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Inleiding 
 
 
Beste leden, ouders en andere Chirosympathisanten, 
 
We zijn al aanbeland in de maanden maart en april ondertussen. De enige reden die 
we kunnen bedenken dat het jaar zo snel vordert: ‘Time flies when you’re having fun! 
Gelukkig is het jaar nog lang niet om en hebben we zowel op zondag als op andere 
dagen nog heel wat op het programma staan. 
 
Tegenover de (relatief) rustige maand februari staan de maanden overvolle maanden 
maart en april. Eerst en vooral is er 1 april onze jaarlijkse paasquiz, schrijf je dus zeker 
in om te laten zien wie de strafste ouder/nonkel/tante/sympathisant is van de streek! 
Voor diegenen die liever een pint komen drinken om onze Chiro te steunen is het de 
week erop de ideale moment, vrijdag 7 april is het namelijk onze bierfeesten! Bij deze 
zijn jullie van harte uitgenodigd om te proeven van één (of meerdere) biertjes die wij 
speciaal voor jullie hebben geselecteerd. Voor de jeugd onder ons is het de dag erna 
tijd om de benen los te zwieren op de beats van de graafste DJ’s van Klein-Brabant. 
 
De week erna, op zondag 16 april vindt Bar Hangaar plaats. Bar watte? Op dit feest 
zullen jullie aan de hand van een lotenlening mee kunnen bouwen aan de toekomst 
van de Chiro. Deze zijn loten die je per €1000 renteloos uitleent als persoon, met je 
zaak, of zelfs met je vereniging. Elk jaar betalen we dan x-aantal loten terug én zal je 
worden uitgenodigd worden op het jaarlijkse lotenfeest met alle Chiro-
sympathisanten! Geen feest zonder muziek, dus verwacht je ook aan live optredens 
van onder andere de White Cats. Schrijf dus zondag 16 april in jullie agenda       . 
Neem voor meer info zeker een kijkje op Facebook of op de site: 
https://www.hangaar66.be/. 
 
Als laatste staat er ook een grote gemengde activiteit op de planning: samen met de 
heel de meisjes gaan we één groot spel spelen om daarna af te sluiten met een 
verassing. 
 
Groetjes en tot op de Chiro! 
 
F&F  
 
Aka 
 
Fosti en Foret 
 
 
  

https://www.hangaar66.be/


 

16 april: Bar hangaar! 
Hallo allemaal 
 
Vandaag vindt het lentefeest van Hangaar66 plaats. De organisatie die in het leven is 
geroepen om onze Chiro aan nieuwe gebouwen te helpen, viert zijn eerste verjaardag. 
 
Naast het vieren van het eenjarige bestaan, gaan we ook te zien krijgen wat er de 
komende maanden/jaren nog allemaal staat te gebeuren. Hierbij dus een warme 
oproep aan jullie mama’s en papa’s om jullie vandaag aan het Vrededaal te komen 
afzetten. Wij staan jullie hier op te wachten! De ouders zullen er kunnen genieten van 
een drankje, muziek, gezelligheid en nog zoveel meer. 
 
Tussen de muziek en gezelligheid door zal er ook een woordje uitleg gegeven worden 
over de lotenleningen (meer informatie, zie volgende pagina).  
 
Hopelijk tot dan! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  



 

Sloebers 
 
Oranje strijders van de buurt!!!! De lentemaanden komen in zicht en dat 
betekent buiten spelen in de zon en zotte programma’s ineengeflatst door jullie 
dreirs spelen. De volgende maanden bevatten ook verschillende evenementen 
waar jong en oud kan dansen op de Chiro. Eind april gaan we zelf op gemengde 
activiteit gaan met gans de Chiro, meer info hierover volgt nog. 
 
Zondag 5 maart 2023: Lijders (leiders) tegen leden 
Welke sloeber kan winnen van den Ducky met paalvoetbal of van Krikke met 
fierljeppen? We kunnen dit testen deze zondag waar jullie tegen ons moeten 
strijden met sporten en spelen. 1 ding is zeker, niemand van jullie kan zo goed 
gewichten heffen als Bartje. Of denkt ge van wel? Afkomen deze zondag is de 
boodschap dus als ge u wil bewijzen tegenover de leiders. 
 

Zondag 12 maart 2023: festivalspel 
How jong, gisteren wast nogal een feest geweest se. Der zijn een paar leiders 
gaan feesten gisteren int sportpaleis amai wa was da seg. Jammer genoeg zijn 
ze vandaag in een zwart gat gevallen en missen de vieze bassen in hun oren. 
Maar niet getreurd want het festivalspel is vandaag!!!! We gaan jullie 
omtoveren tot echte feestbeesten en misschien zelf leren skanken en hakken 
op de nieuwste beats van Dikke Baap. 
 
Zondag 19 maart 2023: spel van den bouw 
Mayday, mayday!!! Er is een bouwspel incoming woep woep. Laat jullie breinen 
maar los op wat jullie allemaal willen oprichten en doen in een wereld waar 
alles kan en mag. Wij kennen jullie al en weten dat er zotte bouwideëen in jullie 
koppeke zitten. Mannen die al is nekeer naar batibouw zijn geweest hebben 
natuurlijk wel een groot voordeel. 1 tipje kunnen we jullie al geven: gebruik 
geen gyproc platen als muren want daar kunnen soms wel eens handen in 
vliegen. 
 
Zondag 26 maart 2023: Kinderboerderij 
EEN KOEEEEE!!! EEN PAUUW!! Hopelijk spotten we zelf Messi (De Geit). We 
zullen ze allemaal zien vandaag want een jaarlijks bezoekje aan de 
kinderboerderij in Bornem is traditie. Deze traditie gaan we vandaag 
verderzetten. We gaan fietsen naar de kinderboerderij om ons daar te 
vergezellen met verschillende organismen die men normaal ziet in een boerderij 
e alee ja niets speciaal maar ik heb ook gehoord dat ze daar sinds kort leeuwen 
hebben dus die zullen we ook eens gaan bekijken natuurlijk. (belangrijk!!! Met 
de fiets naar de chiro komen!!!) 



 

 
Zondag 2 april 2023: Geen chiro (Weekend) 
Deze zondag is het geen chiro want we hebben juist een bangelijk weekend 
achter de rug en de boys zullen misschien toch beter in hun nestje liggen want 
we kunnen jullie niet beloven dat ze niet uitgeput gaan zijn. Meer info over het 
weekend volgt nog. 
 
Zondag 9 april 2023: Geen Chiro 
Ook deze zondag gaat er eentje zijn die we niet samen kunnen doorbrengen op 
de chiroheem want het is namelijk Pasen. Dus ga maar in den tuin uw eieren 
gaan zoeken voor ze smelten in de zon. Voor de ouders die zich misschien nog 
eens willen amuseren met de chirofamilie, jullie zijn natuurlijk altijd welkom op 
ons episch pekesweekend. Bierfeesten en Pekesfuif kunde toch ni missen? 
 
Zondag 16 april 2023: cowboys en indianen 
Yee haw. Vandaag gaan we net zoals de cowboys en indianen in de far west 
een zot spel spelen.  
 
Zondag 23 april 2023: Gemengde activiteit 
Dit weekend gaan we een activiteit doen met de gehele Chiro. Er volgt later 
nog meer info. 
 
Zondag 30 april 2023: Legerdag  
Vandaag gaan we eens zien wat jullie waard zijn moest wereld oorlog 3 
uitbreken. Kunnen jullie je vaderland verdedigen. Maak je borst dus maar al nat 
want het zal zeker niet makkelijk zijn vandaag. 
Achja, wees nu eens eerlijk, wie houdt er nu van gemakkelijk? Hehe! Ik hoop 
jullie allemaal op zondag te zien! een kleine hint: verkleed is altijd een pluspunt! 
Tot dan! 
 
 
Dit was het dan weer voor Maart en April.  
 
Jullie lieve leidertjes  
Ducky 

 
 



 

Speelclubs 
Joww manne hier zijn welle weer met nieuwe programma’s!! Na ongeveer 2 
maand een paar leiders te missen door de examens zijn we terug compleet met 
ons gevieren aanwezig! Dit betekent terug zeer actieve zondagen aangezien 
jullie terug 4 leiders moeten uitputten.  
 
Zondag 5 maart 2023: Baldag met een twist 
Vandaag gaan we elk spelletje met een bal spelen, maaar het gaat er niet 
normaal aan toe vandaag. Hebben jullie ooit al eens gevoetbald met een 
tennisbal? Of baseball gespeeld met een pingpongbal? Zeker afkomen want het 
gaat geweldig graaf en cool zijn! 
 

Zondag 12 maart 2023: Grote boevenspel 
We hebben al een lange tijd door dat jullie kleine gangstertjes zijn maar kunnen 
jullie dit ook tonen in het grote boevenspel? Wie kan er goed geld stelen/ 
verstoppen en de politie te snel afzijn? Ontdek het vandaag en wordt misschien 
een even grote boef als onze oud-leider BOEF. En als jullie willen weten wat 
JM zijn muzieksmaak is,… das gewoon boef man.  
 
Zondag 19 maart 2023: Jachtseizoen 
Is dit niet altijd in de herfst, hoor ik jullie nu denken? Wel, zoals enkel 
ingewijden weten, is dit slechts een fabeltje. Ook in de lente wordt er immers 
gejaagd, en wel op een heel speciale soort: op speelclubs! Gelukkig is deze jacht 
zonder schieten en villen, maar enkel met achtervolgen. Altijd al op speelclubs 
hebben willen jagen? Dan is deze zondag je dag! 
 
Zondag 26 maart 2023: Fietsdag 
Yes boyzz, nu het voorjaar is begonnen gaan we is kijken wie hier de beste 
sprintersbenen heeft of wie het best de mont ventoux van kalfort kan 
beklimmen. Neemt vandaag dus zeker allemaal ulle vélo mee zodat we kunnen 
zien of er nen toekomstige Wout Van Aert tussen de speelclubs zit. (Als het 
niet mogelijk is om met de fiets te komen is dat geen probleem, kom dan zeker 
nog af naar de chiro want daar zijn fietsen genoeg). 
 
Zondag 2 april 2023: Geen chiro (weekend) 
Vandaag zal het geen chiro zijn aangezien we veel rust zullen nodig hebben na 
ons bangelijk weekend. We willen toch geen zondag doorbrengen met 
slapende leden en leiders denken we dan? Verder zullen jullie leiders die 
zondag ook helpen op de volksdans die deze zondag op de Chiro terreinen 
plaatsvindt. 
 
Zondag 9 april 2023: Geen Chiro: Pekesfuif 



 

Spijtig genoeg weer geen Chiro. Maar maak van deze vrije dag gebruik om extra 
te genieten van jullie paasvakantie met de familie en vriendjes. Het is ook 
Pekesweekend voor moesten jullie afvragen wat wij dan doen. Wij helpen dees 
weekend klaar te zetten en in goeie banen te leiden zodat er goe gefeest kan 
worden (als jullie wat ouder zijn zullen jullie wel zien hoe graaf da weekend is 
      ). PS: alle ouders zijn zeker welkom op dit weekend! 
 
Zondag 16 april 2023: Bar Hangaar + De Mol 
Voor het eerst sinds leidersheugenis hebben we niet alleen een 
zondagsactiviteit voor de leden, maar ook voor de ouders! De jongsten, aka de 
speelclubs gaan vandaag op zoek naar een ondergronds beestje dat de rest van 
de groep ongemerkt probeert de saboteren. Terwijl dat de speelclubs op zoek 
gaan naar de blinde infiltrant, wordt de ouders uitgenodigd voor onze de Bar 
Hangaar van onze vrienden van de bouwgroep in samenwerking met de oudste 
groepen. Meer informatie hierover vind je in de inleiding of op de site: 
Hangaar66.be 
 
Zondag 23 april 2023: gemengde activiteit 
Met de trein naar Oostende? Knokken in Knokke? Zwemmen in Nieuwpoort? 
Bergen beklimmen in Blankenberge? Deze hints zouden genoeg moeten zijn om 
te weten dat we naar de zee gaan! En dit samen met heel de (gemengde) Chiro. 
Het zal dus een speciale dag op verplaatsing worden. Verder info volgt hier nog 
over! 
 
Zondag 30 april 2023: Boenkentocht! 
Boenke, boenke, boenke, dat is wat we gaan doen vandaag! Nadat jullie in 
september hebben kunnen laten zien dat jullie heldhaftige speelclubs zijn op de 
doop, is het nu de moment om aan te tonen wat voor stevige boenken jullie 
zijn. We vertrekken op de Chiro en de richtingaanwijzingen zijn heel eenvoudig: 
rechtdoor! Gerade Aus! Tout droit! Straight forward!  
Aangezien de kans reëel is dat we af en toe een moeras of stroom zullen 
moeten oversteken, is het ten zeerste aangeraden slechte kleren aan te doen 
en douchegerief + je Chirokleren mee te nemen in een rugzakje, zodat we jullie 
terug spik en span kunnen  om 17u. 
 
Greetz from jullie mega leuke coole mooie leiders  
 
Fostier aka den docteur 
Kefke aka de businessman 
Halve aka de kiekenverkoper 
JM aka den ondernemer 
 



 

Rakkers 
 
Horen jullie da mannen?? Jaja de vogeltjes beginne terug te fluiten, het zontje 
schijnt wat langer en feller. De lente is in aantocht, er lijkt een einde te komen 
aan de korte donkere, koude dagen. Wij kijken alvast uit naar de lange zonnige, 
warme zondagen. 
En vergeet ook niet dat we in maart op ledenweekend gaan, joepieee!!! 
 
Zondag 5 maart 2023: kas en boefdag 
“Eindelijk!!!” Dat horen wij jullie zeggen tot aan  L. Van Kerckhovenstraat 66, 
2870 Puurs-Sint-Amands (chiro locatie     ). Het is soms buiten nog een beete 
koud, waardoor we dan toch gamedag zullen doen. We gaan elkaar uitdagen in 
Fifa, Mario-Kart en nog veel meer…  Tijdens het gamen zullen de leiders voor 
jullie wat lekkers voorzien. Misschien gaat dat goed lukken, maar kans is groot 
dat er iets zwart zal tussen zitten. Neem zeker wat spelletjes mee voor op de 
playstation, Wii, Nintendo (enkel als het mag van de ouders). Wij voorzien zelf 
ook zeker en vast genoeg. Jullie gaan vandaag niets te kort komen! 
 

Zondag 12 maart 2023: Magneetvissen 
Vandaag gaan we kijken welke Rakker zich tot beste visser van Kalfort kan 
bekronen. Maar het is natuurlijk 2023 dus kiezen we deze zondag voor de 
hipste versie van vissen tegenwoordig: MAGNEETVISSEN. We gaan Kalfort 
rond om te kijken welke schatten er allemaal verborgen liggen op de bodem 
van de waters van ons gehuchtje.   
 
Zondag 19 maart 2023: MOUNTAINBIKEN 
Mannen vandaag is het de grote prijs Blauwe Route, de legendarische 
veldrijtournee door Klein-Brabant. In deze zotte wedstijdstrijd tot de dood 
zullen jullie dijken, nettelbossen, prairies, moddervelden, en nog veel meer 
moeten trotseren op jullie stalen ros. Er zal af en toe ook een sprintje tussen 
zitten maar het ploeteren in drijfzand blijft de kern van deze fietstocht. Dus 
neem allemaal een degelijke bike mee naar de startplaats en dan kunnen we 
erin vliegen. 
 
Zondag 26 maart 2023: Ledenweekend (GEEN Chiro) 
Amai seg, wat een weekend! Jullie hebben vast veel te vertellen thuis en 
waarschijnlijk ook wat slaap in te halen. Dat is bij de leiding ook het geval. Dus 
daarom nemen we deze zondag allemaal vrijaf om even op adem te komen. 
Zodat we allemaal fris uitgerust zijn voor een nieuwe school week. 
 
 



 

Zondag 2 april 2023: Volksdans 
‘’Gij kunt zeker gene wielie??” “Jawel hoor!”… “MOETE DOEN DAN !!” 
Jaja jullie kennen dit fragment ongetwijfeld van de bekende New Kids films. Dit 
is dan ook het thema van onze volksdans op Chiro Kalfort. Dus haal jullie 
graafste gabberkleren uit de kast voor vandaag, deze zondag doen we eens zot! 
 
Zondag 9 april 2023: Geen Chiro 
Ja jongens zoals jullie weten hebben we dit weekend net hard moeten werken 
om onze bangelijke fuif in goede banen te leiden. Na een veel werk voor het 
opzetten van de hele fuif hebben we nu ook veel werk met het afbreken. Het is 
dus vandaag GEEN CHIRO want we gaan onze handen al vol hebben deze 
zondag. 
 
Zondag 16 april 2023: Boenkentocht 
Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we vorig jaar iets te proper 
terug kwamen van de boenkentocht, dat zou eigenlijk niet mogen. Vandaag 
gaan we deze fout niet maken. Dus pak slechte kleren mee zodat we onze 
mooie Chirokleren proper kunnen houden en na onze boekentocht droge 
kleren kunnen aandoen. 
 
Zondag 23 april 2023: Gemengde activiteit 
Vandaag is het geen Chiro zoals we gewoon zijn. Dit weekend gaan we een 
grote activiteit doen samen met de (vieze) meisjes. Meer informatie hierover 
wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd. 
 
Zondag 30 april 2023: Fauna en Flora 
Kalfort is meer dan alleen een grote stad, het heeft ook heel veel natuur en 
(wilde) dieren. Vandaag trekken we onze wandelschoenen aan en gaan we dat 
allemaal eens verkennen. Ook gaan we kijken wat jullie kennis hier al over is. 
De lente is ook al volop bezig en dat wil zeggen dat er veel nieuw dierenleven 
is. Dit gaan we op onze wandeltocht ook tegenkomen. 
 
Geniet van de lente boyzzz 
Peace Out! 
Brent aka mechanieker 
Martin aka Deutz fahr kenner 
Pallet aka MAN chauffeur  
Spit aka schapenboer 
 
  



 

Toppers 
Jooo toppertjeeeeeeeeeeees 
 
Volgens Wikipedia zijn “De Toppers een Nederlandse supergroep, bestaande 
uit René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit. Tot 2011 was 
ook Gordon lid van de groep”.  
 
Nee dus hé! De toppers zijn een legendarische bende afkomstig uit de 
wereldstad Kalfort oxoxoxo. En om deze legendarische bende bij elkaar te 
houden, hebben we hieronder weer verschillende toffe programma’s voorzien. 
 
Zondag 5 maart 2023: ken je dropspel 
Vandaag gaan jullie het welgekende drop Kalfort verkennen. kijk alvast de 
plattegrond van Kalfort na zodat jullie je zo snel en efficiënt mogelijk door 
Kalfort kunnen bewegen. Dit gaan jullie doen op de fiets dus vergeet zeker niet 
een fiets mee te brengen. Het groepje dat ons dorp het best kent krijgt 
natuurlijk ook een punt in het grote topper punten boek.  
 
Zondag 12 maart 2023: Anti-ballendag 
 
Je weet wel hoe het gaat op een typische zondag: we vragen ons af wat we 
willen doen. Wat is dan vaak het antwoord: “voetbal, trefbal, hockey, …”. 
NEEEEEEEEEE! Vandaag niks met een bal ja. We hebben ze afgelopen nacht 
allemaal platgestoken.  
 
Zondag 19 maart 2023: Machiavelli 
De mensen die het woord niet kennen, zullen het moeten opzoeken in het 
woordenboek. Natuurlijk is het gewoon een spel en zoals we al onze spellen 
spelen gebeurd dit in het groot. We gaan dus Machiavelli in het groot spelen.  
 
Zondag 26 maart 2023: Geen Chiro … want weekend!!! 
Jajajaja inderdaad! Dit weekend zitten we niet een namiddag met elkaar 
opscheept, maar een heel weekend. Natuurlijk is dat al lang genoeg en is er 
zondagnamiddag geen Chiro. Zo kunnen jullie, maar ook jullie leidertjes, wat 
uitrusten.  
 
Zondag 2 april 2023: Volkstänzeeeeeeeeeeeeeeeeee 
Begin van april: wat kan dat betekenen? Hmmm…. Uiteraard, de volksdans 
georganiseerd door onze eigen kerels en aspiranten! We hoeven niet eens van 
ons eigen terrein te gaan. Hoe zalig is dat ???? Vandaag gaan we onze beentjes 



 

wat losschudden. Om het thema prijs te geven, refereren we naar deze 
legendarische qoute: “Oow jong das een grote vuuuuuurballll”.  
 
Zondag 9 april 2023: Geen Chiro 
Dit weekend staat het legendarische ‘pekesweekend’ op het programma! 
Aangezien jullie leiders dit weekend (met uitbreiding naar de hele week) al 
bezig zijn om dit voor te bereiden, is er vandaag geen Chiro. Zo kunnen wij een 
beetje rusten. Ahneeeeeeeee wacht: we moeten alles nog opruimen    . We 
zien jullie volgende week terug! Geniet maar van de paaseitjes oxoxoxoxo.  
 
Zondag 16 april 2023: junior masterchef  
Jajajaja! Gedaan met frieten fretten voor ene zondag. Vandaag dompelen we 
jullie onder in de wereld van een masterchef. Vandaag worden jullie in groepjes 
gedeeld en zullen jullie om ter best moeten koken. Jullie leidertjes zullen als 
professionals de gerechtjes beoordelen. 
 
Zondag 23 april 2023: Geen chirow, gemengde activiteit wel! 
Vandaag geen Chiro, aangezien gisteren (zaterdag 22 april) de gemengde 
activiteit heeft plaatsgevonden. Meer informatie zullen jullie ongetwijfeld nog 
krijgen! Want jullie leiders zijn ook wel benieuwd wat we zullen doen.  
 
Zondag 30 april 2023: Hawaïdag 
Aangezien de lente in het land is wordt het tijd om eens van het zonneke te 
genieten. We voelen het aan onze tenen: vandaag wordt het warm joh! Daarom 
doen we alles in het teken van Hawaï. En misschien zelfs het bijhorende eten… 
aan wat denken jullie dan??? Het is rond.  
 
 
Afsluiten doen we graag met een raadsel: Wat begint met een v en eindigt op 
agina?  
 
Eikeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees! Voorpagina natuurlijk.  
 
See you boyzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
 
 

  



 

Kerels 
 
Dag vriendje en vriendinnetjes (na onze spletendag ben ik ervan overtuigd da 
er wel degelijk een aantal wijven bij ons in de groep zitten). Pasen is juist 
gepasseerd, dus dat betekend dat er weer een nieuwe maand voor de deur 
staat hoewel de overheid jullie 
 
Zondag 5 maart 2023: mountainbiken 
Deze zondag gaan we een tweede poging doen om toch maar eens te gaan 
mountainbiken. We zullen ons wagen aan de hoge pieken en modderige dalen 
die onze prachtige streek te bieden heeft. De beentjes waxen en goe insmeren 
is dus zeker een aanrader. Neem deze keer dus zeker allemaal ne velo mee!!!!!!! 
Das vooral voor u bedoeld Louis!!! 
 

Zondag 12 maart 2023: boefdag 
Een onmisbare dag in een geslaagd Chirojaar. Deze 
week worden jullie verwend met allerlei lekkere 
dingen, tegen een prijs natuurlijk. Er zal een uitgebreid 
gamma aan eten voorzien, van dingen die we in’t vet 
zwieren tot dingen die we in den oven steken. Jaja ge 
hoort het al, echt culinair hoogstaand dus. Zoals al 
vermeld zullen er natuurlijk wel opdrachten aan 
verbonden zijn. Om ter diepst een curryworst 
binnensteken zal weer een opdracht zijn. (kleine hint: deze keer zal het een 
andere opening zijn dan de keel) willen jullie eens genieten van een driesterren 
maaltijd, kom dan zeker af.  
 
Zondag 19 maart 2023: dorpsspel 
Vandaag is het tijd dat jullie bewijzen dat jullie de wereldmetropool die Kalfort 
is van binnen en van buiten kennen. Straten, huizen, personen, 
bezienswaardigheden, monumenten, landschapskenmerken, kortom alles dat 
Kalfort is. Neem dus ook vandaag jullie fiets mee!!! 
 
Zondag 26 maart 2023: gemengde 
Het is zover, na al die weken te hebben moeten aanzien hoe gefrustreerd jullie 
zijn is het tijd om eens te laten zien wie de echte casanova’s en romeo’s zijn. 
Kom allemaal met jullie properste kleren, haartjes strak naar achter gelegd en 
met een openingszin die iedere mossel doet opengaan. 
Als alles goed gaat zal er misschien zelfs iemand met de 
liefde van zijn leven naar huis gaan. (een leuke bonus is 
ook dat je met een vriendin niet altijd meer naar de 
Chiro moet komen, allee da heb ik toch horen zeggen) 



 

Zondag 2 april 2023: volksdans 
Jawel, jawel, jawel, hier is hij weer!!!! De meest geroemde 
volksdans van Kalfort en omstreken. En deze wordt 
natuurlijk door jullie mee in elkaar gestoken. Naast het 
amuseren zullen jullie ook een gevoel van voldoening 
hebben van een evenement dat jullie zelf mee ineen 
gestoken hebben en natuurlijk een groot succes wordt. 
Jullie worden dus allemaal verwacht om de handen mee uit 
de mouwen te steken tijdens de volksdans, maar natuurlijk 
mogen jullie ook meegenieten van de muziek een de 
ambiance de er vollen bak aanwezig zal zijn. 
 
Zondag 9 april 2023: Pekesweekend (Geen Chiro) 

Jammer maar helaas is het deze zondag geen Chiro. Jullie 
leidertjes zijn natuurlijk heel moe van een heel weekend hard 
te werken (zeker geen andere reden) op wat ongetwijfeld 
weer een topeditie zal worden van ons geweldig 
Pekesweekend. Maar niet getreurd, steek jullie zakdoekjes 
maar weer weg want volgende week zijn we er weer.  

 
Zondag 16 april 2023: Bar Hangaar 
Deze zondag is het een evenement van onze geweldige bouwgroep. Diegenen 
van jullie die aanwezig waren op de uitleg zullen wel weten waarover ik het 
heb. Hier zullen wij onze bouwgroep een handje toesteken door de bediening 
van toekomstige sponsors te doen. Als jullie onze Chiro echt willen helpen 
kunnen jullie dit nieuws doorgeven aan jullie mama, papa, oma, opa, moeke, 
vake, nonkel, tante, neef, nicht, stiefvader, stiefmoeder, halfbroer, halfzus, of 
welke gezinssituatie jullie je ook in bevinden. Vertel dus door dat er een 
sponsorevenement zal plaatsvinden en dat iedereen die onze Chiro wil steunen 
van harte welkom is!!! 
 
Zondag 23 april 2023: gemengde activiteit 
Joepiejeej, deze week is het weer tijd voor onze gemengde activiteit. Dit 
betekend dat we een geweldige activiteit samen met de meisjes gaan doen. Ik 
hoor jullie al denken ‘eikes, meisjes zijn vies en die stinken’. Dat klopt, maar 
voor één keer int jaar moet ge u daar over kunnen zetten. Wat we gaan doen 
komen jullie dit weekend te weten. 
 
Zondag 30 april 2023: jachtseizoen 
Grave gasten gelijk gulle gaan vroeg of laat wel eens te maken krijgen me de 
mannen int blauw aka de popo aka politie uw vriend. Al is het omda ge stiekem 
wietsigaretjes aan de schoolpoort staat te roken of omda ge gelijk ne lafaard in 
iemand zijne nek steekt (das wel echt voor losers, vraag maar aan de Mettes) 
om jullie voor zo’n toekomst te behoeden gaan we jullie vandaag trainen op het 



 

succesvol ontlopen van de lange arm der wet. Verstop jullie maar onder 
bruggen, in de riolering, onder water, in vrachtwagens, bij de Paleej zijn goeie 
punten (die heeft hijzelf ook nog altij ni gevonden, gewoon onmogelijk). Neem 
dus ook allemaal een fiets mee!!! Tot zondag bandietjes 
 
 
Dikke kussen en knuffels van jullie leiders en vergeet niet 
‘al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding’ 
Denk daar maar eens over na 
 
Jelle ‘het is bijna weekend’ Mertens 
Wannes ‘gebroken potteke zonder grond’ Suys 
Siebe ‘ik ben blij da gij in mijn team zit’ Foret 
  



 

Aspiranten 
YOOO!! Bla bla bla… Niemand leest dit toch dus ga alvast kijken wat jullie de 
komende zondagen te wachten staat. Joepie yeyy! 
 
Zondag 5 maart 2023: Boefdag A.K.A. Mukbang challenge 
Aangezien we in onze groep de laatste weken een paar boeferkes hebben die 
de fret van de zeugen al eens geire opeten doen we vandaag speciaal een dag 
voor hun, zodat ze niet op hun honger moeten blijven zitten deze zondag. 
Neem dus allemaal 10 euro extra mee vandaag zodat we niets te kort zullen 
komen.  
 
Zondag 12 maart 2023: lokaal pimpen 2.0 
Ons lokaal verdiend dringend nog eens een nieuwe look. Daarom zouden we 
graag nog eens alles uit de kast willen halen om het lokaal echt om te toveren 
tot onze ‘crib’. Breng dus maar genoeg decoratie, stickers, etc. mee deze 
zondag 
 
Zondag 19 maart 2023: HET grote INLEEFSPEL 
Das altijd plezant hé manne, een inleefspel. Maar deze keer niet zomaar, de 
leiding zal eentje uit onze duim zuigen perfect op maat van jullie interesses.  
Zo zal het deze keer niet na de eerste 5 minuten weer saai en te langdradig 
gevoel bij jullie opwekken… aleja. Da hopen we toch.  
 
Zondag 26 maart 2023: RISK INT groot  
We weten allemaal dat Risk een 
strategisch gezelschap is, maar wat als 
we hierbij een fysieke en iets meer 
levendige sfeer aan toevoegen..? Wel 
dat gaan we vandaag eens uitproberen. 
Wie van jullie als eerste de  6 continenten kan veroveren, komen we vandaag 
te weten!  
 
Zondag 2 april 2023:  Volksdans 
Dansen dansen dansen! Dat gaan we vandaag niet doen (haha) want we gaan 
het deze keer zelf organiseren. Iedereen graag optijd op Chiro zodat de 
voorbereidingen goed kunnen verlopen. Da het een top-editie mag zijn heeee, 
want ge weer waarvoor we het doen.        
 
Zondag 9 april 2023: Geen Chiro 
Jammer genoeg deze zondag geen Chiro, maar niet getreurd! Wees wel 
gekomen op ons pekesweekend. Een van de betere weekends van het jaar, dit 



 

wil je niet missennnnn!! Bierfeesten en Pekesfuif, wa wilt ne mens nog meer 
tijdens zijn paasverlof?! Dus komt zeker ne keer piepen!!  
 
Zondag 16 april 2023: MTB-/Fietsdag 
Vandaag gaan we keertje onze fiets 
tussen de benen nemen. Nen echte 
zondag toerist uithangen en een 
toereke fietsen dwars door Klein-
Brabant. Pakt dus da racemachien 
maar van onder het stof en smeert 
ulle bene’kes maar eens goe. Hou ook 
alvast in het achterhoofd dat we dit 
jaar weer met de fiets op kamp 
vertrekken en dat verre “Liiiiiiiimbuuuuuurrrg” ni vlak bij de deur ligt. Dus 
fietsen fietsen fietsen, Of zoals de Pirre graag zegt: “VLIEGEEEUUUHHH”.   
 
Zondag 23 april 2023: gemengde dag  
Jah, da moest er weer van komen… dagske op zwier me gans de Chiro. Wa of 
hoe da kunnen we nog ni zeggen (want op moment van schrijven weten we het 
zelf ook begot nog ni haha). Maar tzal wel weer nen topdag zijn gelijk een ander 
dus komt zeker eens af zou ik zeggen.  
 
Zondag 30 april 2023: Bosspelen  
Vandaag trekken we nog eens het bos in en spelen we aller handen OG 
spelletjes zoals we gewend zijn. Capture the flag, Stratego, Team deathmatch, 
Free for all… en ga zo maar door. Ook voorzien we vandaag klei en 
klakkebuizen, dus je weet wat er te wachten staat!  
 
 
Lieve groetjes van jullie leiders! 
 
Gizzo A.K.A. Gijs 
Spoet A.K.A. Senne  
Pirre A.K.A. Wannes 
  



 

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. 



 

 


