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December 2019 



VOORWOORD 
 

Beste Slorakanen, 

Het jaar is weeral bijna om en 2020 staat bijna voor de deur. 

Er komen nog enkele speciale zondagen aan dus lees zeker goed de flits. 

Op 1 december komt de goede heilige man langs en van horen zeggen zijn er dit jaar geen 

stout kinderen. Deze zondag zal voor de 2 jongste afdelingen gewoon zijn van 14u tot 

17u30. De 3 oudste zullen avond chiro hebben vanaf 17u. 

Er zullen misschien kerstfeestjes zijn per afdeling, lees daarom goed om hoe laat uw zoon 

chiro heeft zodat hij van begin tot einde kan meespelen en genieten. 

29 december zal het helaas geen chiro zijn omdat iedereen nog is aan het nagenieten van 

kerstmis en zich klaar maakt voor het nieuwe jaar. 

Wij wensen jullie een zalig kerstfeest en de allerbeste wensen voor 2020!!! 

 

Groeten van jullie acht knappe binken en lieftallige dame, 

Justin, Maxim, Olivier, Quinten, Ruben, Sam, Stien, Wannes &Yari 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BELANGRIJK 
 

• Oude Chiro-uniformen mogen altijd worden binnengebracht.  

• Kinderen kunnen vanaf het 1ste leerjaar naar onze Chiro komen.  

• Op zondag 24/11 is het Christus Koning: Chiro van 9u30 tot 17u30.  

• Als je een keertje niet kan komen, laat dit dan zeker weten aan je leiding!  

• De Chiro begint om 14u. Wees op tijd!  

• Chiro Sloratokels is de beste van het land en neem daarom zo veel mogelijk vriendjes mee zodat 
iedereen dit weet. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 

ZOEKERTJES 
 
De Chiro is altijd wel op zoek naar spel- en knutselmateriaal, hier vind je wat we specifiek 
zoeken. Heb je nog iets anders in de aanbieding staan? Laat het ons zeker weten, misschien 
kunnen wij er nog wel iets mee en moet het niet weggegooid worden! 
 
Zoekertjes van het moment: 
• Koffiezet 
• Friteuse 
• Beamer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTACT 
 

SLOEBERS Yari Verhelst 

0487/18 81 50 
yari.verhelst@hotmail.com 

Maxim Van Spaendonck 
 
0497/17 23 28 
maxim.vanspaendonck@gmail.com 

RAKKERS Wannes de Ruyter 
 
0477/09 68 97 
wannes.de.ruyter@gmail.com 

Olivier Verbunt 
 
0491/92 94 90 
verbuntoli@gmail.com 

TOPPERS Quinten de Ruyter 
 
0476/09 79 80 
quinten.de.ruyter@gmail.com 

Stien Van Doorslaer 
 
0473/46 98 45 
stienvando@gmail.com 

KERELS Sam Pallemans 
 
0476/80 56 76 
Sampallemans2000@gmail.com 

 

ASPIRANTEN Justin Claes 
 
0471/86 46 36 
justinclaes.ski@gmail.com 

Ruben Messiaen 
 
0470/26 32 10 
rubenmessiaen0@gmail.com 

GROEPSLEIDING Wannes de Ruyter 
 
0477096897 
wannes.de.ruyter@gmail.com 

 

VOLWASSEN 
TEAM 

Joris Spruyt 
 
0494/59 05 86 
joris.spruyt@gmail.com 

Jurgen Delissen 
 
0476/30 54 10 
jurgen.delissen@gmail.com 
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SLOEBERS 

De tijd vliegt nog al eh vinden jullie ook niet ? Het is al de vierde chiro maand van het Chiro 

jaar. benieuwd wat we deze maand allemaal gaan doen? Kijk dan zeker even hieronder en 

dan verwachten we jullie allemaal met jullie enthousiasme.  

zondag 1 december 
 
Vandaag komt Sinterklaas nog eens langs op de chiro. Zie maar uit dat je 
rond deze periode niet te stout bent want anders kan je wel eens in de 
zak van Zwarte Piet belanden. Kom zeker naar de Chiro dan weet je wat 
deze goedheiligman allemaal over jou te zeggen heeft. Het is Chiro van 
14:00 tot 17:30 Vergeet zeker geen koekje en snoepje. 
 
zondag 8 december 
Vandaag is het ochtend chiro. Kom allemaal in jullie pyjama. we gaan een gezellige film zien 
met een koffiekoekje erbij. Dus eten voorzien wij. het is Chiro van 10:00 tot 13:00. 
 
zondag 15 december 
Vandaag is het ieder voor zich dus dat betekend geen groepsspelen. Het is namelijk 
laddercompetitie. Spannend eh vinden wij ook. Nu kan je bewijzen wie de beste sloeber is. 
Hopelijk zien we jullie allemaal vandaag van 14:00 tot 17:30. Vergeet zeker geen koekje en 
drankje  
 
zondag 22 december 
BRRRRRR het is koud buiten hé? Maar geen nood vandaag doen we alsof het zomer is. We 
gaan met onze zonnebril buite strand- en zomerspelletjes spelen. Willen jullie even weg uit 
deze koud kom dan zeker af. Het is chiro van 14:00 tot 17:30 Vergeet zeker geen fris 
drankje en een ijsje  
 
zondag 29 december 
Vandaag is het jammer genoeg geen chiro want het is vakantie. We laten jullie spelen met de 
kadotjes die jullie hebben gekregen voor kerst, we zien jullie volgende week weer terug 
 
zondag 5 januari 
Vandaag komen Chinezen, Duitsers, Nederlanders, Italianen, 
Spanjaarden tegen in ons eigen lokaal. wat we daar met bedoelen is dat 
we een reisje rond de wereld gaan doen. Hoe  
we dat gaan doen is de grote vraag. Kom zeker naar de chiro om dit te 
ontdekken van 14:00 tot 17:30. Vergeet zeker geen hapje en drankje 
want van al dat reizen krijg je zeker honger en dorst. 
 
Dit was het weeral voor dit jaar. MAAAR we willen jullie zeker terug zien volgend jaar ;) Haha 
flauw mopje dat weten we maar we menen het wel. 
XOXO  
Maxim & Yari 



Rakkers 
Decembeeeeeer de maand van de cadeautjes, kerstbomen, kerstballen, gevulde kalkoen… 
En Chiro met heel veel momenten om nog extra vriendjes  mee te nemen om samen frietjes mee te 
eten.  Overtuigend genoeg kom dan zeker deze maand elke zondag langs! 
 
ZONDAG 1 DECEMBER 2019 
Er zijn dit jaar geen stoute kinderen… dat betwijfelen we toch een beetje maar om zeker te zijn 
mogen jullie ook naar de chiro komen want ook bij ons komt de sint langs. Krijgen jullie wat lekkers 
of zal het toch helaas niks worden en uiteindelijk in de zak belanden. Je komt het allemaal te weten 
deze zondag. Chiro van 14u tot 17u30 vergeet geen koekje en drankje.  
 
ZONDAG 8 DECEMBER 2019 
Vandaag gaan we nog eens een echte zondag doen met een echte ladder competitie. Ben jij de 
sterkste snelste beste rakker en sta je op het einde van vandaag boven aan de top van de ladder. 
Kom je bewijzen en laat zien dat jij dit bent! Chiro van 14u tot  17u30 en vergeet geen knabbeltje 
en drankje. 
 
ZONDAG 15 DECEMBER 2019 
De sint is vertrokken en kerstmis komt dichter. Voor ons is dit zeker niet te vroeg voor al ons 
kerstfeestje te geven daarom is het vandaag ons kerstfeestje. Jullie zijn allemaal welkom in jullie 

mooiste kerstoutfit om 17u en het is chiro tot 20u! jullie hoeven nog niets te eten dat voorzien 
wij allemaal hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen!  
 
ZONDAG 22 DECEMBER 2019 
Het is zover de olympische winter spelen van chiro sloratokels is begonnen. Schaatsen snowboarden 
bobsleeën curling hopelijk kunnen we dit allemaal doen en zit het weer een beetje mee. Kom zeker 
af en met wat geluk eindigen we de zondag met een sneeuwballen gevecht. Chiro van 14u tot 
17u30 vergeet geen hapje en drankje. 
 
ZONDAG 29 DECEMBER 2019 

Helaas pindakaas het is helaas geen chiro want jullie mogen allemaal is goed vieren voor het 
nieuwe jaar dat gaat komen en lekker eten voor kerstmis dat al geweest is tot volgende week! 
 
ZONDAG 5 JANUARI 2020 
Happy new yeaaaaaaarrrrrrrrr het nieuwe jaar tijd voor goede voornemens hopelijk houden we ze 
langer vol als een weekje en blijven jullie dit jaar ook nog steeds komen. De aspiranten moeten 
natuurlijk ook een beetje oefenen om misschien in de toekomst te zien of zij goede leiders zouden 
worden. Hopelijk zijn jullie ook een beetje braaf bij hun. Chiro van 14u tot 17u30 vergeet geen 
4uurtje. 
 
Vrolijk Kerstfeest & spetterend 2020!Tot Volgend jaar! 

jullie kapoen Wannes en Olivier 

 

 
 
 
 
 
 
 



Toppers 
Amai, amai, amai! Da’s hier gewoon al december? De donkerste maar niet mindere leuke maand van 
het Chirojaar. Het beloofd weer heel gezellig te worden. 
 
ZONDAG 1 DECEMBER 2019 
Dag lieve kinderen, zijn jullie wel braaf geweest dit jaar? Niemand minder dan Sinterklaas en zijn 
Piet komen langs als ik jullie was zou ik braaf zijn anders krijgen jullie slaag van zijn staf of moet je in 
zen zak en dat willen we die oude man met zijn witte schimmel (zijn paard) toch niet aandoen. Het is 
Chiro van 17u tot 20 u en vergeet geen klein hapje en drankje. 
 
ZONDAG 8 DECEMBER 2019 
Stress Stress stress! Examens kunnen nogal stressvol zijn: dat weten we maar al te goed. Daarom 
verzien wij vandaag de nodige ontspanning en kan je al je frustraties de vrije loop laten gaan Het is 
Chiro van 17u tot 20u. Vergeet ook geen verfrissend drankje en een knapperige snackje. 
 
ZONDAG 15 DECEMBER 2019 
Nu Sinterklaas terug naar zijn nederig stulpje in Spanje is vertrokken. Mogen we eindelijk onze 
mooie kersttruien aan. We nodigen jullie dus van harte uit op ons mini-topperkerstfeestje. Jullie zijn 
welkom vanaf 17u en we eindigen vrolijk om 20u. Wij voorzien een heus kerstmaal met drankjes 
bij. Dus steek je thuis nog niet te vol met vanalles lekkers. 
 
ZONDAG 22 DECEMBER 2019 
Vandaag komt er een mysterieuze jongeman Stien vervangen. Wie deze gast zal zijn is voor jullie 
een vraag, maar voor ons een weet. Als je wil weten wie onze mysterieuze gast is, kom dan zeker 
naar de Chiro van 14u tot 18u30.  Een koekje en een sapje kunnen natuurlijk ook niet ontbreken 
vandaag. 
 
ZONDAG 29 DECEMBER 2019 
De Kerstvakantie zit vol feesten met heeeeeeel veel eten. Daarom is het vandaag geen Chiro. Zo 
kunnen we een beetje bekomen of nog meer eten naar binnen spelen. Tot volgend jaar! 
 
ZONDAG 5 JANUARI 2020 
Gelukkige nieuwjaar liefste Toppertjes. Om het nieuwe jaar goed in te zetten maken we samen een 
lijstje met al onze goede voornemens en we gaan er al zoveel mogelijk vandaag uitvoeren. We 
verwachten ook een kleine nieuwjaarsbrief van jullie allen. Wie weet hangt er wel nog een leuk 
kadootje aanvast. Het iw Chiro van 14u tot 18u30. En vergeet geen gezonde snack en een flesje 
water, want willen ons jaar al goed beginnen, hé!  
 
Vrolijk Kerstfeest & Sprankelend 2020!Tot Volgend jaar! 
 xxxNonkel Quinten en Tante Stien  

 

 
 

 

 



KERELS 

Aaah mijn lieve vrienden, wat een warm weerzien is dit toch. Zijn jullie klaar voor de 
koudste maar gezelligste maand van het jaar? 

ZONDAG 1 DECEMBER 2019 

Elaaa wie is da oud bazeke da uit Spanje komt? Jaja vandaag komt nonkel 
Sinterklaas langs, het is dus tijd om is te zien wie dat er braaf is en wie dat er toch 
wel verdient om is in de zak te gaan (als em het gewicht aankan natuurlijk…) Chiro 
van 14u tot 19u en vergeet geen pepernootjes en ne wortel voor da peird! 
 
ZONDAG 8 DECEMBER 2019 

Aangezien dat sommige van jullie al met de examens bezig zijn doen we het deze 
week rustig aan! Houd uw pyjamake aan en kom relaxen op de chiro! Chiro van 
10u tot 13u, leider Sam zorgt voor geschikt ontbijtje! 

ZONDAG 15 DECEMBER 2019 

Mag ik dan eindelijk nog iets plezant doen me mijn mannekes? Danku! Mannen 
vandaag doen we de enige echte Sloratokels KerstParty!!! Ja zeneee, zelfs als Kerel 
doet ge een kerstfeestje en wa voor een zal dees worden! Samen flesje poppen aan 
de chiro in een schoon hemdje, haal uw knapste looks al maar boven! Chiro van 
17u tot 20u eten wordt voorzien maar zonder pakje 
moogt ge niet binnen!!! 

ZONDAG 22 DECEMBER 2019 

Jullie kennen mij nu al wel heel goe en weten daarom ook da ik 
een gezellig venteke ben eh? Awel da ga ik vandaag nog is 
bewijzen want we doen nen echte Winter-BBQ!! Pak uw eigen 
vlees mee, drank en groentjes en al dien trilala zal ik wel voor 
zorgen! Chiro van 17u tot 20u! 

ZONDAG 29 DECEMBER 2019 

Deze zondag is het helaaaas geen chiro want de gezellige feestdagen komen eraan! 
Drink gezellig een kidibulleke en smult maar wa van die happekes! Fijne 
feestdagen!! 

ZONDAG 5 JANUARI 2020 

Hoppaaa we kunnen er weer invliegen!! Aahnee toch niet want leider Sam heeft 
examens… Boehoe! Maar geen zorgen, ik zal er persoonlijk voor zorgen dat er weer 
een fantastisch duo voor jullie klaarstaat deze zondag! Braaf zijn eh! Chiro van 14u 
tot 19u! 

Voilaa seee, da was het dan alweer voor deze maand! Wordt lekker gezellig maar wel 
met veel te korte zondagen… Ik maak het volgende maand beter boys! Beloofd xxx 

Sam Out!  



Aspiranten  
 
 

ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 
Oke ventjes wat er juist gaat gebeuren weten wij ook niet het is vandaag Hugo zijn 
verjaardag dus houden we een feestje in de kerk. De brief met verdere info volgt 
nog.  
 
ZONDAG 1 DECEMBER 2019 
Vandaag komt de grote heilige man langs dus geven we weer een feestje voor een 
oude snoepert, hopelijk zijn jullie een beetje braaf geweest. Chiro van 17 tot 20 u  
 

ZATERDAG 7 DECEMBER 2019 

Vandaag werken we nog een verder aan ons lokaal plan en bespreken we ook al 
eens wat we juist van plan zijn in Januari met jullie vieze kindertjes chiro van 18 u 
tot 21 u  
 
ZATERDAG 14 DECEMBER 2019 
HOHOHO deze keer is het niet voor Hugo maar voor de kerst Bro. Dus eten is 
geregeld chique in deze click anders steken we de keet in de fik. Bring a present 
(max 5 euro). Vergeet jullie smoking ook niet. Chiro van 18u tot 21u.  
 
ZONDAG 22 DECEMBER 2019 
We gaan nog eens laten zien dat samen spelen ook leuk is, Daarom spelen we met 
de hele chiro (enkel slora’s natuurlijk #divora ……). We doen gewoon chiro met al 
derest van 14 tot 17:30 daarna praten we nog eens over januari tot 19u  
 
ZONDAG 29 DECEMBER  
Tijd voor familie of kijk je liever naar thuis blijf maar van elkaars muis. Helaas geen 
chiro maar wees voorbereid op 3 JANUARI WORDEN JULLIE VERWACHT OP DE 
LK MET EEN SPELUITLEG. VERGEET HET GEBED, HET BELOFTELIED EN DE 
DAG VRIEND NIET VANBUITEN TE LEREN.  
 

 BAKERMAN  IS BAKING BREAD  

 

SUIKERBONEN  

 

RUBEN EN JUSTIN  2019 B.C.  

 
 
 


