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Inleiding
Beste Chirovrienden.
Het is alweer november. De afgelopen weken vlogen voorbij al waren het dagen en
iets zegt ons dat dit ook zal gelden voor de komende weken! De leidingsploeg zit
opnieuw in een echte ‘chiro-routine’ en is klaar voor de maand november.
Het zal de volgende weken draaien om 2 dingen: ledenweekends en Christus koning.
Alle groepen (buiten de kerels) gaan een van de komende weekends doorbrengen ver
weg (of niet zo ver weg) van het het mooie Kalfort. Hopelijk helpt dit om al zo vroeg in
het chirojaar de groepsband te versterken, zowel tussen de leden àls tussen leden en
leiding. 26 november vieren we dan Christus Koning, een jarenlange traditie om de
katholieke waarden die wij in de chiro op ons hart dragen, te etaleren en te bevestigen.
Er zal naar goede gewoonte gezongen, gedanst, gelachen en bezind worden en dit
alles in onze bescheiden en grootse Kalfortse kerk. Natuurlijk hoort bij Chriko ook de
heerlijke kriekjes met balletjes, de groepsactiviteit en, voor de oudere groepen, het
filmavondje in de grote zaal! Wij hopen van harte dat iedereen aanwezig kan zijn zodat
de chiro-spirit in al zijn pracht kan stralen!
Informatie omtrent Christus Koning op 26 november wordt meegedeeld via een
brief.
Met al deze opkomende activiteiten, kan het zeker geen kwaad om af en toe een kijkje
op onze site te nemen. U kan er informatie vinden over bijvoorbeeld Christus Koning
of programmaboekjes raadplegen…en misschien nog belangrijker: er worden steeds
fijne foto’s van uw oogappel(s) online gezet, zodat u kan zien wat zoonlief allemaal
uitsteekt op onze chiro 😊
Link: www.chirokalfort.be
Groeten van de hoofdleiders
Flap
Toni

Sloebers
Joo sloebeurs!!
Everybody happy?! Ja wat een maanden al he seg! Wij zijn content dat jullie steeds zo
voltalig aanwezig zijn op een Chirozondag! Nu dat jullie gedoopt zijn kunnen jullie je
eigen echte Chiro mannen noemen! Ik hoop dat jullie de eerste 2 maanden ook al
plezant vonden? Wij hebben weer ons best gedaan om voor jullie toffe activiteiten te
vinden. Deze maand zal een spannende maand worden voor sommigen. De eerste
keer op weekend seg! Dat zal weer een ervaring worden! ;-) Dit is al de ideale
voorbereiding voor het grote kamp!
We hopen jullie deze maand weer in grote getalen te ontvangen, wij hebben er alvast
veel goesting in!!

Zondag 5 november 2017: Iedereen Chironaut
Naar de sterren en daar voorbijijij! Zoals jullie ongetwijfeld
zullen weten is het jaarthema van dit jaar ‘iedereen
chironaut’. Daarom gaan we vandaag hierrond een keitof
spel spelen waarin we zowat de halve melkweg gaan
ontdekken, vertrekkende vanaf het lanceerplatform te
kalfort AKA Chiro Kalfort. Hebben de vliegkriebels jou ook al te pakken? Kom dan
zeker deze zondag af in je zotste ruimtepak zodat je deze gevaarlijke reis zeker kan
overleven. Tot zondag spaceboysz!!

Zondag 12 november 2017: Weekend sloebers
Helaas is het deze zondag geen Chiro omdat we dit weekend op
supertof/Cool/megavet/supadupah/bangelijk sloebersweekend gaan. We gaan naar
het mooie mol. Dit is wel eventjes rijden en aangezien we met zovele zijn gaan we
nooit iedereen in onze eigen auto’s krijgen. Hierbij een warme oproep aan de ouders
om te rijden. Indien je rijdt, laat dit dan weten aan de Robbe : 0498 97 59 55

Zondag 19 november 2017:Legerdag
ATTENTIE! SOLDATEN, GEEF ACHT!! (schijt in u broek met volle kracht ;-)). Het leger
zit met een groot probleem: alle soldaten zijn gaan lopen omdat er een nest muizen in
de kazerne zit. Daarom hebben ze aan de
stoerste, de dapperste, de knapste (de
flap niet meegeteld) en natuurlijk de tofste
chiro van het land gevraagd of wij een
paar rekruten zouden kunnen opleiden.
En welke groep is er nu dapperder dan de
sloebers? Inderdaad, niemand! Vergeet
dus zeker vandaag niet om in je coolste legeroutfit te komen om niet op te vallen tussen
struiken van het crossparcours.

Sloebers
Zondag 26 november 2017: Christus Koning
Ga heen en vermenigvuldig u!! Met deze wijze woorden
brak Jezus het brood in twee. Om dat moment te vieren is
het vandaag een zeer speciale Chirodag! Deze zondag
begint niet om 14h00 maar wel een beetje vroeger. Het
exacte uur en wat we gaan doen krijgen jullie nog via een
brief. We gaan op deze dag naar de kerk! Kennen jullie de
liedjes van jullie communie al? Hopelijk wel want dat gaat
zeker van pas komen tijdens de viering waarin veel gezongen gaat worden. Na al dat
zingen gaan jullie zeker honger hebben en staan er balletjes met kriekjes op jullie te
wachten op de Chiro. Dat wordt smullen geblazen! Na onze buikjes rond gegeten te
hebben op de Chiro, vertrekken we naar onze activiteit. Normaal gezien zijn we zeker
tegen 17u terug in Kalfort.

Vele groeten
Flap, Burak en Yeanke

Speelclubs
Joo speelclubbers
Deze maand wordt zelfs zotter dan de twee vorige! :O We hebben doop, gaan op
weekendje, spelen weer zotte spelletjes en luisteren allemaal naar de leiders 😉
Natuurlijk komt de herfstvakantie er ook aan waardoor er veel man op weekend gaat
met de familie en vrienden en toch zullen wij er elke dag staan om jullie te kunnen
entertainen. 😉 Wij hopen daardoor dus ook weer deze maand op een massale
opkomst deze zondagen! Tot dan!!!!
Zondag 5 november 2017: DOOP! :-O
Tijdens het leden inschrijven hebben we al van veel papa’s
en mama’s gehoord dat er een paar mannen zijn die zich héél
graag laten dopen en anderen die weer liever niet gedoopt
zouden willen worden. Vandaar dat we het wat gaan
proberen te variëren met de vuile spelletjes. Iedereen kan
dus mee doen en zal niet vuiler worden dan hij zelf wil. Kom
zeker allemaal vandaag naar de Chiro want wie kan er
zichzelf nu een echte speelclubber noemen zonder mee
gedaan te hebben met de DOOP?!? (ps: pak zeker propere
kleren mee 😊 )

Zondag 12 november 2017: Geen Chiro wegens weekendje
Omdat we dit weekend al een keigraaf weekendje hebben, geven we deze zondag
geen Chiro. Alle info over dit weekend kunnen jullie vinden in het weekendboekje dat
uw zoon normaal gekregen heeft en zo niet, laat dan alstublieft zo snel mogelijk iets
weten, zodat wij u kunnen helpen.
Zondag 19 november 2017: Zoek Samson part 2???
Vorige maand is er zo slecht gezocht naar
Samson, dat hij dus nog altijd vermist is.
Vandaag gaan we dus opnieuw proberen om
de dader te zoeken en Samson te bevrijden.
Pak deze keer maar je speurneus mee en je
detectivejas want als we deze keer Samson
niet vinden, zijn we hem misschien voor altijd
kwijt! :O

Speelclubs
Zondag 26 november 2017: Christus Koning
Bijna iedereen weet wat we vandaag gaan doen of je moet een nieuwtje zijn 😉. Het
is de vaste traditie om naar de kerk te gaan om daarna wat te eten en een toffe activiteit
te doen! Natuurlijk zijn jullie twee mega coole leiders er vandaag ook dus geen stress.
Voor de ouders die niet gelovig zijn, we proberen u kind niet te overtuigen om pastoor
te worden. 😊 Meer info volgt later via een brief. 😉
Veel groetjes van het zotte duo,
Jonas aka James
Chimme aka De Janssens

Rakkers
Ewaa, de manne vant gruun.
Die eerste twee maanden zijn weer voorbij gevlogen! In deze twee maanden hebben wij
mogen ontdekken hoe graag jullie je uitleven op de Chiro en wa voor een zotte manne da
gelle bent. Ook deze maand hebben wij weer een tal van programma’s in aanbieding! Hou
dus zeker al jullie zondagen vrij 😉 See you on super Sunday!
Zondag 5 november 2017: Weekend
Het is weeral zover! We gaan samen met de Toppers Bonheiden onveilig maken. Aangezien
dit een heel sportief, leuk, fantastisch en leerrijk weekend zal worden geven wij deze zondag
dus geen Chiro! Zo is een zondag zonder Chiro kan zeker eens geen kwaad, maar we
verwachten volgende week zeker iedereen terug op post! Tot dan!
Zondag 12 november 2017: Gezelschapspelletjes
Vandaag gaan we het iets rustiger aan doen op zondag! We gaan vandaag namelijk bekijken
wie er de grootste strateeg is van de Rakkers! Er zijn tal van gezelschapspelen op de Chiro
maar indien jullie er zelf thuis hebben mogen jullie deze ook meenemen!
Zondag 19 november 2017: Zwemmen
Vandaag gaan wij ons is nekeer van onze mooiste kant laten zien in het zwembad! Neem dus
zeker vandaag allemaal jullie zwembandjes, zwembroek, fiets, bandmuts, golfclubs en al wat
je nog kan gebruiken om te zwemmen mee! Om er zo goed uit te zien in een zwembroek als
jullie leiders, raad ik jullie alvast aan om thuis enkele fitnessoefeningen te doen.
Zondag 26 november 2017: Christus Koning
Christus Koning is het feest van de CHIRO. Vandaag komen we allemaal samen op de Chiro
om een hele dag lekker samen te zijn en te genieten van elkaars aanwezigheid. Onze dag zal
beginnen met gezamenlijk naar de kerk te gaan, 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!

Jullie 2 idolen
Moefie aka mister steal yo girl
Jakke aka Blueke

Toppers
Hallo rode ridders!
Deze maand zal weer ongelooflijk kort aanvoelen voor ons en niet in het minst voor
jullie! We hebben eigenlijk maar 2 ‘gewone’ zondagen en voorts een mega, bangelijk
ledenweekend in het mooie Houtvenne én Christus Koning. Een heilige maand zou je
kunnen zeggen (hehe). Servazeke en den Bastos gaan er in elk geval alles aan doen
om jullie opnieuw enkele onvergetelijke zondagen te doen beleven!

Zondag 5 november 2017: weekend!
Spijtig genoeg geen chiro vandaag! We zijn namelijk net terug van een geslaagd
ledenweekend wat natuurlijk ook betekent dat jullie pompaf, kaars-uit, geen-pap-meerkunnen-zeggen moe zijn. Hopelijk kunnen jullie vandaag nog even nadromen over de
zinderende 3 dagen die jullie beleefd hebben. A la prochaine!
Zondag 12 november 2017: De slimste topper (van Kalfort)
Nu de winter voor de deur staat, kiezen we er vandaag
voor om op een rustige manier onze zondag door te
brengen. Lichamelijke rust dat zeker, maar mentaal wordt
het afzien geblazen! De leiders gaan als 2 ware Erikken
Van Looy een quiz presenteren à la De Slimste Mens Ter
Wereld om te zien wie de slimste toppers zijn onder de
toppers!
Smeer je benen maar al in…euh ik bedoel je hersenen,
want het wordt nadenken geblazen vandaag!
Zondag 19 november 2017: Altijd maar rechtdoor!
Wegens geen duidelijke naam voor dit klassieke
chirospel, hebben we gekozen voor ‘altijd maar rechtdoor’ om die naam perfect uitlegt
wat er jullie te wachten staat vandaag. Bunkeren, boenken, boenkentocht enzovoort
allemaal benamingen voor het wijken-voor-niets-en-altijd-maar-rechtdoor-blijvenwandelen-over-ravijnen-en-rivieren 😊 Neem zeker propere kleren mee en
douchegerief. Wij reserveren in elk geval een douche op de Daghet, moest het
nu nodig zijn of niet.
Tot dan!

Toppers
Zondag 26 november 2017: Christus Koning
Jaja, het is weer zover. De hoogmis van onze katholieke jeugdbeweging (letterlijk en
figuurlijk). Vandaag gaan we zoals de brave parochianen die we zijn, een bezoekje
brengen aan de kerk en deze (toch wel) kille ruimte vullen met gezang, warmte en
katholieke ceremonie! Daarna vallen we uiteraard terug in onze ketterse gewoontes
en vullen we onze bourgondische magen met gehakt en krieken.
Over de activiteit achteraf kunnen we nog niet te veel kwijt, dat komen jullie allemaal
te weten via een brief die we een van deze zondagen zullen meegeven bij het naar
huis gaan 😊 Tot dan, hallelujah, Jah Bless enzovoort….

Mislukte high-fives en gênante handdrukken van jullie leiders,

Wimmeke, de garagist
Bastonz, de administratieve medewerker

Kerels
REMEMBER REMEMBER de vette maand november, met de Kerels van Chiro
Kalfort.
Nee??? Maak jullie dan maar al klaar voor de volgende maand want deze gaat blijven
plakken. Wervelende programma’s, grave spelen en onvergetelijke momenten staan
jullie de komende -bijna- wintermaand te wachten. Van het koude weer trekken we ons
juist niks aan, we blijven dus hardnekkig geloven in die verre herinnering aan de zon
en beleven ook deze maand -bijna- al onze fantastische nieuwe avonturen in de frisse
buitenlucht. Zoek die warme onderhemdjes alvast maar bij elkaar of doe uw favoriete
Slav-Squad vest aan over uw Chiro trui voor extra warmte. Lange onderbroeken tegen
de koude keuren uw leiders enkel goed als er een tijgermotief op staat, het eigenlijk
een kousenbroek is, en er een vrouw in zit. Dikke no-go dus, hard gaan en die korte
broek rockeeennnn.
Jullie favoriete triumviraat rekent ook deze mooie maand weer op jullie talrijke
aanwezigheid en gouden glimlach. Maak jullie borst maar al nat -maar niet te nat want
dan doet ge waarschijnlijk een valling op met dat snertweer- en tot snel Boizzzz!
Zondag 5 November 2K17: Wilde Woestijnbendes (en Lokaal Pimpen 2.0)
Opvliegend zand in de ogen, kamelengemekker in de achtergrond (of is het de Vaos
zijn lach???), Fata Morgana’s, zoeken naar drinkwater, opgelicht worden in de Soekhs,
sluipen door wilde Marokkaanse straten, … Droomvakantie toch? Vandaag wordt hij
werkelijkheid! We zakken met z’n allen af naar de wereld van de miljoenmiljard
zandkorrels om ons helemaal onder te dompelen in de smokkelbendes van de woestijn
(en in zand, waarschijnlijk ook). Wat kunnen jullie verwachten? Smokkelen. Niet
zomaar inleefspel smokkelen, maar real-life bad-ass Antwerpse-cocaïne handel
smokkelen! (Noot van de Leiding: Beste ouders, natuurlijk wordt er niet echt met
illegale dingen gesmokkeld. Uw kind is steeds in goede handen bij zijn favoriete drie
leiders). Bereid jullie dus maar al voor op spanning en avontuur (dit wilt dus zeggen:
als je denkt een pamper nodig te hebben, wij voorzien er geen dus neem ze zelf mee.)
Naast deze smokkeltocht gaan we ons opnieuw wagen aan een PIMP MY LOCAAL
CKC STYL, de enige echte sequel, de 2.0, de …. Versie waarbij we hopelijk wél ons
lokaal pimpen dus! Alles wat mooi is en tegen een muur geplakt mag worden is welkom
(inspiratie vind je bijvoorbeeld op playboy.com of penthouse.com). De lampkes van de
bomma zijn ook goed, en als ge nog oude designmeubels hebt liggen thuis moogde
die ook meepakken want dan koopt de Vinnie die wel over voor een prijsje! Zetels enzo
zijn zeker welkom om ons volgend kampvuur mee aan te steken (mopje, thuislaten
aub xx)

Kerels
Zondag 12 November 2K17: Highland Games
Highland Games jullie hebben er zeker en vast van
gehoord. Balk werpen, band rollen, touw trekken en
schoofwerpen hoort hier ook bij. Bij dezen spelen
worden jullie getest op kracht. Wie durft het op te
nemen tegen de krachtpatser van Kalfort.
Wordt de sterkste van de groep en ga een heel jaar
door het leven van Beir vant jaar.
Neem ook je beste Schotse outfit mee want natuurlijk
kunnen het geen Highland Games zijn zonder een
rok te dragen! De Vinnie heeft zijn schoonste
exemplaar alvast uit de kast gehaald.

Zondag 19 November 2K17: Boefdag
Omdat wij de zomer ook zo missen haalt Vaos vandaag zijn favoriete speelgoeod
mee naar de Chiro: de vetste bbq die België en de rest van de wereld ooit gekend
heeft. Dit topstuk in noeste handarbeid is van ongekende geschiktheid om vlees op
te schroeien en lookbroodjes op te bakken! Classic Boefdag-gewijs zullen er ook
frituurhapkes worden voorzien, en voor de vegetariërs zullen we ervoor zorgen dat
het gras al een paar weken niet gemaaid is. “Hoe bereid ik mij nu best voor op een
boefdag Leider???” Awel, dat zullen we even kort uitleggen. Zoek alvast een te grote
Chirobroek (misschien dat de Tank of de Piet er nog hebben liggen), en zie dat er
nog wat gaatjes over zijn in uw riem om deze wat losser te zetten, want dit gaat nodig
zijn. Uithongeren is een slecht plan, maar best niet te veel eten voor jullie deze
zondag naar CHEZ-VAOSVINNIEPIET vertrekken! Gros bisous van jullie leiders en
vergeet natuurlijk ook geen centen mee te nemen om voor al dit lekkers wat bij te
dragen. Greeeetzzz

Kerels
Zondag 26 November 2K17: Chriko (10:30 chiro)
Het is weer zover! Christus Koning. Hierbij gaan we met zijn allen samen naar de
kerk om voor god te bidden. Hem te bedanken voor wat we allemaal gekregen
hebben. Denk nu eens betere leiders had je toch niet kunnen hebben? Hiervoor
moeten jullie om 10:30 op de chiro staan in Chiro uniform! Vervolgens zullen we
samen lekker iets eten op de chiro. Daarna zoals elk jaar een heel leuke
middagactiviteit. We zouden het al willen verklappen maar we weten zelf nog niet wat
we gaan doen. Dit zal mee gedeeld worden in een brief tijdens de chiro activiteiten
deze maand. Als dit allemaal gedaan is zullen we samen met de 3 oudste groepen
nog knus bij elkaar schuiven en een filmpje zien. Dit zou er voor kunnen zorgen dat
de chiro vandaag tot 8uur duurt in plaats van half 8. Meer informatie -ook over
eventueel rijden met auto en dergelijke- krijgen jullie nog apart op een feestelijke
uitnodiging (een wit papier dus) voor dit groots jaarlijks evenement. Tot dan!!

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.
VinnieVincentDelrue
PietjePieterFlorus
MoessonJefSchelfout
xxx

Aspiranten
BAM! Ziezo! De eerste maand van het nieuwe Chirojaar is alweer afgelopen. Jullie
leidertjes zitten ondertussen weer volop in het school/feeststramien dat hopelijk nog
zo lang mogelijk hun leven zal blijven domineren. Maar even serieus; deze maand
wordt weer een dolle vier weken vol met de meest grave programma’s die jullie je maar
kunnen voorstellen! We manen jullie dan ook aan om met zoveel mogelijk op zondag
af te komen! Hier alvast een slordige 472 woorden die ons maandprogramma moeten
voorstellen:

Zondag 5 november 2017: Weekend! (Geen chiro)
Vandaag komen we moe maar voldaan terug van ons zeer geslaagd weekend te
Hoboken. Aangezien jullie, net als jullie leidertjes, nog wel wat schoolwerk te wachten
staat, geven we dus geen chiro meer. Rust deze week goed uit zodat jullie er volgende
week weer vollenbak tegenaan kunnen!

Zondag 12 november 2017: Rondgang 11-11-11
We gaan vandaag (weer) ons goei hart laten zien he
boys. Zoals de vorige jaren gaan we ook dit jaar
terug rondgaan voor het goede doel, namelijk 11-1111! We gaan van deur tot deur om geld in te
zamelen. Dit zal dan dienen om de mensen die in
armoede leven (zoals ene T. Delrue) te helpen. En
als we terug op de chiro komen zal er jullie misschien nog een verrassing te wachten
staan… Hopelijk zijn jullie vandaag talrijk aanwezig!

Zondag 19 november 2017: Zwemmen
Vandaag exact 20 jaar geleden is de wereld een zeer
belangrijk persoon rijker geworden. Het is vandaag
namelijk de verjaardag van jullie favoriete leider, den
Tonnie Paillard vant onderhoud ! Om dit te vieren gaan
we vandaag eens lekker opt gemakske gaan zwemmen
(en neen, niet op mijn kosten). Vergeet dus allemaal
zeker niet jullie zwemgerief mee te nemen! Tenzij als ge
niet van zin bent om te zwemmen maar om grietjes te
spotten natuurlijk… Dan kunt ge in ieder geval den
Themes (aka ‘titskeuning’) en mij al vervoegen. See you
this sunday boooys!

Aspiranten
Zondag 26 november 2017: Christus koning
Yuuuuuu de menne!!! Zet jullie atheïstische persona’s maar even opzij want het grote
moment is weer daar; Vandaag vieren we Christus Koning! Een beknopte definitie die
we vonden op ‘www.chiro.be’ -> De term Christus Koning verwijst naar één van de drie
Messiaanse functies van Jezus: Koning, Priester en Profeet. In het evangelie van
Johannes zegt Jezus letterlijk tegen Pontius Pilatus: "(...) ik ben koning. Met geen
andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van
de waarheid." (Joh. 18, 37). Voila! Ik denk dat dat dus duidelijk is! Vandaag zeker naar
de Chiro komen zodat we allemaal van een mis, een supervette niet nadergenoemde
activiteit en lekkere kriekskes met ballekes kunnen genieten! Over-and-out & tot dan!

Warme en lieve groetjes!
Tonnie Paillard aka טוני של תחזוקה
Themes Delre aka נושאים של אוהל שבלול

Weekends
Beste ouders,
Gelieve deze toch wel belangrijke pagina zeker niet over te slaan want hier wordt een
beetje informatie gegeven over het weekend. Elke groep vertrekt op weekend (ook wel
“klein kamp” genoemd). Het is niet verplicht, maar het is toch zeker een aanrader om
jullie zoon te laten meedoen met deze activiteit.
Het weekend is natuurlijk ook (zeker voor de kleinsten) een goede voorbereiding op
het groot kamp in juli. Zo kan jullie zoon al een beetje gewend worden aan de
activiteiten en de indeling van een dag op kamp. Een weekendplaats en eten is
natuurlijk niet gratis en daarom vragen we om een rechtvaardig bedrag over te
schrijven op de jongensrekening . Dit hangt natuurlijk af van groep tot groep, omdat de
ouderen al wat meer eten dan de jongsten. Hieronder vindt u de verschillende prijzen
per groep:
Sloebers tem Toppers: 20euro
(noot: De toppers hebben per vergissing eerder laten weten dat de betaling van
het weekend achteraf zou betaald worden. Onze excuses voor deze vergissing,
want het is wel degelijk gewoon 20 euro standaardprijs om mee te gaan.)
Kerels:
Aspi’s:

25euro
30euro

Wij vragen u om het inschrijvingspapier in te vullen en bij de leiders in te dienen.
Vroeger kwamen de leiders van de jongste groepen nog langs, maar dit gebeurt nu
niet meer. Anders zouden jullie hen 3x per jaar over de vloer krijgen. Het weekendgeld
kan overgeschreven worden op rekeningnummer 733-2323000-74. Gelieve in de
mededeling de naam en de afdeling van uw zoon te vermelden, als ook betaling
weekend. Inschrijvingsformulier met de prijzen en verdere informatie kan u
vinden op onze site. http://chirokalfort.be/inschrijvingen.html
Hieronder kan u bekijken waar en wanneer uw zoon mee kan gaan op het spetterende
weekend:
Groepen

Datum

Plaats

Sloebers-Speelclubs

10/11-11/11-12/11

Rakkers-Toppers

3/11-4/11-5/11

Chiro Houtvenne

Kerels

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Aspiranten

3/11-4/11-5/11

De pastorie, Mol

Chiro Hoboken

