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Inleiding
Beste leden, ouders en andere Chirosympathisanten,
Na de twee schitterende zomermaanden juli en augustus, zijn we in september weer
aanbeland bij een nieuw Chirojaar.
We mogen zeggen dat het voorbije jaar weer een topper van formaat was. Daarom willen
we samen met jullie nog even terugblikken op de voorbije maanden.
In juni stonden de examens op het programma. De meeste leiders hadden het die periode
iets te druk met het studeren om leiding te kunnen geven. Al een geluk konden we rekenen
op oudleiders die enkele zondagen op zich namen, waarvoor dank!
Nadat het schooljaar afgelopen was, keek iedereen weer uit naar ons jaarlijks, 10-daags
bivak. Van zodra de boeken weer opgeborgen waren, begonnen de leiders met de
voorbereiding van het hoogtepunt van het Chirojaar. Wat ze met succes volbracht hebben.
11 tot en met 21 juli was het heel stil in de straten van Kalfort. Onze kampplaats in
Westouter, gelegen in het Heuvelland, voldeed zeker aan onze vereisten en vormde het
ideaal decor voor 10 dagen plezier. Dit jaar waren de weergoden ons ook weer heel
gunstig gezind, helaas ten koste van een kampvuur. De activiteiten en programma’s van
onze leidingsploeg en de enthousiaste leden zorgden ervoor dat we een spetterend,
super, keicool kamp achter de rug hebben.
Het kamp was nog niet gedaan en enkele weken later stond er weer een andere grote
activiteit op het programma: Kalfort Kermis. Tijdens deze feestweek werd onze Chiro
omgetoverd tot een waar restaurant: het welgekende ‘Bij Mie Kalfut’. Na een week
voorbereidingen openden onze deuren op vrijdag 24 augustus met de 3de editie van onze
kaartavond. Op zaterdag 25 augustus startte dan uiteindelijk het restaurant. Een hele
week lang werd er lekker gegeten en gedronken, gefeest en gevierd. Tonnen mosselen,
kilo’s spaghetti en paling, massa’s koude schotels en frietjes passeerden de keuken. Tal
van mensen konden genieten van onze culinaire gerechten.
Tijdens deze afsluiter van de vakantie probeerde onze Chiro verscheidene activiteiten te
organiseren.
Maandag maakten enkele leiders en leidsters reclame op de braderij voor onze startdag.
Dinsdag werd ons terras omgetoverd tot de bel-20 van Kalfort. Het beurscafé lokte veel
volk van Kalfort en omstreken en was voor zij eerste editie zeker een schot in de roos.
Op vrijdag konden de mensen genieten van ons uitgebreid dessertenbuffet. Taartjes,
cakejes, koekjes, fruit en allerlei andere lekkere dingen vulden een rijk gevulde tafel.
De echte afsluiter van de kermis was natuurlijk de go-cartrace. Net als andere jaren was
dit een groot succes. De straten van Kalfort werden gedurende een spannende race
onveilig gemaakt door een 20-tal ploegen. Zonder al te veel ongelukken, was deze editie
weer eentje om te onthouden.

Inleiding
Natuurlijk konden al deze activiteiten plus het werk in ons restaurant niet doorgaan zonder
de hulp van vele mensen. Leiders, leden, ouders en andere Chirosympathisanten
maakten dit mogelijk. Onze kermisweek staat of valt door de hulp van deze mensen. En
we mogen zeggen dat ook dit jaar ons restaurant er weer volledig stond. We willen dan
ook iedereen nog eens bedanken voor hun onvermoeibare inzet en het vele werk.
Tot zover de terugblik op het voorbije Chirojaar.
Voor het nieuwe jaar hebben de leiders heel wat in petto. Ze zullen zorgen voor een
onvergetelijk jaar door iedere zondag weer met de zotste activiteiten op de proppen te
komen!
We hebben het geluk dat niemand van de leidingsploeg van vorig jaar vertrekt. Dat maakt
dat we dit jaar met maar liefst 17 leiders zullen zijn! 3 personen zullen de ploeg versterken:
Dries Servaes, Daan Fostier en Milad Uryakhel. Wij zijn er zeker van dat deze jonge
knapen zich zo goed mogelijk zullen inzetten om de Chiro onvergetelijk te maken.
Van de Chirowerking uit, beloven wij dit jaar opnieuw een vlotte werking. We zullen jullie
ook zo goed mogelijk op de hoogte proberen houden over onze werking via onze handige
site: www.chirokalfort.be en onze facebookpagina “Chirojongens Kalfort”. Op deze site
kan je dit boekje en de volgende Chiromannekes nakijken, informatie terugvinden over de
Chiro of de leiding, de planning bekijken van dit Chirojaar en nog veel meer! Bekijk ook
zeker eens onze facebookpagina voor foto’s gedurende het Chirojaar!

Dit gezegd zijnde, zijn we weer klaar voor een spetterend jaar!
Leiding en hoofdleiding Chiro Kalfort!
Rik Schelfhout (Flap) en Toon Cools (Tonnie)

Sloebers
Ola Que tal?!! Jowjowjow allercoolste gasten van de Chiro!

Het nieuwe Chirojaar staat weer voor de deur. Voor zij die al een jaartje Chiro achter de
rug hebben: Welkom terug boys! Jullie weten alvast een beetje wat er gaat komen, en dat
dit jaar dus opnieuw kei-plezant gaat worden. Voor zij die nieuw zijn in de Chiro: Welkom!
De poorten van het plezier-Walhala van Kalfort en omstreken is vanaf heden voor jullie
geopend. Ravotten met jullie beste makkers, jullie amuseren met nieuwe vriendjes en
lachengierenbrullen met de leiding: de Chiro is elke zondag opnieuw de schoonste dag
van de week. Samen met jullie maken we er een bangelijk jaar van. Wij zijn er alvast klaar
voor, en oh, wat hebben we er zin in. Jullie ook? Ready, set… Go!

Zondag 9 september 2018: Overgang
Ein-de-lijk! Vandaag weten jullie wie jullie 3 knappe, superleuke en sympathieke leidertjes
worden voor het komende Chirojaar. Hopelijk zijn jullie allemaal tevreden en kunnen we
er vanaf vandaag een lap op geven! Als jullie nog vriendjes hebben van jullie school, de
voetbalclub, muziekschool,… die graag naar de Chiro zouden komen, neem ze dan zeker
volgende week mee naar onze super-de-luxe aanwerving!! Diegene die het meeste
vriendjes kan meekrijgen, ontvangt misschien wel een heus cadeau van ons, wie weet?
Tot dan!

Zondag 16 september 2018: Startdag
Vandaag gaan we de echte start van het Chirojaar
maken. Speciaal voor deze dag hebben we dan ook
verschillende standen geplaatst die jullie de hele
zondag mogen uitproberen. Doolhof, deadride,
springkasteel,… kortom: voor ieder wat wils! We
willen jullie na deze leuke dag uiteraard niet met een
lege maag naar huis sturen. Daarom krijgen jullie
dan ook de lekkerste smoutebollen die er zijn om
deze dag mee af te sluiten.

Sloebers
Zondag 23 september 2018: Reis rond de Wereld
Globetrotters! (=Wereldreizigers!) Vandaag gaan we op tocht.
Niet door Kalfort, nee; vandaag gaan op toch rond de Wereld! OP
één zondagmiddag laten we jullie kennismaken met de Italiaanse
Mafia, het Chinese script, Amerikaanse beurzen, Franse cuisine,
Japanse draken, Australische kangoeroes en Vietnamese jetlags.
Kortom, een zondag waarop we zo’n 40 075km gaan afleggen, en
dat allemaal de mooiste weide van de wereld: die van Kalfort.
(Noot aan de ouders: Heeft uw kind vliegangst? Of last van
misselijkheid in de auto? Geen zorgen, vandaag doen we alles te
voet. Reisbureau TJV dankt u voor het vertrouwen.)

Zondag 30 september 2018: Het grote piratenspel
AAAAHHHRRRR!! Wie is de stoerste, meest
meedogenloze of kortom de strafste piraat onder jullie? Dat
gaan we vandaag te weten komen. Jullie zullen getest
worden op jullie strategisch inzicht, jullie teamgeest, jullie
uithouding en zoveel meer! Kom dus allemaal verkleed
als piraat vandaag! Hopelijk weten jullie tegen het eind
van de dag waar de schat ligt en kunnen jullie terug naar
huis keren met echte goudstukken... Ahoy mateys!

Zondag 7 oktober 2018: Doop
Jaja, zoals jullie allemaal kunnen lezen is het vandaag doop. Hiervoor gaan we echter niet
naar de kerk maar gaan we een doop doen zoals dat alleen bij de Chiro gebeurt. Want
wat is nu een Chirojaar zonder doop? Natuurlijk, niets. Daarom stellen we voor dat jullie
deze zondag massaal komen zodat jullie allemaal gedoopt kunnen worden tot trotse
sloebers. Voor de mama's en de papa's: Het zou handig zijn om reservekleren, een
handdoek en zeep mee te pakken, dit zodat ze hierna rustig kunnen douchen en dus

niet in hun vuile kleren naar huis moeten gaan.

Sloebers
Zondag 14 oktober 2018: Dinojacht
Tussen de cola’s op café horen jullie leiders al wel eens wat
geruchten waaien. Welnu, vorige week hebben we een toch ietwat
verontrustend gerucht horen waaien! Er zouden blijkbaar Dino’s
ontsnapt zijn vanuit een speciale onderzoeksafdeling uit de Pfizer
(of Alcon), en… die Dino’s hebben zich verstopt in het bos!
Waarheid of geroddel: daar komen we vandaag achter. Vooraleer
we écht op dinojacht gaan wacht jullie een korte ‘Hoe vang ik een
Dino’-opleiding, zodat we jullie heelhuids kunnen terugbezorgen
aan jullie mama en papa om 17u. SPANNING TROEF. Kom mee
jagen op het monster-van-het-speelbos deze zondag joepie! Tot
dan dinojagers!! Wie thuis een safari-outfit, dino-vang-net of
velociraptor feromonen heeft liggen mag deze altijd
meenemen.
(Noot aan de ouders: Dino’s zijn gevaarlijke dieren maar wij
kunnen u met zekerheid garanderen dat uw geliefde kind vandaag niet door een T-Rex
zal worden opgepeuzeld)

Zondag 21 oktober 2018: Stratego in ’t groot
De helft van jullie zal dit spelletje
misschien niet kennen, maar stratego is
een gezelschapspelletje waarbij inzicht
en strategie de 2 sleutelfactoren zijn om
de overwinning te behalen. Vandaag
gaan we zelfs nog een stapje hoger, we
spelen het namelijk in ’t groot! Wij 3 voorspellen nu al dat jullie na vandaag een heel
Chirojaar zullen zeuren om dit bangelijk spel toch nog maar eens te mogen spelen. Met
andere woorden: komen is de boodschap!!

Sloebers
Zondag 28 oktober 2018: Leden VS leiding
Nu dat we al wat zondagen achter de rug hebben, gaan we eens kijken waar jullie zoal bij
kunnen winnen van ons. Aangezien dat er zoveel opdrachten gaan zijn, kunnen we spelen
tot er een ploeg opgeeft. Dus maak jullie allemaal al klaar want het gaat weer een
vermoeiende maar bangelijke dag worden.

Zo oranje gasten: dat was het voor september en oktober!
Dikke high-five,
Au revoir Géraar,
Auf Wiedersehen Marie,
Groetjes aan de mama (en de papa),
En tot snel!
Jullie favoriete leiders:

Speelclubs
EINDELIJK!!!!!!! Na het kamp hebben wij zo lang moeten wachten om jullie terug te zien!
Na het kamp konden we al niet wachten om terug Chiro te geven op zondag en zeker na
zo een leuke kermis! Natuurlijk zijn wij niet jullie leiders van vorig jaar! Vandaag zijn jullie
te weten gekomen wie we zijn! Wij hebben natuurlijk heel wat leuke spelletjes voor jullie
in petto! Ik weet niet hoe het is met jullie maar wij hebben er al goesting in!

Zondag 9 september 2018: Overgang
Vandaag is het weer zover, den overgang! Dit wil zeggen dat we afscheid zullen moeten
nemen van bepaalde leiders maar niet getreurd, er komen natuurlijk ook nieuwe leidertjes
bij. Tevens zullen jullie vandaag ontdekken wie jullie nieuwe leiders zullen zijn voor dit
jaar! Wij hebben er alvast ongelofelijk veel zin in!
Zondag 16 september: Startdag
Het Chirojaar is vanaf nu officieel gestart! Deze zondag is het de bedoeling dat jullie zoveel
mogelijk vriendjes en vriendinnetjes meebrengen naar de Chiro! Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd natuurlijk 😉 Vandaag zullen er allerlei postjes zijn zoals: Springkasteel,
deadride, paardrijden, …Heel veel redenen om dus zeker te komen!!
Zondag 23 september 2018: Leden Verus Leiding
Vandaag mogen jullie laten zien dat jullie beter, sterker en slimmer zijn als de leiding. Jullie
zullen je leiding het vuur aan de schenen moeten leggen tijdens aartsmoeilijke opdrachten.
Het zal zeer moeilijk worden om ons te verslagen jullie hebben sterke en slimme leiding.
Zondag 30 september 2018: doop
Vandaag gaan we jullie testen of jullie het wel waard zijn om
speelclub te zijn. Jullie gaan moeten laten zien dat jullie voor
niks aan de kant gaan. Als jullie vandaag kunnen laten zien
dat jullie het waard, dan mogen jullie je vanaf dan een echte
speelclub noemen.
Breng zeker propere kledij mee, want ze gaan vuil
worden.

Speelclubs
Zondag 7 oktober 2018:chinesen tienkamp
Neen, vandaag moeten jullie je niet verkleden als chinezen,
maar jullie gaan wel moeten laten zien dat je de tienkamp beter
kan als hun. Jullie gaan opdrachten doen om punten te
verdienen en dan deze tienkamp te winnen.

Zondag 14 oktober 2018: boerenspel
Jowww boys, vandaag mogen jullie je tractor-rijskillsss boven
halen. Jullie gaan je moeten inleven als echte boeren. Jullie
gaan de velden moeten omploegen, de koeien eten geven en
de groenten en fruit telen. We gaan aan de hand van opdrachten
bekijken wie de grootste boeren zijn van kalfort.

Zondag 21 oktober 2018: siamese tweeling
Siamese tweeling? Wat is dat nu weer? Awel wij zullen het kort voor jullie uitleggen!
Siamese tweelingen zijn 2 personen die aan elkaars lichaam vastgebonden zitten. En
hierbij opdrachten moeten vervullen. Willen jullie meer informatie over deze activiteit? Zorg
dan dat je zeker komt! Want dit is een activiteit die je zeker niet wilt missen!
Zondag 28 oktober 2018: Verovering van het speelbos
Hey Speelbos, Het grootte speelbos, Het bos waar we allemaal zo graag naartoe gaan!
Om met zijn allen door de bomen en de bossen te sluipen en kruipen maar dat is nu toch
niet alles! De leiding heeft vernomen dat het bos is overgenomen door gemene schurken.
En dat we niet meer in het bos mogen ☹. Maar de leiding heeft hier een plannetje voor!
Wij gaan gewoon het bos terug veroveren! Wij gaan die slechteriken laten zien dat met
chiro kalfort niet te spotten is! Maar natuurlijk hebben wij iedereen nodig van jullie want
dit
kunnen
wij
natuurlijk
niet
alleen!
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Rakkers
Yuuuuuuu menne!!!!
Hopla! Het startschot is gegeven! Shots fired! Jullie kunnen je vanaf vandaag weer
voorbereiden op een Chirojaar vol plezier, avontuur en de nodige moddervlekken op de
kleren. We hopen dat jullie blij zijn met jullie drie nieuwe leidertjes! Wij staan alvast te
popelen om dit jaar met jullie door te brengen! Zoals ieder jaar zullen we er overigens ook
voor zorgen dat er elke zondag weer een spetterend programma op het menu staat.
Hieronder kan je alvast de programmatie vinden van de eerste twee maanden. Kom dus
zeker af en neem AL jullie vrienden mee!!!

𝐶𝑈
𝑆𝑢𝑛𝑑𝑎𝑦

boys!

Zondag 9 september 2018: overgang
Holalala! Zoals jullie kunnen lezen is het vandaag overgang! Dat wil zeggen dat jullie
jammer genoeg afscheid zullen moeten nemen van jullie oude leiders. Maar niet getreurd!!
Jullie krijgen er drie spiksplinternieuwe voor in de plaats. ‘Ves oat de verpakking’ gelek da
ze in Antwaarepe wel eens durven zeggen! Maak jullie kiekebeusjes dus maar al nat want
we gaan er meteen volle gaas invliegen! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons.
Tot dan groene ridders!!!

Zondag 16 september 2018: startdag
Jawel....het Chirojaar is nu ECHT
officieel begonnen! Zoals gewoonlijk zijn
er vandaag verschillende standjes
verspreid op het Chiroheem. Een kleine
selectie
van
enkele
doldwaze
activiteiten: er is een doolhof, een
deathride, een nieuw springkasteel en
nog heel erg veel meer. Vergeet zeker
ook niet al jullie vriendjes mee te nemen,
zodat we er allemaal samen een extra leuke dag van kunnen maken. Als afsluiter van de
dag krijgen jullie (zoals ieder jaar) lekkere smoutebollen voorgeschoteld. Spring dus maar
al in jullie uniformen zodat ze al wat ingelopen zijn! C U there jongens!!!
Zondag 23 september 2018: lokaal pimpen
WOW!! Een lokaal?!?! Ja boys, we weten het! Voor sommige is dit niets nieuws maar voor
de jongens die van de speelclubs komen zullen we het even haarfijn uitleggen:
Net als vorig jaar is ons rakkerslokaal gelokaliseerd op ‘den boven’ en moeten er dringend
renovatiewerken/(aan)interieurvormgeving/sloopwerk gedaan worden! Pak dus al die
mooie posters maar mee!!! PS: Graag eentje van The Avengers!!! PPS: vandaag komt
een van jullie leiders terug van het verre Vietnam... misschien heeft hij wel een verrassing
of iets dergelijks bij!!! Rep je als de bliksem naar de Chiro om het te weten te komen.
Yuuuuuhuuu!

Rakkers
Zondag 30 september 2018: Doop!!!!
Oei, boys! De laatste zondag van september is al aangebroken!! Wat ging dat maandje
snel.. Nu de temperaturen hopelijk nog lekker aangenaam zijn is het hoog tijd om onze
traditionele doop te laten plaatsvinden. Want een echte rakker, is een gedoopte rakker
(dat weten jullie zelf ook he jongens ;) ). Vandaag zal het er dus iets vuiler aan toe gaan
als normaal.. Maar! Not to worry!! De beek is tegen dan alweer goed gevuld zodat we ons
na enkele knotsgekke opdrachten grondig kunnen wassen ;)). Zet jullie dus maar al schrap
voor deze lekker vettige zondag! Feesten als de Beesteeeeeeen!
NOOT: zeker niet te vergeten!!! -> reservekledij, Chirokleren, handdoek, shampoo
en een zakje om de vuile kleren terug in mee te nemen.

Zondag 7 oktober 2018: laddercompetitie
’T begin van het jaar is natuurlijk ook dé periode om enkele classic programma’s in te
plannen he groene appels! Vandaag zullen we eens testen wie van jullie er het sterkst,het
slimst en het knapst is! Vandaag zullen jullie onderling moeten duelleren. Bij winst ga je
een trapje omhoog op de ladder en bij verlies ga je een trapje omlaag. Simpel dus! Enkele
opdrachten om jullie thuis rustig voor te bereiden: 700x jongleren met een bal, 100000 situps doen, vier marathons lopen en 5 keer pompen! Tot zondag guys!

Zondag 14 oktober 2018: Monsterboerderij (the return)
Hohooooo! Misschien zijn er enkelen onder jullie die dit spel nog kennen.. De Smeagol
heeft ondertussen een extra jaartje kunnen nadenken over het graafste spel dat ooit
gemaakt werd op de Chiro. Na wat onderzoek en wat gepuzzel heeft hij er zelfs een
supermegazotte ULtiMaTe edition van gemaakt! Wij zijn alvast benieuwd met wat voor
‘monsterlijke boerderij-ideeën jullie op de proppen zullen komen!!!’ Kom deze zondag
zeker naar de Chiro om nog eens te genieten van dit zotte spel! Ciao jongens!

Rakkers
Zondag 21 oktober 2018: Roage Schpelen
Vandaag zullen jullie jullie ‘roagheyd’ moeten bewijzen. ‘Roagheyd’ is een eeuwenoud
begrip dat reeds in de oudheid werd gebruikt om de uitstraling van jongere mannen aan
te duiden als deze uitermate (ik citeer uit ‘Wereld in Woorden’ door Frits van Oostrom)
‘dappere’, ‘grave’ en ‘kwenioestercke’ kenmerken vertoonden ! Jullie leiders hebben
ondertussen al meerdere keren bewezen dat ze enorm veel ‘Roagheyd’ bezitten en zullen
vandaag testen of er ook potentieel in de groep zit! Verwacht je vandaag dus aan het iets
wilder geravot en ook het iets rustiger (maar nog altijd roag) geravot (schaken enzo). Tot
de zondag menneuuuuuuu!
Zondag 28 oktober 2018: Hungergames
Om de maand oktober af te sluiten hebben we een heel speciaal programma voorzien
voor vandaag, jongens! We gaan vandaag de hongerspelen spelen. Vandaag sta je er
alleen voor. Grijp één van de zakken van de hoop, rep je naar je schuilplaats en kijk welke
wapens je moet verzamelen om het spel te winnen. Houden jullie van spannende
zondagen?? Kom dan zeker vandaag eens piepen op de Chiro!!! Arrividerci!

Ciaowkez Miauwkezzzzzz
Jullie leiderz
Burak aka kuifje aka Yondu
Smeagol aka Spoderman
Milad aka Mr. M

Toppers
Joooo brakkaboooooyzzzz
Allemaal bekomen van het geweldig kamp? Het is te hopen van wel want we vliegen er
weer in (patat). Zeg jullie vakantiechicks maar gedag want welle zulle daar van het jaar
geen tijd meer voor hebben want we gaan weer zotte streken uithalen! welle kijken alvast
uit naar de zondagen en dat zal uiteraard ook wederzijds zijn mag ik hopen.
zondag 9 september 2018 Overgang
Rarara wie zedde goa! Da is de vraag voor vandaag. Jullie zullen vandaag te weten komen
met welk team ge een gans jaar ongetwijfeld veel plezier zult beleven. Welle gaan een
graaf jaar te gemoe da gaan we vandaag is tonen en er al direct en dikken lap opgeven
om het jaar in te zetten.
Zondag 16 September 2018: Startdag
Heeeey daar toppertjes jullie nieuwe leiding heeft al de eerste opdracht voor jullie,
Pakt heel jullie hardcorecrew mee naar de coolste chiro van heel klein brabant en
omstreken ( hoe meer zielen hoe meer vreugde ) waar we goe smoutenbollen gaan vreten
en het moelijkste doolhof van België gaan oplossen.
Zondag 23 September 2018: Weirkendag
Jooo mannen welle zijn echte werkmannen en (teamleider van
de BVBA chiro Kalfort en hardste werkmens van heel de chiro
jeanke) gaan elle is tonen hoe gelle echt moet werken dus haalt
allemaal elle helm van de zolder en elle werkgrief want Welle
gaan ons lokaal ne keer serieus tunen. Vergeet zeker geen
supercoole highteck spullen mee te nemen. SEEEEEEEE
YYYYYOOOOOUUUU TTTTHHHEEEERRRRREEE!!!!!!!!!!!!!!!!
Zondag 30 September 2018 agrarisch voertuig trekken :
VROEM VROEM VROEM RONK RONK RONK
Jaja vandaag gaan we eens gelek echte boeren zien naar het toppunt van mannelijkheid.
We gaan naar het BK trekkertrek te melselebeveren. Gelieve jullie traktor van onders het
stof te halen zodat we niet uit de traktor vallen. Vergeet dus zeker geen EXTRA GELD EN
BOERENKLEDIJ mee te nemen.

Zondag 7 Oktober 2018: escale sur l’escalade
Manne ons frans is misschien ni zo goed maar we gaan vandaag dus ladder competitie
doen en ge moet geen schrik hebben want ge ga u franse skills gade ni moeten
bovenhalen maar wel wa ander schoon kunsjes gade goe mogen afshowen in battels
tegen mekaar om omter hoogst te geraken op den befaamde ladder.

Toppers
Zondag 14 oktober 2018: Big fortnite spel
Ja ja ja mannen welle gaan vandaag elle lang getrainde skills is testen van de
meestergame fortnite maar welle gaan da natuurlijk ni spelen als jeanetten op ne ps4 of
pc maar gellek echte mannen gaan we daar wel een beetje vuil bij worden dus breng zeker
slechte kleren mee die weg mogen want er gaat veel gekild worden in real life me alle
gevolgen voor dien.
Zondag 21 oktober 2018: Dorp spel
Welle gaan vandaag de hoods van kalfort is goe onveilig maken en goe rond cruizen met
de vloke’s en zien hoe goed elle basis kennis is van het wel befaamde gehucht kalfort
waar welle allemaal trots op zijn. Wel opgepast want in de songs van de kalfort massiv
waarschuwt men wel voor drive-by en da ge ne keer kunt worden neergestoken in die
gevaarlijke hoods. Dus mannen vergeet zeker elle fiets niet want tevoet gaade da hier
sowieso verliezen.
Zondag 28 oktober 2018: De mol
Waarschijnlijk hebt gelle wel al is gekeken naar één van de meest bekeken programma’s
van Vlaanderen op vier de mol. Omdat da zo een graaf programma was dachten wij da
natuurlijk ook is na te spelen . Dus kunt gelle vanaf dan niemand van elle groep vertrouwen
en niemand u want vanaf 2 uur op zondag 28 Oktober kan iedereen de mol zijn en u
proberen nekken of heb jij misschien het geluk en nek jij gewoon iedereen omda ge zelf
de mol bent.

Kerels
Juu, Mannen van de basofiele kleuring!!! (blauw dus)*
HET IS GEBEURDDDDD
Jullie nieuwe leiders voor dit bang-e-lij-ke jaar zijn gekend! Nadat
we vandaag enkele kenninsmakingsspelletjes hebben gespeeld om
elkaar wat beter te leren kennen** kunnen we weeral uitkijken naar
wat voor een fantastische, ongelooflijke, niet te vatten, desastreuze,
maar toch steeds zeer weloverwogen en altijd vanuit een volwassen
perspectief opgebouwde*** maar toch ook wel belachelijk grave spelen die wij voor jullie
dit jaar in petto hebben! Het zal er weer boenk op zijn! ****. Als jullie deze toch wel heel
moeilijk inleiding***** hebben kunnen lezen, haast u dan vlug naar de onderkant van deze
bladzijde om u al goed voor te bereiden op wat er de komende maanden u te wachten
staat!
* https://nl.wikipedia.org/wiki/Basofiel
** hihi,ahnee wacht da moeten wij niet doen want ik denk dat de overgrote meerderheid van de
groep wel weet wat voor een adonissen jullie leiders wel niet zijn en dat wij, jullie leiders, wel een
idee kunnen vormen over wat er zich allemaal in de nieuwe kerelsgroep van 2018-2019 bevindt,
nietwaar? ☺
*** aan ouders die dit boekje lezen: nu kan u er zeker van zijn dat uw kleine spruit veilig is bij ons
;)
****(hopelijk)net zoals mijn herexamens die ik nu een beetje aan het verwaarlozen ben om dit
boekje voor jullie te schrijven.
***** met al die sterretjes enzo, ge kent het wel

Zondag 9 september 2018: overgang
De overgang, toch wel 1 van de hoogdagen van het Chiro-gebeuren. Sommige kleine
kindjes die het kerkplein verlaten en naar het begijnhof/schuttershof gaan(gericht aan allen
die in SJABI zitten) mogen naar een nieuwe groep en andere schuiven een jaartje door.
Wij hopen dat jullie klaar zijn om er dit Chirojaar weer iets gigantisch van te maken want
wij zijn het alvast van plan!
Zondag 16 september 2018: startdag
Nu dat jullie kerels zijn en de Chiro toch geen plaats meer is die
wereldvreemd voor jullie lijkt, weten jullie dat je op de startdag heel uw (al
dan niet grote) vriendenkring mag meenemen naar het chiroheem om u te
amuseren. Er zullen weer tal van leuke activiteiten voorzien worden om
jullie te entertainen en uiteraard zijn er ook weer smoutebollen aanwezig!
*joepieeeeeeee* reden te meer om deze zondag af te zakken naar de chiro!
CU

Kerels
Zondag 23 september 2018: boenkentocht
Ik zal maar ineens to the point komen en een beetje ad rem zijn: om
met de deur in huis te vallen dit Chirojaar gaan we dus boenken.
Vergeet dus zeker geen slechte kleren aan te doen en uw
chirokleren/handdoek/shampoo mee te doen in een zakje om
achteraf te douchen…. Tot dan!
Zondag 30 september 2018: volksdans Liezele
Vandaag gaan we dansen, dansen en nog eens dansen op toch wel 1 van
de grotere volksdansen in ons mondaine Klein-Brabant. Een grote
volksdans betekent uiteraard ook veel diversiteit in vrouwelijk schoon wat
we vandaag uiteraard een beetje gaan verkennen he boyz ;). Natuurlijk is 3
uur aan 1 stuk dansen een beetje saai en daarom zullen wij met een paar
zeer leuke en creatieve opdrachten voor de dag komen om deze
wondermooie dag NOG plezanter te maken! Vergeet ook zeker niet om een
klein beetje extra geld mee te nemen om u plaatselijk eventueel te laten verleiden door
een kleine degustatie en een fiets om niet helemaal tot in Liezele te moeten lopen. Tot
dan!
Zondag 7 oktober 2018: doop
Ik hoor de zuchten en de smeekbeden al aankomen, maar zoals elk jaar
gaan we er weer een plezante, smerige, rare, ongemakkelijke en
onsmakelijke doop van maken. Hiervoor hebben we natuurlijk vuile
kleren nodig en wat douche gerief. Natuurlijk ook propere kleren voor
erna en wat wilskracht om het te overleven. Ik denk dat iedereen het
concept wel begrijpt en hoe meer man dat er nu op den doop is, hoe
minder hard den doop zal zijn op kamp. Ik ga er verder geen woorden
meer aan vuil maken, want ik denk dat jullie vandaag al vuil genoeg
zullen worden. :)

Zondag 14 oktober 2018: Inleefspel omtrent vrouwen van lichte
zeden
Dames en heren, ziehier met trots gepresenteerd: HET EERSTE INLEEFSPEL VAN HET
CHIROJAAR 2018-2019 KERELS EDITIOOOONNN
We beloven dat dit eerste exemplaar een knaller van formaat zal zijn met heel veel goede
mopjes enal. Net zoals bij ieder inleefspel is het een must dat ge verkleed naar de Chiro
komt en als ge niet weet wat vrouwen van lichte zeden zijn moet ge da maar eens aan de
papa vragen*. Maar veel belangrijker als dat is da ge zeker en vast aanwezig bent! CU op
zondag!
*wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele lappen rond uw oren xoxo

Kerels
Zondag 21 oktober 2018: roage spelen
Vandaag gaan we eens kijken wie de roagste van de leden is, want we weten dat ze toch
niet kunnen winnen van de leiding. We zullen dus vandaag de meest mannelijke proeven
en sporten doen die ons in het laatste half uur voor de Chiro zijn binnen geschoten om
aan te duiden wie niet alleen de sterkste, maar ook de zotste en meest meedogenloze
Kerel is. Voor de mensen die niet sterk zijn, wees slim of gewoon heeeeeel zot.
Sportschoenen mag, maar bottine zijn beter... Mogen de beste winnen
.
Zondag 28 oktober 2018: RANDOM MANNEN IN EEN BOS DIE VECHTEN OM TE
OVERLEVEN MET PVC BUIZEN, KLEI EN ANDERE VOORWERPEN DIE DE
EIGENSCHAP HEBBEN OM POTENTIËLE MOORDWAPENS TE ZIJN

Ik denk dat ik hier niet al te veel meer aan moet toevoegen. En voor de simpele zieltjes
die het raadsel nog niet hebben kunnen oplossen: reden te meer om vandaag naar de
Chiro te komen om erachter te komen!

Groetjes van jullie gouden triumviraat:
Gaius Julius Vaos aka de man die alles kan lassen
Crassus maximus Janssens aka de man die alles in vraag kan stellen
Brutus Vespasianus Bleuke aka de man die alles in 2de zit mag overdoen (haha mopje,
maar toch bijna)

Aspi’s
Juu Skano’s!
Ik hoop dat jullie al wat bekomen zijn van weer (hopelijk) ne zotte KK. Het is vrijdag 24/08
terwijl ik dit boekje aan het schrijven ben waardoor ik natuurlijk nog niet weet of het ne zotte
kermis gaat zijn. Ondertussen weten jullie de leidingsverdeling alwel he. En wat vinde er van?
De flapmans den 3de keer en mister keuning skano aka bastosssss. Wij hopen er dit jaar een
vet jaar van te maken! Normaliter moet dit met den bastos zijn literaire kennis (hier ben je later
niet veel mee) en de Flap zijn technische vakkennis (hier ben je later wel veel mee) wel lukken.
(noot van de redactie(toevallig bestaat die uit 1 lid en het is niet de flap): ju ik zen den bastos)
See u on elke Sunday skano’s!
Zondag 9 september 2018: overgang
Om het Chirojaar in te zetten starten we zoals gebruikelijk met den overgang. Op deze dag
weten jullie dus de nieuwe leidingsverdeling. Ik vrees ervoor dat jullie tegen deze zondag al
wel de verdeling zullen weten. De leiding is er namelijk niet zo goed in om dingen te verzwijgen.
Zondag 16 septemberi 2018: startdag en ………

Dit bovenstaande raadseltje verklapt wat we na de startdag zullen doen. Voor de startdag zelf
moeten jullie eigenlijk maar één ding doen. Er voor zorgen dat jullie vrienden ook in de Chiro
komen. Vorig jaar is het jullie gelukt om de Ruben erin te krijgen. Dit zal misschien wel wat te
maken hebben met de affaires van Esther en den Dentel ma bon.
Zondag 23 september 2018: fortloopke doen
We zullen die lopende en hijgende lijven eens gaan voorzien in slappe fruitsapkes, lauw water
en heerlijke, bruingevlekte bananen, dat zal ze leren. Hopelijk is Dina Tersago ook weer van
de partij bij de prijsuitreiking. Naar het schijnt is die goe in het koppelen van boeren aan
vrouwen en dat zou wel eens van pas kunnen komen in de Spit z’n geval. Ju
Zondag 30 september 2018: volksdans Liezele
Wat valt er nog te introduceren? Zon, cola’s, die legertent waar de tap staat die altijd veel te
laag….de volksdans in Liezele is gewoonweg een monument. Ale ik heb er eigenlijk geen

woorden voor en ik zou er dan ook niet te veel woorden aan willen vuilmaken want dan blijf je
om den duur maar lezen en lezen en lezen en lezen en lezen en lezen en lezen en lezen en
lezen en lezen en lezen en lezen en lezen en lezen en lezen en dan besef je dat dit eigenlijk
gewoon bladvulling is hahahahh KOM AF BRO FAKKABROEDER
Zondag 7 oktober 2018: boenkentocht
Eens goed boenken dat kan al eens deugddoen. En nu het nieuwe stadspark open is moeten
we dat zeker gaan verkennen he boyz! Het zal vettig en prettig worden: BRENG
DOUCHEGERIEF EN VUILE KLEREN MEE

Zondag 14 oktober 2018: ROAGE SPELEN
Ja menne de klassieker. De flap is niet zo heel erg roag, maar dat geldt zeker wel voor jullie
andere leider die vandaag extra veel roagheid zal vertonen. GELIEVE BORSTHAAR TE
LATEN GROEIEN EN ELKE KLINKER ALS ‘OA’ UIT TE SPREKEN

Zondag 21 oktober 2018: Gemengde
Vandaag gaan we de aspi-dames wat beter leren kennen. Er zal gezorgd worden voor spelen
met fysiek contact zodat jullie weten wat voor vlees er in de kuip ligt. Maar eveneens zorgen
we voor intellectueel vermaak. Zo kunnen we de optimale match bepalen voor jullie. Hieronder
al enkele matchen die we verkregen uit een matchmachine die we vonden op het internet.
-

Martin x Rune
Siebe x Martha
Mertes x Lincey
Dentel x een eend
Bastos x Iris

Ik hoop dat de machine zich vergist heeft over deze
laatste match!
Voor de rest ziet ge dat zo’n matchmachine dus wel
degelijk mooie en realistische resultaten geeft he.

Zondag 28 oktober 2018: kokkerellen
Aangezien jullie twee leidertjes heuse culinaire genieën zijn gaan we vandaag eens goed
boefen. We zullen dan ook geen friet of pizza bestellen. Breng zeker 10 euro mee. Want het
we gaan gerechtjes met champieter en kaviaar fixen.

Groet from the kallehood
Flap aka logopedist aka straffen tist
Bastos aka Hugo Claus van den aldi aka ju zen den bastos, wie zedde goa?

