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Inleiding 
 
Beste leden, ouders en andere Chirosympathisanten, 
 
Zoals men zegt, ‘Eten is een goed begin’. Dat is dan ook wat we gedaan hebben met 
onze jaarlijkse smoutebollenbak ter gelegenheid van de startdag. We maakten meteen 
kennis met alle Chirobonken in de gemeenschappelijke spelen met onder andere een 
springkasteel en enkele traditionele Chirospelletjes. We mogen wel zeggen dat onze 
startdag ook dit jaar weer een succes was, met tal van nieuwe leden die we met ons 
volle enthousiasme zullen verwelkomen! Samen met onze medeleiding gaan we er een 
knaller van een Chirojaar van maken! Na de startdag volgde voor veel groepen dan 
een doop, waardoor ze ritueel werden ingewijd in hun nieuwe groep. De oudste leden 
dansten hun benen er dan weer op los tijdens de eerste volksdans van het jaar in 
Liezele. Om niet te zeggen, het belooft een supermegacoolvet jaar te worden! 
 
Komende maanden blijven onze zondagen goed gevuld, zeker tijdens de meest 
traditionele zondag van het jaar, Christus Koning! Op deze dag gaan we met z’n allen 
naar de kerk voor een viering vol dans en muziek, waar zeker ook ouders en andere 
sympathisanten welkom zijn. ’s Middags eten we dan ‘ballekes met kriekskes’, om in 
de namiddag te kunnen drijven op het water in Beveren.  Voor de jongste groepen zit 
de dag er dan al op, maar de oudsten zullen nog allemaal samen een film zien in de 
grote zaal. Houd voor deze dag zeker de online groepen in het oog voor meer 
informatie.  
 
Als het allemaal meezit en we geen al te grote wintergolf krijgen, zullen er ook al een 
aantal groepen op weekend gaan. Een ideaal moment om het groepsgevoel te 
versterken en een voorproefje te krijgen voor de graafste tien dagen van het jaar: het 
kamp! Kijk zeker het weekendboekje na om te zien wat er op de planning staat en wat 
de leden zeker moeten meenemen.  
 
Om een korte samenvatting te geven; het wordt ondanks de dalende temperaturen, 
een warme, drukke maand! 
 
Bij vragen of opmerkingen kunnen jullie nog steeds terecht op de site 
www.chirokalfort.be of bij de leiding van de respectievelijke groepen. 
 
Greets, 
 
Leiders van de hoofd 
Aka 
De Fosti en de Foret 
 
PS : Zoals jullie nog wel vaker zullen zien komende maken, nog wat reclame voor den 
Hangaar. Interesse? Kijk zeker eens een kijkje op https://www.hangaar66.be 
 

http://www.chirokalfort.be/
https://www.hangaar66.be/


Sloebers 
 
Zondag 6 november 2022: CHIRO cluedo 
Wie o wie is de beste speurneus van de groep? Vandaag gaan we onderzoeken wie de 
gruwelijke chiromoord heeft gepleegd. Misschien was het wel Willem met een mes in 
de keuken? Of was het den JM met zijn helikopter op het basketveld? Deze zondag 
brengen we de moordenaar samen aan het licht!!!   

 
Zondag 13 november 2022: Kampen bouwen 
 
‘Eindelijk!!!!’ hoor ik al onze leden vandaag waarschijnlijk roepen. We hebben al 
vernomen dat vele oranje mannen goesting hebben om een kamp te bouwen. Hopelijk 
zullen de kampen sterk genoeg zijn om ons te beschermen van de Russen. Sterke 
takken en beschutting gaan we gaan zoeken in het wereldbekende crossparkoer. 
Misschien kunnen er zelf verassingsaanvallen worden uitgevoerd op de leden door de 
leiders. Als de boys deze aanval overleven krijgen ze een beloning. 
 
Zondag 20 november 2022: Christus Koning 
 
Jaja, tis weer van dat. Christus koning! Een dag in het teken van de Chiro en waar we 
voor staan. Leert ulle mannen maar al wat de ‘chi’ en de ‘ro’ betekenen anders kunnen 
ze wel eens problemen krijgen in de kerk. Na de traditionele viering gaan we smullen 
van de kriekskes en ballekes die na de dans van de jongste groepen zeker goed binnen 
zullen gaan.  
In tegenstelling tot vorig jaar gaan we nu niet gaan springen en vliegen in een 
trampolinepark, maar gaan we gaan zwemmen. Vergeet geen zwemgerief, anders 
wordt het zwemmen met de sjaaltjes rond de edele delen. Meer info vind je in de brief 
die je kan raadplegen op de website. 
 
 
Zondag 27 november 2022: Supporteren voor de Rode Duvels 
 
Hopla! Onze favoriete voetbalploeg gaat de strijd weer aan om hopelijk hun grote 
prijzenkast aan te vullen. Natuurlijk zitten wij als grote voetballiefhebbers op de 
eerste rij van het volledige avontuur richting de top. Kom dus zeker deze zondag om 
samen met de Rode Duvels de eerste match te winnen! 
 
Voetbalgroetjes van je favoriete leiding: 
 
Milan aka onze de bruyne 
Ducky aka onze de Ketelaere 
Cricke aka onze Vertongen 
Bart aka Roberto Martínez 



Speelclubs 
JOOOOOOOOW, gele manne! 
Na die eerste 2 supergrave maanden is het tijd om de volgende 
zondagactiviteiten aan te kondigen. Nu dat jullie allemaal gedoopt zijn, zijn jullie 
officieel echte speelcluberzz. Doordat jullie leiders weer enorm hard hebben 
nagedacht over nieuwe programma’s wordt de komende maand echt MEGA 
vet. Een hele maand afkomen is dus de boodschap!!  
 
Zondag 6 november 2022: Het grote alfabet spel 
Deze zondag gaan we een keiiiii graaaf spel spelen. Bij elke letter van het alfabet 
hebben jullie topleiders een kei super mega tof spel uitgevonden. Dit was een zware 
opdracht voor jullie leiders dus het zou fantastisch zijn mochten jullie allemaal komen 
deze zondag!! Gaat het ons lukken om het hele alfabet af te gaan? Dat kunnen we 
enkel met zen allen! 
 
Zondag 13 november 2022: Roage spelen 
Vandaag gaan we te weten komen welke speelcluberzzz de roagste van de groep zijn, 
na 2 maanden leiding te geven denken wij dat elk lid nog kans maakt op deze titel!! 
Vanaf da ge dit dus hebt geleze kunt ge nog wa gaan fitnessen en goe veel spek me 
eieren eten dan ben jij misschien wel de roagste speelcluber!!! 
 
Zondag 20 november 2022: Christus Koning 
Euhjjjj, ballekes met kriekskesss! Deze zondag kunnen jullie laten zien hoe gelovig 
jullie wel zijn in de Kerk, weten jullie bijvoorbeeld al waarvoor het woord ‘Chiro’ 
betekend? Voor de mindere fans van deze traditie, hebben we goed nieuws, we gaan 
ons namelijk ook kunnen verlekkeren aan ballekes met kriekskes. Daarmee is het nog 
niet afgelopen, want daarna gaan we zwemmen in Beveren! Neem dus zeker je 
zwemgerief mee! Jullie hebben het al gemerkt, het wordt een drukke dag, dus 
vandaag spreken we af om 10u30 op de Chiro!  
PS. Meer info vindt je in de brief in de WhatsAppgroep. 
 
Zondag 27 november 2022: Leden vs Leiding 
Jullie leiders hebben al maanden kei hard getraind en heel veel plat water gedronken 
speciaal voor deze dag, dus gelle ga het ni gemakkelijk krijgen vandaag maar ge kunt 
maar beter komen en proberen om ons te verslaan want wij houden wel van een 
beetje tegenstand, wij denken ook da als jullie allemaal komen vandaag da wij het nog 
heel lastig gaan krijgen dus zeker afkomeeeeeeuuuhh!!!! 
 
C U op elke zondag 
Halve aka opkomend talent van den daghet 
Kefke aka topscorer van den daghet 
JM aka assistenkoning van den daghet 
Fosti aka balgehandicapt 



Rakkers 
 
Zondag 6 november 2022: Jachtseizoen!!! 
 
Dag zageventen  omda gelle al ne gansen tijd zit te janken voor Jachtseizoen zullen 
we da maar doen. Vandaag worden wij boeven, maar ook speurders! Neem jullie hond 
mee om de geuren op te zoeken, de drone’s om vanuit te lucht te spotten en de 
helikopter van den jm zullen wij wel fixen. Als ge dan dieje in da organje kan pakken 
zedde echt wel ne goeie jager! Wie is den beste boef? Wie is den beste jager? Da zien 
we vandaag!  En btw die hond mag wel echt ni mee he! 
 
Zondag 13 november 2022: RUILTOOOCHT!!!!!!! 
Opnieuw……Dag zageventen  omda gelle al ne gansen tijd voor ne ruiltocht zit te 
janken, zullen we da gratje vandaag maar organiseren zeker. Want welle leiders hebbe 
just ons leidingsweekend achter de rug en dan gaan we niks actief doen eh. Pakt dus 
gerust iets onnozel mee, zoals nen gucci knoop, een supreme paperclipke of zelfs nen 
tandestoker van de wibra, voor de ruiltocht mee in gang te schieten.  
 
Zondag 20 november 2022: Christus Koning 
Jow jow jow, vandaag gaan we nog eens allemaal naar de kerk gaan! Want vandaag is 
het de dag die volledig in teken staat van Chiro! We verzamelen om 10u30 op de 
Chiro zelf, dan de viering en het allerbeste is dat we samen lekkere krieken met ballen 
gaan eten! Jaja je hoort het goed, “krieken met ballen!”. In de namiddag gaan we 
zwemmen met heel de Chiro (neem dus 4 euries mee om dit te vergoeden, want ook 
voor ons als Chiro kost dit natuurlijk wel iets    ). En ZWEMBROEK is natuurlijk nodig 
en een handdoek om ons af te drogen en dan rijden we naar huis en komen we aan 
om 17u. 
 
Zondag 27 november 2022: WK België – Marokko 
Jongentjes we gaan vandaag de dag starten met de wk-match: België – Marokko te 
zien. Hier moeten jullie goed naar kijken om eens te leren hoedat je goed op een bal 
schopt en hoedat je snel achter een bal aanrent. Hierna gaan we nog enkele voetbal 
geasocieerde spelletjes spellen. Dus zet je bril goed op en doe je schoenen goed vast 
om zo gretig mogelijk van deze dag te genieten. 
 
Zo Boys/Boiz/Bois/Jongens/Vette Gasten, 
Dat zal’t zijn voor deze week! 400gram vette programma’s, 2 schellen kaas, 300 
gram salami ni te dik en een schelleke samsonworst voor de kleine. 
Hoogachtend, als altijd, en tot snel. 
 
!!!Zie dat je zeker van alles op de hoogte bent, lees dus zeker de brief van Christus 
Koning !!!! 
 
Brent aka Brent 



Maarten aka Martin 
Gerben aka Pallet 
Siebe aka Spit 
 
  



Toppers 
 
Juuuuuu booooooooooooyssssssssssssss 
 
Jaja. Wat gaat de tijd snel. De eerste twee maanden zijn alweer voorbij! Met 
trots presenteren we hieronder het programma voor november. November een 
maand vol gebeurtenissen: Christus Koning, 53 jaar geleden werd de Apollo 
gelanceerd en ook het wereldkampioenschap voetbal van de Rode Duivels. Tot 
snel! 
 
Zondag 6 november 2022: : paralympische spelen 
 
Deze zondag gaan we allerlei sporten en olympische disciplines doen maar met een 
extra moeilijkheidje. We gaan jullie tijdens elke opdracht voorzien van een (extra) 
handicap. Misschien denken jullie: ‘Hoe kunnen wij nu geblinddoekt baseballen of 
terwijl onze voeten aan elkaar gebonden zijn hordelopen?’. Voor de antwoorden op 
deze vragen zou ik aanraden zondag te aanwezig zijn op dit episch evenement. 
 
Zondag 13 november 2022: 11.11.11  
 
We gaan vandaag ons goed hartje nog is laten. In het thema van 11.11.11 gaan we 
rondgaan bij de huizen. Een mooie glimlach kan zeker van pas komen dus vergeet 
zeker niet jullie tandjes te poetsen. See you. 
 
Zondag 20 november 2022: Christus Koning 
 
Vandaag is het feest: namelijk de verjaardag van de Chiro! JOEPIEEEEEE! Onze dag 
zal beginnen met gezamenlijk naar de kerk te gaan (jaja das super leuk), daarna kunnen 
we lekker smullen van de kriekjes met balletjes. Wat we daarna gaan is nog een groot 
geheim dus zeker komen is de boodschap jongens! 
 
Zondag 27 november 2022: Supporteren voor onze Duivels 
 
Ik hoop dat als jij dit tekstje leest, we afgelopen woensdag Canada 
hebben verslagen met 8-0 ofzo. Weet je waarover ik het heb? Jaja.. De 
Rode Duivels op het wereldkampioenschap in Qatar! Vandaag gaan we 
ons als een echte Belg gedragen en supporteren voor onze Rode 
Duivels. We nemen het weliswaar op tegen Marokko. En ja. Ge moogt 
eens zot doen en u verkleden.  
 
 
  



Kerels 
 
Wheeee hier zen we weeer onze lieve schattige tettenkoppen, 
Een nieuwe maand dus weer nieuwe super leuke fantastische ongelooflijke mega 
geniale fantastische ultra onvergetelijke adorabele sensationele plezante 
geile(poepseks) bovengemiddelde zondagen. Proficiat jullie hebben de eerste 2 
maanden overleeft ongeacht de doop en de leefweek. Daarnaast is onze groep zelfs 
uitgebreid met 2 leden. (disclaimer: dit is tijdens de leefweek geschreven dus wij zijn 
niet verantwoordelijk voor eventuele verminderingen van de groep (in aantal, niet in 
IQ)). 
 
Zondag 6 november 2022: Genijns escape room 

 
De meeste van jullie zitten al bijna een jaar te wachten op dit 
geniale programma van onze dikke vriend, Spoetnik. Na eerdere 
moedige pogingen gaat het deze keer zeker doorgaan. 
Aangezien de escape room al lang voorbereid wordt gaat deze 
van een aanzienlijk hoog niveau zijn. Kom dus zeker met zen alle 
zodat jullie het gezamenlijke IQ van 50 kunnen behalen. 
 

Zondag 13 november 2022: 11.11.11 

Deze zondag gaan we geld inzamelen. Dit doen we niet zomaar voor het plezier maar 
voor het goede doel. Dus niet nee nieuwe PS5 zodat we vanaf nu elke zondag 
Minecraft kunnen spelen. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel! Hoe meer 
centjes jullie verzamelen, hoe gelukkiger we andere mensen maken. 

 
Zondag 20 november 2022: Christus Koning 
 
Christus Koning, een tijd om stil te staan bij het ontstaan 
van het leven, en nog belangrijker, die van de Chiro. 
Volgens de traditie gaan we eerst de mis bij wonen waar 
den André ons CHI en RHO gaat uitleggen (wa ne legend). 
Daarna gaan we nog een plonske doen in de zwemdok in 
de kelder van de Chiro. NEEM ZEKER EEN ZWEMZAK 
MEE met extra zwembandjes voor de Nio. Indien ge toch 
u zwembroek zijt vergeten moogt ge altijd nen oude 
speedo van de leidertjes lenen.  
 
Zondag 27 november 2022: WK match 
 



Jaja het is zo er eindelijk. Het WK voetbal in Qatar is 
volop bezig en op deze mooie zondag speelt ons 
Belgenlandje tegen Marokko. Na eerdere hopeloze 
pogingen om eindelijk ne prijs te winnen, die pogingen 
die nog zieliger waren als de woody zen uitvluchten en 
de stief zen fietspogingen, gaan we kijken of het nu wel 
lukt. Smeer de stem dus al maar om uit volle borst de 
Brabançonne mee te brullen en ons naar de 
overwinning te roepen. 

 
 
Kusjes en knuffels jullie favoriete verkeerslicht, 
 
Choupic AKA rowed 
Butch AKA geil 
Foret AKA gruun 
 

 
 
  



Uniform 
 
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 of onze nieuwe Chiro T-shirt  
➢ een blauwe sweater van onze eigen Chiro (met kap) 
➢ een sjaaltje in de afdelingskleur  

De beige broek en de rode T-shirt worden niet verkocht op onze Chiro. 
Dit namelijk omdat het heel wat extra werk opleverd. Daarom willen 
we naar de ouders toe vragen om zelf voor de beige broek en de rode 
T-shirt te zorgen. Deze kan aangekocht worden in de “Den Banier”.  
Wat wij wel verkopen op onze Chiro zijn truien, sjaaltjes en ook onze 
eigen Chiro T-shirt.  

 
 
 
 
 

Chirotrui: €25                             Sjaaltje: € 12                          
T-shirt:  €18 
Indien je een trui, sjaaltje of T-shirt wilt aankopen, kan je altijd de zondag zelf voor de 
Chiro langskomen en Gijs Servaes of Jelle Mertens aanspreken. Zij staan in voor het 
verkoop hiervan. Ze zullen dan diezelfde zondag of de zondag daarachter klaarliggen 
om te gebruiken. U kan ofwel cash geld meebrengen, het bedrag na bestelling zo snel 
mogelijk storten op de gemengde rekening (BE74 7332 3233 2107) of betalen via 
Payconiq. Gelieve hier zeker niet te lang mee te wachten. Zo verloopt de 
samenwerking het beste.  
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 

http://www.debanier.be/


Website 
 
Al jaren beschikken wij over een super handige website. Hierop vind je alle informatie 
terug van onze werking. We raden dan ook regelmatig aan om een bezoekje te 
brengen, zodat je volledig mee bent 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  
➢ … 

Maandboekjes 
Al sinds vorig jaar verschijnen onze maandboekjes, of beter gezegd ’t Chiromanneke 
online. Hierin staan de programma’s van de komende zondagen. Je kan het 
maandboekje lezen door op ‘Chiromanneke’ te klikken. Dan heb je de keuze om door 
te klikken naar een groep of om de PDF te downloaden. 
Kalender 
Sinds dit jaar is er een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan onze website: namelijk 
een kalender. Daardoor hebben jullie een overzicht over welke zondagen er geen 
Chiro wordt gegeven, speciale activiteiten en noem maar op. In september zal deze 
kalender worden aangevuld voor het hele jaar. 

 



 
 
 


