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Inleiding 
 
Beste leden, ouders en andere Chirosympathisanten, 
 
Ondertussen zitten we al bijna halverwege het jaar en hebben we al veel grave spelen 
gespeeld, gezellige uitstappen gemaakt en nog zoveel meer. Ondanks dat de 
afgelopen weken veel leiders over hun boeken moesten blijven hangen, konden we 
gelukkig ook rekenen op onze fantastische oud-leiders. Zo konden we ondanks de 
blok voor velen, toch nog Chiro geven. Dikke merci dus aan de (oud-)leiders die in 
januari terug hun Chirokleren aan te doen.  
 
Zoals steeds stonden er ook enkele evenementen op de planning. We mochten onder 
meer de heilige man ontvangen voor onze jongsten en samen met de meisjes 
rondgaan met Drie Koningen voor het goede doel. Het jaar is echter nog bijlange niet 
gedaan dus staan er ons nog enkele grote evenementen te wachten. Zo houden jullie 
maar al best enkele gaatjes vrij tijdens de paasvakantie, dan verwelkomen we jullie 
namelijk op onze jaarlijkse quiz in het Vrededaal, het alombekende Pekesweekend en 
misschien nog wel het belangrijkste evenement voor de komende maanden en jaren: 
het Lentefeest van ons bouwteam!  
 
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! Schrijf dus zondag 16 april in jullie agenda      . Neem voor meer info 
zeker een kijkje op https://www.hangaar66.be/ 
Ten slotte kijken enkele groepen uit naar hun weekends en natuurlijk al de andere 
zondagen die nog komen! 
 
Groetjes en tot op de Chiro! 
 
F&F  
Aka 
Fosti en Foret 
 
  

https://www.hangaar66.be/


 
  



Sloebers 
Yuuuuu oranje venten, 
Na lang weggeweest te zijn, staat de leiding weeral heet en gereed om jullie met open 
armen te ontvangen. En door de examens hebben de leiders weeral verschillende 
lessen geleerd.  
 
Les 1: Een week niet naar de Chiro geweest is een week ni geleefd! Laat deze wijze les 
u voor altijd bijblijven net zoals onze examens. 
Zondag 5 februari 2023: De grote Sloeberquiz 

WIE O WIE IS DE SLIMSTE SLOEBER? 
Vandaag gaan we een antwoord formuleren op deze “letterlijk” grote vraag. Omdat de 
leiding de afgelopen maand al genoeg heeft afgezien met hun examens vonden we 
het wel gepast om jullie brein ook eens te pijnigen. Kom dus zeker af om de titel van 
slimste sloeber op te eisen!!! 

Zondag 12 februari 2023: Valentijn 

Beste mama’s en papa’s van de sloebers, 

Deze zondag gaan we uw zoon helemaal omtoveren in een gentelman. Want om 
eerlijk te zijn, zijn wij hier uiteraard de perfecte mentors voor. U zal u zoon bijna niet 
meer herkennen na de zondag die wij geplant hebben voor hun. Stuur ze dus zeker 
naar de Chiro zodat ze eindelijk de meisjes kunnen leren versieren. 

Zondag 19 februari 2023: Het grote piratenspel 

Welke sloeber onder ons is de meest onbevreesde piraat? Wie onder jullie vindt de 
schatkamer vol met goud en juwelen? Wie heeft aan het einde van deze zondag 
misschien wel een houten been of een ijzeren haak? Je zal het allemaal te weten 
komen in het inleefspel. Er wordt ook gevraagd om verkleed naar de Chiro te 
komen!!! 

Zondag 26 februari 2023: après ski 

Omdat enkele van de leiding een paar weken geleden zijn gaan skiën gaan we jullie 
vandaag de kneepjes van het vak leren. Het belangrijkste dat je moet weten op een 
skivakantie is dat de après-ski belangrijker is dan het skiën zelf. Er is dus een mega, 
spannend, spectaculair, geweldig, avontuurlijk en verbluffend programma voorzien. 

Peace out van jullie favoriete skiërs: 

Ward aka de skiër 
Milan aka de snowboarder 
Krikke aka meneer met de poepslee 
Ducky aka de après skiër 
  



Speelclubs 
Juu da Boyzzzzzzzzzz,  
Eindelijk zijn alle leiders terug van weggeweest! Tijd dus om er deze maand terug een 
lap op te geven! Zet jullie schrap voor een maand vol sport, spel en natuurlijk ook 
valentijn! 
 
Zondag 5 februari 2023: Sloeber-speelclubcompetitie 
Yesss, vandaag is de dag om te laten zien wie hier de sterkste, slimste, snelste, 
grootste, coolste groep is van heel Chiro Kalfort! De sloebers mogen misschien met 
meer zijn, toch zijn we ervan uit dat jullie er met gemak in zullen slagen om de 
sloebers te overwinnen! 
 
Zondag 12 februari 2023: Valentijn <33333 
Olalalaaa, haal jullie grootste versiertrucs en dancemoves maar al boven! Komende 
week is het Valentijn, dus kunnen we hier op de Chiro natuurlijk niet om heen. Wie 
weet fixen jullie deze zondag wel een date, en anders kan je maar profiteren van de 
overvloed aan chocolade      . 
 
Zondag 19 februari 2023: Vissen met een magneet!! 
Als den halve zegt dat we OOIT is gaan magneetvissen, dan gaan we dat ook wel doen 
hé. Ik (Halve) heb speciaal bij de medeleiding voorgesteld om te gaan vissen met een 
magneet. Dus vandaag gaan we is kijken speuren we in de beken van Kalfort naar 
ringen, winkelkarren en misschien wel een verloren gewaand vliegdekschip uit WOII!  
 
 
Zondag 26 februari 2023: Stripspel, poging twee 
Nadat de vorige poging om ons stripspel te spelen in het (ijs)water viel, doen we deze 
zondag een nieuwe poging om ons helemaal in te leven in iconische striphelden zoals 
Kuifje, Suske en Wiske, Jommeke. Alle bommen en granaten eraan toe, waar zit die 
drommelse Krimson toch? Verkleed je als smurf, Kiekeboe, Robbedoes, Nero of een 
andere held en ga samen op jacht naar de schruken! 
 
Voila deze maand ziet er weer zo bangelijk uit dat jullie geen andere keuze hebben 
dan te komen! Er is ook minder nieuws, want onzen Halve vertrekt op 19 februari in 
de vroege ochtend op vakantie en zal ons pas terug vergezellen de eerste zondag van 
maart. 
 
Groetjes  
Halfke x  
Kefke x 
Fostieke x  
Jmke x 
  



Rakkers 
Ewwwaa boys! Wij hebben goed nieuws voor jullie want na lang zweten en zwoegen 
zijn al jullie leiders door de examens geraakt en zijn we dus klaar om er samen met 
jullie een onvergetelijk tweede deel van het Chiro-jaar van te maken! Zijn jullie klaar 
voor 5 maanden gekkigheid? Wij alvast wel! 
 
Zondag 12 februari 2023: Zeeslag in ‘t groot 
 
Iedereen kent het gezelschapsspel ‘Zeeslag’ wel. Elkaars schepen aanvallen op basis 
van coördinaten. Spijtig genoeg is de Molenbeek net te klein dus beschouwen we ons 
eigen vertrouwde Chiro-terrein als speelveld. Niet te vergeten: zeerover instinct! 
 
Zondag 19 februari 2023: Mario Kart Spel 
 
Mario Kart! Vooral bekend op de Wii, Nintendo, … maar vandaag laten we het 
beeldscherm achterwege en gaan we testen wie van jullie het snelst de eindstreep kan 
bereiken. Door opdrachten te voltooien, kunnen jullie bevoordeeld worden of ervoor 
zorgen dat andere benadeeld worden. Je kan altijd op voorhand wat tactische 
manoevers van Max Verstappen bekijken om al in het voordeel te zijn ten opzichte 
van de andere. 
 
Zondag 26 februari 2023: Clash of Clans bosspel 
 
Iets waar jullie allemaal op zitten te wachten, nog eens een ouderwets bosspel. 
Vandaag gaan we jullie in 2 teams met elk een eigen ‘dorp’. De bedoeling is om elkaars 
dorp te vernielen d.m.v. allerlei hulpmiddelen. Voor diegene die het spel Clash of 
Clans al kennen, was bovenstaande uitleg vrij nutteloos maar nu weten de andere ook 
wat te verwachten! 
  
Voila se boys dit is het voor Februari. Zoals je ziet een maand vol amusement en 
gekkigheid. De warmere maanden staan al voor de deur dus dat vergroot de 
mogelijkheden op komende zondagen. Kortom houd jullie klaar voor nog meer 
gekkigheid! See you there! 
 
Brent aka Brent 
Maarten aka Martin 
Gerben aka Pallet 
Siebe aka Spit 
 
  



Toppers 
Jow manneeeeeeeeeee 
 
Het is eindelijk Februari! Het tijdperk van vervangleiding is gedaan, want jullie leiders 
komen terug nu onze examens gedaan zijn. Dit in combinatie met de winter die op zijn 
einde loopt, geen beter moment om naar de Chiro te komen! 
 
Zondag 12 februari 2023: Maffiaspel 
Vandaag gaan we ons onderdompelen in de wereld van de maffia en gaan we bekijken 
wie van jullie de sterkste maffiaclan kan opzetten. Drugs verkopen, vluchten van de 
politie en natuurlijk bakken vol met geld verdienen staan vandaag op de planning.  
 
Zondag 19 februari 2023: Gotcha 
Gotcha, het spel dat de leiding elk kamp probeert te spelen en vervolgens maar 2 
dagen kan volhouden. Het doel is nochtans simpel: vermoord ongezien jouw doelwit 
totdat er maar één iemand overblijft. Het is dus het moment om te laten zien dat jullie 
dit beter kunnen dan de leiding.  
 
Zondag 26 februari 2023: Laddercompetitie 
Na vorige week met gotcha (hopelijk) eens iets nieuws te hebben gespeeld, keren we 
vandaag terug naar een old schoolprogramma: laddercompetitie. Voor de nieuwen: 
het idee is eenvoudig. Diegene die boven jou in de ranking staat verslaan in een 
opdracht en zo zijn plaats innemen. Dus jongens, vandaag alles geven om iedereen 
boven jou te verslaan en te eindigen op de bovenste trede van de trap.  
 
Bye Bye, boys, 
Pol aka bijna ingenieur 
Wimpie aka bijna pedagoog 
Zannax, aka bijna podiumtechnieker 
 
 
  



Kerels 
De eerste maand van het jaar zit er weer op en de kortste maand staat weer voor de 
deur, allee voor mij heeft die maand een gemiddelde lengte, kort zou ik da ni direct 
noemen. En daarbij het is wa ge ermee doet da he belangrijkste is, de lengte maakt ni 
uit. Dus we gaan er weer een spetterende maand van maken eeeeeh. 
 
Zondag 12 februari 2023: Gleuven/splejten/keukenrobotten/preuten dag 
 
Vandaag beginnen we met de voorbereidingen van de kermis. We gaan ons nen dag 
gedragen als (zure) mosselen. Voor de gene die het nog niet snappen we gaan ons 
inleven in hEt HaRdE lEvEn van vrouwen. Kom dus allemaal zeker mooi verkleed. Een 
paar hakken is een must 
 
Zondag 19 februari 2023: Mountainbiken 
 
Een wijs man zei ooit: ik zen eerder ne man van de bergritten ma den Dirk reist al is 
geire door de modder. Volgens deze wijsheid gaan we vandaag in full dirkmode. Zie da 
de benen en het poepeke geschoren is voor deze waanzinnige tocht. Ge moet zeker 
geen mountainbike hebben om mee te komen want wout van aert kan da ook allemaal 
op ne koersvelo dus da kan ni moeilijk zijn. NEEM ZEKER ZEN VELO MEE 
 
Zondag 26 februari 2023: Pasen 
 
26 februari er bestaat geen beter dag om pasen te vieren. Na de 
koude natte maanden gaan we een beetje voorruit in de tijd naar het 
mooie lenteweer. Vandaag staan stil bij de wonderbaarlijke 
herrijzenis van jezus en gaan op zoek naar hazen van ongeveer 1 
meter 80 om al zijn paaseieren te pikken. 
 
Dit is het weer voor deze maand en vergeet zeker niet: ge kunt ne 
fazant scheren maar daarmee kan het nog ni kaarten. 
 
Dikke smakkerds van  
Metes AKA de man die openboekexamens overrated vindt  
Foret AKA de man die groepswerken beter alleen maakt  
Butch AKA die ene leider waarvan ge het bestaan waard vergeten 
 


