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Inleiding
Beste Chirovriendjes,
Ondertussen zijn we al twee maanden ver in het nu al fantastische nieuwe Chirojaar.
We kunnen terug kijken op twee maanden die dik in orde waren. Dit was duidelijk te
merken aan alle blijde gezichten die we op onze Chiro hebben gezien. Ook hebben
we vele nieuwe leden kunnen verwelkomen in Chiro Kalfort wat onze leidingsploeg
veel deugd doet.
We zijn begonnen met een zondag dat iedereen toch wel spannend en leuk vindt,
namelijk de overgang van de nieuwe groepen/leiders. Deze overgang is toch wel zeer
vlot verlopen en ik denk wel dat iedereen blij is met zijn nieuwe leiders. Dat kan ook
niet anders met zo’n toffe leidingsploeg natuurlijk! Momenteel hebben we een 17koppige leidingsploeg die elk weekend paraat staat voor uw kind.
Een week later was het voor de tweede keer in één maand dolle pret want toen was
het aanwerving. Op deze zondag konden de leden zich amuseren met enkele toffe
gezamenlijke spelletjes, springkastelen, een doolhof met akelige griezelmuziek en een
pak smoutebollen om af te sluiten. Deze zondag is er speciaal om nieuwe leden te
ronselen. We moeten vaststellen dat dit toch de moeite was.
Dit jaar was er helaas geen dankfeestje voor onze fantastische helpers van de kermis.
Hierbij toch nog eens nen super dikke merci!! Zonder Jullie zouden wij dit niet kunnen
realiseren.
In de vierde week van oktober hebben we onze kookploeg van het kamp bedankt door
ze op een danketentje te trakteren. Ook dit was een zeer geslaagde avond waar we
ons buikje goed hebben kunnen rond eten. Nog eens bedankt aan onze kookploeg die
de volle tien dagen lekker eten hebben gemaakt voor onze leden & leiding.
Nu we even hebben teruggeblikt op de voorbije twee maanden gaan we het nu even
hebben over de komende maand. Op 25 november bevindt zich een feest dat toch wel
een hoogtepunt is voor onze Chiro, nl. Christus koning. Dit is een zondag die niet mag
vergeten worden in ons Chirojaar en daarom zullen we dit ook uitgebreid vieren. We
zullen dit met heel onze Chiro vieren, wat wil zeggen jongens en meisjes tezamen.
Kort samengevat ziet het programma er zo uit: in de voormiddag gaan we met z’n allen
naar de Kerk van Kalfort voor een kleine viering.
Traditioneel eten we ’s middags ballekes met kriekskes, waarna we met heel de Chiro
een gezamenlijk activiteit gepland hebben. Als afsluiter zullen we met de oudere
groepen nog een film zien. U ziet het, het zal weer een zeer geslaagde zondag worden.
Verdere uitleg voor het praktische verloop van de dag wordt met een brief meegeven
zodat jullie zeker goed geïnformeerd zijn.

Inleiding
Als er nog vragen zijn over deze zondag, aarzel dan niet om de hoofdleiding te
contacteren. De contactgegevens staan op onze site (www.chirokalfort.be).
Greetings,
Hoofdleiding Chirojongens Kalfort,
Rik Schelfhout en Toon Cools
aka
Flap en Toni pejaar van het onderhoud

Sloebers
Hey daar Sloebers. Nu dat we aan de maand november gaan beginnen, begint het
toch al stilletjes aan wat kouder te worden hé. Gelukkig voor jullie hebben we ook deze
maand voldoende spelletjes voorzien zodat jullie goed gaan kunnen bewegen en het
dus terug wat warmer krijgen. Voor de rest hopen we dat jullie de Chiro nog leuker
vinden en dat jullie terug elke zondag massaal afkomen.
ZATERDAG 3 November 2018: Halloweentocht
Sidder en beef! Vanavond trekken we het grote
donkere bos in om menig gruwelijk en
angstaanjagend schepsel te spotten. Geen zorgen
lieve sloebertjes, jullie leiding is er bij om al dit
kwaad weg te jagen (gelieve de mama dus thuis te
laten)! Omdat het op zondag moeilijk Halloweentochten is met de zon (die monsters zijn enkel
zichtbaar in het donker, vandaar), is het deze week
speciaal Chiro op zaterdagavond om 19u.
Afspreken doen we op de Chiro, en na de tocht
wacht er nog een warme verrassing op jullie (om al
die net-opgedane schrik mee weg te spoelen). Om
er voor te zorgen dat alle gedrochten in het bos ons niet té hard lastigvallen, is het de
bedoeling dat jullie jullie ook zo angstaanjagend mogelijk aankleden. Denk aan: enge
masker, gruwelijke schmink, een bandieten outfit, ballet-tutu, leerkrachten-outfit, …
Laat jullie gaan! Het wordt een griezlig-koude avond, dus vraag ook even aan uw
mama een extra trui mee (en misschien een extra onderbroek, voor het geval dat…)
Griezelige groetjes en tot snel sloebie’s! (Noot aan de ouders: de leiding kan geen ‘niet
bedplassen’ garantie geven na afloop van de tocht. Ook nachtmerries of andere
nachtelijke kwalen achteraf vallen onder deze overeenkomst.)
(Mopje natuurlijk, het wordt spannend maar wij screenen alle griezels uitvoerig op
voorhand.)
Zondag 11 november 2018: Geen Chiro (Wapenstilstand)
Neem al even een zakdoekje bij de hand boys, want er komt slecht nieuws aan… Het
is geen Chiro vandaag! 100 jaar geleden op deze dag, is de wapenstilstand
ondertekend. Omdat deze dag het einde van de 1e wereldoorlog betekende, wordt hij
tot op de dag vandaag geëerd met een feestdag. En daarbovenop zijn de 17 graafste
gasten van Kalfort dit weekend op safari geweest naar het verre Niel, en omdat tijgers
vangen nu niet zo’n rustige activiteit is, zijn wij best tevreden met deze rustdag.

Sloebers
Wel gaan we nog rond voor 11.11.11 in Kalfort, dus wie weet vangen jullie toch nog
een glimp op van jullie kort-gebroekte idolen deze zondag. Jammer, jammer
maarrrrrrrrrrr niet getreurd! Volgende week zijn jullie favoriete drieling (echt waar
trouwens, Toon en Vinnie hebben gewoon wat geluk gehad met de rosse genen) weer
vol enthousiasme van de partij!
Zondag 18 november 2018: Huisje bouwen
Wie heeft er al eens allemaal een huisje gebouwd?
Hopelijk iedereen want vandaag is het de bedoeling dat
jullie zoveel mogelijk huisjes bouwen. Het enige
probleem is wel dat moeder natuur er ook nog is en dat
we haar niet mogen onderschatten want met moedertje
weet je nooit wat er gaat gebeuren. Hopelijk komen jullie
allemaal weer met grote aantallen zodat jullie kunnen
laten zien wie de beste huizenbouwer is.

Zondag 25 november 2018: Christus Koning
Deze zondag is het als het ware onze eigen Chirofeestdag! Vandaag staat er dan ook
veel leuks op het programma… Om 10u spreken we af op de Chiro. Na een gezellige
viering in de kerk van Kalfort verwennen we jullie met overheerlijke ‘kriekskes met
ballekes’! In de middag zakken we af naar het zwembad, waar we de dag in stijl zullen
afsluiten. De Chiro zal vandaag dus ook gedaan zijn om 17u. Meer info zal jullie
bezorgd worden via een brief of via mail.

Ziezo sloebies,
Tot zondag!

Dikke knuffels van jullie heilige drievuldigheid:
Vinnie AKA Maria
Tonnie AKA Jozef
James AKA Kinneke Jezus

Speelclubs
Joo speelclubbers,
Weer een nieuwe maand dit betekent dat het kamp al een heel klein beetje dichter bij
komt!  Nadat jullie vorige maand gedoopt werden tot echte speelclubs Zijn wij klaar
om met een voltallige groep echte Speelclubs weer spetterende activiteiten te kunnen
doen. Wij hopen dat jullie even veel goesting hebben in deze maand als wij!!!
Zondag 4 november 2018: geen Chiro wegens Halloweentocht
Aangezien we deze zaterdag een ongelofelijk super mega
grave Halloweentocht hebben gehad, geven wij deze
zondag geen Chiro. Alle info over deze Halloweentocht
kunnen jullie vinden in de brief dat uw zoon normaal
gekregen heeft en zo niet, laat dan alstublieft zo snel
mogelijk iets weten, zodat wij u kunnen helpen.
Zondag 11 november 2018: geen Chiro wegens wapenstilstand
Vandaag leggen we allemaal onze wapens neer dus hierdoor kunnen we vandaag
spijtig genoeg geen leiding geven. Maar niet getreurd wij zien jullie graag volgende
week terug!
Zondag 18 november 2018: levende stratego
Na twee weken geen Chiro gehad te hebben op zondag kunnen jullie je vandaag weer
volledig uitleven! Vandaag gaan wij levende stratego spelen. Dit gaan wij niet gewoon
op de Chiro doen, maar op een super geheime locatie. Hopelijk zijn jullie talrijk
aanwezig zodat we er alweer een spetterende zondag van kunnen maken.
Zondag 25 november 2018: Christus Koning
Iedereen weet wat er ons vandaag te wachten staat.
We beginnen zoals gewoonlijk met naar de kerk te
gaan om daarna heerlijke kriekskes met ballekes te
gaan eten op de chiro. Na deze heerlijke maaltijd
doen we nog een gezamelijke activiteit met heel de
chiro. 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 zullen
normaal gezien tegen 17 uur terug zijn in Kalfort.
Zo gele bende Dit zijn de programma’s voor November. Dit mede mogelijk gemaakt
door:
Dries aka Butcher, BOEF
Pieter aka Piet
Mathias aka Moefie

Rakkers
Aandacht, aaaaandacht! Chiro Kalfort weze gepreeezeee! De maand november is
zoals jullie ondertussen reeds weten een speciale maand voor onze steeds groeiende
chirogemeenschap. Jawel… Christus Koning is weder in het land en komt ons
verblijden met een zondag vol plezier en vertier! Voor de rest hebben wij weer een
paar bloedstollende programma's voor de groene boys in petto! Het wordt een korte,
maar zeker niet minder grave maand jongens!!! Jullie leiders kijken er weer naar uit
alle blije gezichten te mogen verwelkomen op de volgende zondag! Tot dan
booooooyzzzzzz!
Hier een beknopt overzicht van de programma's:
Zondag 4 november 2018: eendjesjagers
Yu de manne! Vandaag gaan jullie leiders eens testen hoe
het zit met jullie 'ninja/stealthskills’. Normaal gezien denken
jullie allemaal bij het woord 'stelen’ aan termen zoals
'gevangenis’, 'verboden’ en 'politierechtbank’, maar
vandaag zou dit echter anders moeten zijn! Op deze
heugelijke zondag zullen jullie nl. moeten stelen om als
overwinnaar uit de bus te komen! Zoveel mogelijk eendjes
pikken uit de boerderij van boer Julien maar ook verdedigen
en jagen,... Het wordt weer een zondag van jewelste! Noot:
Je mag als BOEF of SECURITY-AGENT verkleed komen. Tot zondag jongens!!!!
Zondag 11 november 2018: Wapenstilstand (GEEN CHIRO)
Op deze dag exact 100 jaar geleden werd er om 5 uur ’s nachts een akkoord getekend
dat het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog. De wapenstilstand zou vanaf
11.00 uur in gaan op de elfde dag van de elfde maand. Tot dan vielen aan beide kanten
nog vele slachtoffers. Tot op de dag van vandaag herdenken we hen die het leven
lieten bij alle oorlogen in de wereld. Hierdoor zal er deze zondag geen Chiro worden
gegeven.
Zondag 18 november 2018: Avengers Infinity War
“Belachelijk spannende intro” ….
Enkele onder jullie zullen al staan te popelen bij het lezen van de
titel en dan kijken we vooral naar Maurits en Nio. Aangezien we
nog veel te lang moeten wachten vooraleer we het vervolg op IW:
part 1 kunnen bekijken dachten we om een mega, cool, groot en
over the top inleefspel te spelen over de MCU (kort voor Marvel
Cinematic Universe). Voor wie dit allemaal een beetje onbekend
klinkt raden we aan om in de vakantie alle films, series en strips
te bekijken of te lezen. Vergeet dus ook geen verkleedkleren mee
te nemen om er helemaal in op te gaan.

Rakkers
Zondag 25 november 2018: CHRIKO!!!!
Naar aloude gewoonte (die nog afstemt van de tijd dat er nog dinosaurussen op de
wereld rondliepen) is het vandaag het Chirofeest vant jaar. Een dag waar menig
Chiroleider, -lid en sympathisant naar uitkijkt. Want vandaag proppen we ons vol met
heerlijke kriekskes met ballekes en gaan we de wateren van het zwembad onveilig
maken. Blijkbaar zit er ook echt een verhaal achter vandaar de volgende belangrijke
informatie. Het feest van Christus Koning van het Heelal ("Dominus Noster Iesus
Christus Universorum Rex" in het Latijn) is een hoogfeest binnen de Rooms-katholieke
Kerk dat eind november gevierd wordt, op de 34e en laatste zondag van het liturgisch
jaar. Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600jarige viering van het Concilie van Nicaea. Pius XI wijdde de encycliek Quas Primas
aan
dit
feest
dat
telkens
het
kerkelijk
jaar
afsluit.
(www.beleven.org/feest/christus_koning)
Jullie (d’ avers zoals ze in Kalfort al eens durven zeggen) kleine spruit zal in de loop
van deze maand een brief meekrijgen met verdere info. Gelieve deze ook zo spoedig
mogelijk terug te bezorgen.

Dikke kusjes
The Bleck Pentah aka “Milad”
Ulysses Klaue aka “Théééééééémes”
Ant-Man aka “Burak”

Toppers
Dag TOPPERS!!!!!
Het is alweer een nieuwe maand waar we ons weer vuil gaan maken en goe gaan
ravotten, zullen we WEERAL laten zien dat de toppers de roagste mannen zijn van
Chiro Kalfort. maar hoe gaan we dat dan doen leider??????? Awel jullie leiders hebben
weer een aantal topprogramma’s voorzien. Voor meer uitleg ↓↓↓↓↓ (:
zondag 4 november 2018: luien dag
Joo te actieve manne, vandaag gaan we nen helen dag niet actief zijn! Welke
opdrachten da we gaan doen, das nog de verassing van de dag. Ik vraag het heel lief:
ga de zaterdag maar heel laat slapen dat jullie niet te actief zijn deze zondag. Voor de
rest zou ik zeggen, bereid jullie voor op de non-actiefsten dag (stan deze dag is
speciaal voor u ).
Zondag 11 november 2018: Geen Chiro
Vandaag zal het weer vervelendag zijn want we geven geen Chiro omdat het
wapenstilstand is. Wij verwachten de voltallige groep volgende week voor weer een
bangelijk programma. See you!
Zondag 18 november 2018: boenkentocht
Ooooh we gaan ons toch niet weer vuil maken he? Het antwoord is JA WE GAAN ONS
HEEL VUIL MAKEN! We gaan de fauna en flora van Kalfort en omstreken verkennen
en gaan gewoon recht door alles wat we tegen komen, ook al moeten we door een
huis bunkeren. Neem reservekleren mee!
Zondag 25 november 2018: Christus koning
Juu tis terug die dag van het jaar he boyyyyzzz, naar de kerk gaan, krieken me ballen
fretten, zwemmen in Beveren en afsluiten met ne bangelijke film gelijk elk jaar.
Inderdaad het is weer Christus koning, vergeet dus zeker geen ZWEMKLEDIJ MEE
TE NEMEN! Vandaag zullen we ook vroeger afgesproken op de Chiro maar het uur
zal nog gecommuniceerd worden.

Groetjes en likjes,
Servaes AKA Serveus
Danio AKA Stanio
Jeanke AKA kabeltrekker van den alpha TI

Kerels
Yeeeeeeeeeeeeet, blauwe vrienden!
Het startschot van het nieuwe Chirojaar ligt nu al een tijdje achter ons en ik hoop da
iedereen zich al rot heeft geamuseerd! Voor volgende maand gaan we proberen het
onmogelijke mogelijk te maken: we gaan er NOG een schepje bovenop doen op vlak
van originele programma’s en enthousiasme op zondag! Hou u dus maar vast aan de
takken van de bomen want het wordt E-PISCH!
Zondag 4 november 2018: vind de leiding!
Nee mannen, het is niet zo dat we iemand zijn kwijt geraakt na
een nachtje cola drinken! Wel dat we een heuse zoektocht op
poten hebben gezet die jullie moeten voltooien om ooit nog
jullie lieve leider(s) terug te zien! Kom dus massaal af want
vele handen maken zwaar werk licht!
Zondag 11 november 2018: geen chiro!
Vandaag is het 100 jaar geleden dat aang uit zijn ijsberg is ontwaakt om de
vuurheer… ahnee wacht das een ander verhaal. Alle gekheid op een stokje: maak
vandaag eens tijd om een boek te lezen over den oorlog, naar the last post te
luisteren bij de Menenpoort of gewoon eens een zondag thuis lekker te chillen.
Volgende week zijn we er weer met meer weer euhm ahnee chiro
Zondag 18 november 2018: het grote las-spel
Vandaag draait het spel allemaal rond de vaos
zijn grote passie: lassen. Het spel zal gaan
over alle soorten stikstof, argon of helium en
vele soorten metaal die men kan gebruiken
om silo’s, voederbakken voor paarden en
andere nutteloze dingen te fabriceren!

Tip: zoek eens op op internet waar dit multimiljonair bedrijf allemaal mee bezig is
vooraleer je naar de chiro afzakt!

Kerels
Zondag 25 november 2018: Chriko
wAt iS cHriKo? Chriko is de afkorting voor christus koning. Dit
is eigenlijk een beetje onze feestdag wat inhoudt dat het deze
dag ook DE HEEEEEEEEEEEEELE DAG Chiro is!
joepiejajeeeej! Jullie zullen nog wel een brief krijgen met alle
nuttige info en wat jullie moeten meenemen op deze
wondermooie dag!

Groetjes van jullie bengeltjes,
Jakke aka ik boor a tanne kapot
Vaos aka ik las a silo’s kapot
Chimme aka de interim

Aspiranten
November, november, herinner je de maand november. Ah wacht dat rijmt niet in het
Nederlands. Dus wacht he. November, november, bouillonsoep met gember. D I T W
A S W E L D E G E L I J K D E I N L E I D I N G;
't wordt een toffe maand skano's

Zonag 4 november 2018: Highland games
Vandaag zijn de onderbroeken uit den boze. Het
enige wat jullie rondom je flieter mogen hebben is ne
skanko kilt uit schotland. GRAAG NE KILT MEE TE
NEMEN ANDERS KRIJG JE ER ENE VAN ONS…
T’ZAL GENE LANGE ZIJN DAN! Dit is natuurlijk den
dag voor de METTES he. Paalwerpen, om ter snelst
nen boom omkappen, touwtrekken en nog zovele
sporten meer gaan wij deze middag beoefenen. Tot
deze zondag buuuys!
Zondag 11 november 2018: wapenstilstand
Wapenstilstand… de dag dat de eerste wereld oorlog tot een einde kwam.
Enkele wist-je-datjes over deze dag:
- Wisten jullie dat er op deze dag een wapenstilstandsceremonie gehouden
wordt aan het Graf van de onbekende soldaat, eerst om de slachtoffers van
de Eerste Wereldoorlog te gedenken, maar nadien ook die van de Tweede
Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld.
- Wisten jullie dat De Poolse nationale feestdag, Dag der Onafhankelijkheid ook
op 11 november valt.
- Wisten jullie dat 11 november de 315de dag is van het jaar of de 316de dag in
een schrikkeljaar?
- Wisten jullie dat De wiskundige Gottfried Wilhelm Leibniz demonstreert voor de
eerste keer de integraalrekening?
Voilà se nu weten jullie al wat meer over 11 november he. Btw boys het is vandaag
GEEN Chiro. See u next week!

Aspiranten
Zondag 18 november 2018: Hungergames
Hongerspelen. We weten allemaal wat dat betekent natuurlijk. Deze zondag zullen we
jullie allemaal handboeien aan de chauffage en we gaan zien wie er het langste zonder
eten kan. Deze hongerstaking heeft uiteraard een symbolische waarde. Met deze actie
willen we de braspartijen van onze geliefde leider Piet aanklagen. Nee grapje. We
gaan een spel doen waar jullie overlevingsinstinct wordt uitgetest. Gelieve dus ook een
week op voorhand met Toon Cools naar het Coolhembos te gaan, waar hij jullie zal
uitleggen welke plantjes eetbaar zijn en welke niet. Zeker niet te missen!

Zondag 25 november 2018: Chriko
Vandaag is het Christus-koning. Het feest waarbij we onze Chiro vieren en ons
verbonden voelen met Jezus Christus die ons redde van onze erfzonde (thanks Adam
en Eva, gelieve in 't vervolg van die appels te blijven, tenzij natuurlijk dat het Granny
Smith is want die zijn echt wel goed).
We gaan dit jaar wederom zwemmen in Breeven, dus gelieve jullie beste
ballenspanner van onder het stof te halen. Uiteraard gaan we ietwat vroeger afspreken
op de Chiro, info daaromtrent volgt later nog.

Greets,
Bastos AKA vernoemd naar deje bekende voetballer
En
Flap AKA vernoemd naar deje met z’n grote oren AKA Dumbo

