullie leiders een loodzwaar (maar hopelijk
winstgevend) weekend achter de rug dat we op deze eigenste moment nog aan het
opruimen zijn! Wij zien jullie graag volgende week terug! Dan zijn we er weer met
meer weer euh spelletjes bedoel ik!
Zondag 17 april 2022: Kampen bouwen
Vandaag gaan we het coolste, ruigste,
vetste, stoerste, meest indrukwekkendste
kamp bouwen ooit! Om te beginnen met
zo’n kamp hebde natuurlijk goei
werkmannen nodig. De leiding ziet in jullie
al toekomstige architecten, ingenieurs,
bouwheren en noem maar op! Dit is jullie
kans om het deze zondag te bewijzen.

Zondag 24 april 2022: Zeeslag in’t groot
Duizend bommen en granaten! We spelen zeeslagen in levende lijven en dit mag je
deze keer ook letterlijk nemen. We droppen onze bommen tot er geen schip meer
overblijft van onze vijand. Ben jij de kapitein die als laatst overeind blijft? Hijs die
zeilen dan en we trekken er op uit!

Jullie drie musketiers, (en de Pirre xxx)
Pirre
James

Kenny
Bart

Rakkers
Groen gasteeeeen, we zitten al verder dan de helft van het jaar ondertussen en toch
hebben we nog een hele resem aan grave, coole, plezante programma’s aan te bieden!
Lees snel verder om te weten te komen wat we gaan doen!
Zondag 6 maart 2022: Nationale takkendag!!!!
Mannen…. Vandaag is DE dag van heel jullie chirocarrière. Hier gaan jullie nog jaaaaaren
op terugkijken naar de dag dat jullie adonissen van leiders jullie eindelijk een
heeeeeeeeeeeeeele dag lang met takken hebben laten spelen. Jullie hebben er lang naar
uit gekeken, wij hebben er al veel voor moeten zagen dat het de vorige zondagen geen
nationale takkendag was en da ge uwe stok dus moet wegsmijten MAAR VANDAAG IS
HET ZOVER DAMES EN HEREN. Maar leider, wat gaan we dan met dieje tak doen?
Hahaha! Daarvoor zult ge moeten afkomen naar de chiro! CU!
Zondag 13 maart 2022: Mountainbiken
Deze weken mogen dan nat en druilerig zijn, je zou denken, ideaal voor binnenspelen.
Wij, stoere rakkers trekken ons hier echter niets van aan, we gaan ons vandaag al eens
lekker vuil maken door te crossen in de bossen! PS: Zelfs al hebt ge geen mountainbike
moet ge zeker gewoon komen met ne normale fiets!!!
Wij verwachten iedereen deze zondag met geschoren benen
Zondag 20 maart 2022: Grote, grootse schaak
Vandaag gaan we een kei breed program hebben want jullie leider Fostier heeft deze
zondag iets kei vet voorbereid. Gelle moogt nog ni weten wa het is, want het is zo graaf
da ge gewoon ga moeten komen om te weten wa het kei tof programma van de Fostier ga
zijn! Van de titel zelf kunde misschien al iets afleiden, dus laat u fantasie maar al is
werken! See you!!!

Zondag 27 maart 2022: De Mol 2.0
Jaja.. Helaas konden we vorige maand dit spel niet spelen omwille dat we met iets te
weinig leiders hiervoor waren! Maar deze zondag gaat het eindelijk wel door!!! Vandaag
doen we een spel dat we baseren op een tv-programma: namelijk de Mol! Weet je al
waarover het gaat? Begin maar met opzoekwerk! Wij gaan alvast nog niets zeggen om zo
weinig mogelijk te verklappen… Een tip: zoek zeker op wie de voorbije winnaars waren
van het echte programma.
Zondag 3 april 2022: Roage spelen
Jullie leiders hopen da gelle vandaag allemaal in vorm zijt en goe veel spek me eieren
hebt gegeten vanochtend want vandaag gaan we zien wie da den grootste beir van de

Rakkers
rakkers is, door allemaal kei grave en roage spellekes te spelen. Dees is een van de
vetste programma’s van het jaar dus ziet maar da gelle der allemaal zijt!!!

Zondag 10 april 2022: geen Chiro cause Pekesweekend
Vandaag wederom geen Chiro omdat heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel moe zijn van het hele
weekend te moeten werken op ons Pekesweekend. Kennen jullie dat weekend???? Want
dat is wel hét weekend van Vlaanderen he! We verwachten dat jullie daar ook naartoe
komen als jullie een beetje ouder zijn. Voor de ouders: wees gekomen! Hier is de link
naar het evenement: https://www.facebook.com/events/2800230270277968.
Zondag 17 april 2022: Pasen (geen Chiro)
Aangezien vandaag onze goede vriend Jezus Christus herrijst aka paaseieren bij de oma
rapen, om daarna naar de zotte verhalen van den bompa uit den oorlog te luisteren, is
het geen Chiro vandaag.
Zondag 24 april 2022: Kinderdisco!!
Wij voorspellen vandaag een prachtig weer en dus zullen we naar een dag disco gaan!!
Deze disco is niet op onze eigen terreinen maar op het dorp naast ons: in Puurs. Daar
vinden dit jaar de Vijverbosfeesten plaats. Na het Pekesweekend is dit het tweede
legendarische weekend dat je maar kan vinden in Vlaanderen. Oefen thuis maar al eens
je danspasjes, want je zal het nodig hebben!
Groetjes van jullie big five:
Buffalo butch
Wimpy de leeuw
JM de olifant
Jakke het luipaard
Fosti de neeushoorn

Toppers
Dag beste floppertjes, jullie zullen nu wel aan het genieten zijn van de krokusvakantie. Wij moeten
jammer genoeg wel nog naar school (behalve de Genijn dan maar das ne mango). Deze twee
maanden wordt het iedere week weer een spetterende en in april staat de paasvakantie al te
wachten. Dan zullen jullie je dansbenen nog eens van onder het stof mogen halen tijdens onze enige
echte volksdans (terug van weggeweest).
Zondag 6 maart: escape room (derde poging)
Jaja, het is deze week eindelijk zover. Na twee weken een
tevergeefse poging te hebben gedaan zal de Genijn ne keer een
uitdaging van formaat ineensteken. Neem dus al jullie hersencellen
mee en laat je extra chromosomen thuis. Het zal een dag vol
intense raadsels worden, wie er niet (levend) uitgeraakt zal nooit
meer het licht zien. (wegens legale redenen is bovenstaande niet
reëel, of toch wel? Wie weet? Kom deze zondag en ge zult het
weten).
Zondag 13 maart: maffiaspel
Ja jongens, begin maar al te leren hoe ge om uw leven smeekt in het Italiaans want deze mannen
lachen er ni mee zenne. Onder leiding van den Don Gizzo Servazzo, aka ‘De Zwaarste van de
Servazzo’s, zullen jullie de andere families te slim af moeten zijn en geld verdienen door de verkoop
van illegale drugs, wapens en prostituees. Alleen de ruige jongens zullen vandaag overleven.
Opgepast ook want de wereldberoemde Snuskesman zal ook op de loer liggen.
Zondag 20 maart: koersdag
Deze zondag staat helemaal in het teken van de mooiste sport die Vlaanderen te bieden heeft. En
nee het gaat niet over de Jupiler Pro League dus al de mannen die al dachten da ze hun mottige
sjaals van den Anderlecht gingen meenemen mogen gewoon thuisblijven. Ik heb het
natuurlijk over de prachtige wielersport. Zet dus uw wielerklakse maar al op en
smeer uw benen in want ge gaat het nodig. Zie dat ge tegen vandaag alle klassiekers
uit uw hoofd kent zoals KBK, LBL en OhN (bonuspunten voor wie deze afkortingen
kent). Fiets en helm meenemen!!!
Zondag 27 maart: bouwspel
Vandaag gaan we nog eens een goe bouwspel spelen. Creativiteit is vandaag dus zeker nodig om de
rest te slim af te zijn. Wat het thema is zullen jullie nog wel te weten komen, hier is een tip: ge komt
het veel tegen in West-Vlaanderen.

Toppers
Zondag 3 april: volksdans
Het is eindelijk weer zover, den enige echte volksdans van Chiro Kalfort!!! En dan
nog wel jullie eerste. Na twee jaar lang wachten kunnen we eindelijk weer
dansen op de beste schijven die Klein-Brabant ooit gehoord heeft. Dit is dan toch
ook wel een Pekesfuif in’t klein en al een generale repetitie voor volgende week.
Zondag 10 april: geen chiro vanwege Pekesweekend
Jammer genoeg is het deze zondag geen chiro omdat alle leidertjes moe zijn van een heel weekend
hard te werken. C U next week.
Zondag 17 april: vlottentocht
Vandaag gaan we de woeste golven van de Molenbeek trotseren. Dat doen we met een zelfgemaakt
vlot. Ziet dus da ge tegen vandaag nen driedubbele zeemansknoop kunt leggen want anders gade ni
ver geraken. Neem dus ook zeker reservekleren mee voor als er iemand overboord valt of als het
schip kapseisd. Pas ook zeker op voor krokodillen.
Zondag 24 april: volleybaltoernooi @Vijverbos
Jongens begin maar alvast te trainen zodat iedereen een bovenhandse opslag kan doen. Hier zullen
we voor eens en voor altijd bewijzen dat de toppers de beste volleyballers
van Puurs en omstreken zijn. Al een geluk hebben jullie één van de beste
Volleyballers als leider, en den Gizzo. Wij zullen ne keer laten zien hoe da
ze volleybalden in den tijd da het nog VC Argex Duvel Puurs was.
Criminele groeten van de Kalfort Maffia
Gizzo ‘De Zwaarste’ Servazzo
Don Forleone
Milano Eggermonte
Sennino Genino

Kerels
Ewa niffo’s van de warzone aka fabiolapark. Een gloednieuw boekske betekent ook super
grave verse programma’s elke zondag. Het is niet enkel het begin van de lente dat ons
opgewonden maakt, maar ook de grave evenementen da er gaan georganiseerd worden in
april door onze eigen chiro. Zo hebben we een quiz waar gulle ulle big branies is kunt
flexen aan iedereen van kalfort en omstreken. De superbekende wortelfuif komt er ook
aan, en niet te vergeten de volksdans waar ge eens kunt schuren me personen van
omliggende chiro’s.

Zondag 6 maart 2022: Get f*cked
Net zoals den dancing dimi moogt gulle pijltjes gaan yiksen naar ons
mooi dartsbord. Bij elk getal zal er een toffe of minder toffe
opdracht op jullie wachten. Ik zou maar al oefenen op die 180’s te
gooien of ge kunt wel wa gef*cked worden vandaag. Tip: kijk maar naar
de houding van den (h)Andy op de foto hiernaast voor ez die tripple’s
te zwieren.
Zondag 13 maart 2022: machiavelli in het f*cking big:
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!
Zondag 20 maart2022:Geen chiro vanwege het weekend:
Mayday mayday, het is eindelijk zover!! Ons ledenweekend zal dit weekend doorgaan,
wat natuurlijk ook betekend dat het zondag jammer genoeg geen Chiro is aangezien
jullie waarschijnlijk doodmoe zullen zijn en ook zodat jullie tijd hebben om jullie
huiswerk nog te maken voor die trut van Nederlands of een ander leerkracht die niet
hoog op jullie lijstje staat. Verdere informatie volgt nog en aangezien we nog niets willen
verklappen zullen jullie mee moeten gaan om te weten wat we allemaal gaan doen.

Kerels
Zondag 27 maart 2022: Boenkentocht
‘OMG, ik wil echt ni vuil worden se.’ Als ge da zegt op nen chirozondag kunt ge beter
thuis blijven vandaag. Het is de heilige vuilebekentrotseerdag. Gewoon in een rechte lijn
door de Kalfortse moerassen lopen of fierljeppen over de schelde da zijn dingen die
naar het schijnt gaan gebeuren. Pakt ulle lelijkste kleren mee die vuil mogen worden en
ulle chiro-outfits voor na de welness in de mosseltent.
Zondag 3 april 2022: Volksdans
Ait, samen met de aspiranten ga gulle een thema mogen kiezen voor deze speciale dag.
De bedoeling is om zoveel mogelijk omliggende jeugdbewegingen naar Kalfort te krijgen
vandaag. Met de dikke stacks die we winnen kunnen we een grave 2-daagse maken op
kamp. Meer info over wa gulle moet klaarzetten en wanneer wordt nog meegedeeld. Kheb
gehoord da er een kans is da de gobligon eens ga langskomen dus doe maar ulle best e.
Zondag 10 april 2022: Geen chiro (Pekesweekend)
Voor degene die gisteren naar de pekesfuif zijn geweest zagen da wij als leiders enorm
hard gewerkt hebben voor alles op poten te krijgen. Natuurlijk alles wa op poten gezet
word moet ook terug van die poten gehaald worden e. Jullie krijgen vandaag een rustdag
terwijl jullie lijdertjes terug kunnen gaan werken. GVD e!
Zondag 17 april 2022: Geen chiro (Pasen)
Bababooey, kvind men eieren ni. Geen probleem, omdat
het een feestdag is moogt ge een ganse dag zoeken
naar uwe chocolat. See joe next week.

Kerels
Zondag 24 april 2022: Victor olleybal
Eerst gaan we even een quiz doen om jullie algemene kennis te testen. Kende gulle een
receptie? Da is waar ge u moet inchecken in een hotel of da kunt ge doen bij de volleybal
(zie foto hieronder). Kende gulle nen opslag? Da is wa ge aan uwe baas vraagt als ge
meer geld nodig hebt of ge kunt da doen in de volleybal om den bal in het veld te spelen.
Kende een toets da is waar da gulle precies niet goed op scoort als gulle elk weekend ulle
smartschool open doet of ge kunt da gebruiken om een pas te geven in de volleybal. Voor
de slimmere onder jullie die zullen wel door hebben dat wij vandaag gaan meedoen aan
het volleybaltoernooi van de vijverbosfeesten de rest zal denken dat wij naar het school
gaan of in een hotel gaan werken. Maar wij gaan vandaag wel degelijk shinen op het
Puurse volleybal kampioenschap dus maak jullie borst maar nat en trek een marcelleke
aan waar de biceps goe in uitkomen zodat de vrouwtjes ook jullie spieren kunnen
bewonderen terwijl we aan het shinen zijn en de beker in de lucht mogen steken.

Met vriendelijke groeten
Maarten De Gruyter
Gerben Dehertogh
Jelle Mertens
Kristof De Schrijver
(zo heten wij naar het schijnt in het echte leven, behalve die Jelle Mertens, van die
kerel heb ik nog nooit gehoord)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aspi’s
Zondag 6 maart 2022: Jachtseizoen
Juuu, vandaag gaan we ulle sneaky verstopskills testen op grote schaal. Het doel is simpel:
ni gevonden worden door de leiders. Gulle ga via extreme vluchtroutes moeten vluchten
terwijl wij jullie op de hielen zitten. Aangezien gulle uilefakjes zijn gaat da een serieuze
uitdaging worden, ma we kunnen proberen eh. We zien het deze zondag.
Zondag 13 maart 2022: Zwemmen
Vandaag gaan we is op verplaatsing naar het zwembad. Aangezien sommige mensen niet
meer willen gaan zwemmen bij Christus koning, organiseren we het maar zelf. Kom vandaag
zeker met de fiets en breng zwemgerief mee. Sommige (Danio stink beir) brengen best ook
zeep mee zodat ze zich eens kunnen wassen. Om er zo goed uit te zien in een zwembroek
als jullie leider, kunnen jullie alvast beginnen om thuis als wat te fitnessen.
Zondag 20 maart 2022: Weekend met de kerels
Vandaag zal het geen chiro zijn, aangezien wij op weekend zijn gegaan met de kerels.
Waar we naartoe gaan is voor jullie een groot mysterie.
Zondag 27 maart 2022: Klakkebuise (nu echt)
Vandaag zullen jullie moeten laten zien dat je genoeg longinhoud hebt, want wij gaan nog
eens oldskool gaan. Wij gaan klakkebuizen!!!!! Ik hoop dat al jullie training op de ps4/ pc zijn
vruchten zal afwerpen.
Zondag 3 april 2022: Volksdans
Deze zondag gaan we de beste volksdans van Puurs organiseren. We zullen Chiro Liezele
eens laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Vervang dus maar al zeker jullie kartonnen bennen
met die geweldige (not) dansbenen van jullie. Om nog het een en ander op te zetten spreken
we vandaag al om 12:30 af op de Chiro!
Zondag 10 april 2022: Pekesweekend
Juuu Boys, vandaag geven we spijtig genoeg geen chiro. Wij en jullie natuurlijk ook zullen
vandaag de tijd nemen om te bekomen van een spetterend pekesweekend. Deze zondag
zullen we nodig hebben om het chiroterrein terug op te kuisen. Ik hoop jullie te zien vandaag.

Aspi’s
Zondag 17 april 2022: Geen chiro pasen
Jow mannen, deze zondag geen Chiro. Een spijtige zaak maar ja, een kleine tweeduizend
jaar geleden besloot de Jezus om uit zene put te kruipen dus doen we vandaag niks (toch
een goei excuus he). Zo hebben jullie tijd om met de familie naar de kerk te gaan en
paaseieren te rapen.

Zondag 24 april 2022: Volleybal toernooi
Na een week vakantie zijn jullie hopelijk uitgerust om vandaag intensief te sporten. Dit
hebben we nog niet gedaan en moet dus toch wel ene keer lukken. We gaan namelijk
(hopelijk) het volleybal toernooi van het Vijverbos winnen. En als dat niet lukt kunnen we toch
eens een sportwedstrijd bekijken van manne die er wel iets van kunnen.
Greeeetzzzzz
Je Boy BOEF
Je boy popol
Je boy el romania
Je boy Danio

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, sjaaltjes en vanaf dit jaar ook spiksplinternieuwe blauwe t-shirts zijn te
verkrijgen. Vraag gerust naar Jan Van Praet of Gijs servaes. Deze charmante
jongeheren helpen u met plezier verder
U kan ofwel gepast 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: € 4
•

Tshirt: € 18

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/

