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VOORWOORD 

Lieve Speelse Slorakanen 

 

Nog enkele dagen en het is weer zover! Op zondag 6 september 2020 komen jullie 
eindelijk te weten wie jullie leiding voor het komende jaar zal zijn. Na een spetterend kamp - 
waar we helaas afscheid hebben moeten nemen van 3 formidabele leiders: Stien, Ruben en 
Maxim. Mogen we dit jaar ook nieuwe leiders verwelkomen: Seppe, Cedric, Sander en Rens. 
Deze vier worden leider maar misschien dat jullie deze nog niet zo goed kennen. Kom 
daarom dus zeker naar onze eerste zondag! 

 

We blijven helaas ook nog steeds zitten met deze lastige pandemie. Maar de leiding gaat er 
alles aan doen om de zondagen zo leuk en veilig mogelijk te laten doorgaan! We hebben dit 
al kunnen bewijzen op kamp en trekken daarom deze lijn ook gewoon door. 

Daarom vragen we ook om steeds een mondmasker bij te hebben! We proberen ook zoveel 
mogelijk buiten te spelen in de frisse en gezonde buitenlucht! 

 

Samen kunnen we dit!!! 

 

Veel gezonde groetjes van een leidingsploeg die er goesting in hebben om er in te vliegen 

Cedric, Justin, Olivier, Quinten, Rens, Sam, Sander, Seppe, Wannes &Yari 

 

Want als je het ons vraagt: Chiro Sloratokels! 

 

 

 

 
 
 
 



BELANGRIJK 
 Oude Chirouniformen mogen altijd worden binnengebracht. 

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

 Zondag 6 september heeft het leven weer zin: we kunnen terug naar de 

Chiro! 

 Zondag 11 oktober is het snoepverkoop! 

 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! 
 

 Koffiezet 

 Friteuse 

 Beamer 

 Tennisballen 

 A4 papier voor op te schrijven/tekenen (dit mag al aan 1kant bedrukt zijn) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



LEIDINGSPLOEG 2020 – 2021 
 

Op de site kan u de telefoonnummers en e-mailadressen van de afdelingsleiding, de 
groepsleider en het volwassen team terugvinden. Wil u één van hen spreken, aarzel dan niet 
om contact op te nemen!  
 
Belangrijk: We willen u ook vragen de leiding te verwittigen als uw zoon een keer niet naar 
de Chiro kan komen; zo kan een programma eventueel aangepast worden en moet er niet 
onnodig op iemand gewacht worden. 
 
SLOEBERS 
 

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

 Seppe de Ruyter 
0478/32 52 91 
Seppe.de.ruyter@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 

 Sander Pauwels 
0476/28 69 41 
Sander.pauwels0110@gmail.com 

 
KERELS 
 

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

Cédric Verbunt 
0499/16 87 79 
cedricverbunt@gmail.com 

 
ASPIRANTEN 
 

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

Rens Van Doorslaer 
0471/25 30 43 
rensvandoorslaer@gmail.com 

 

GROEPSLEIDING 

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

 

 

VOLWASSEN TEAM 

Joris Spruyt 
Lambrechtshoekenlaan 79/2 
2170 Merksem 
0494/59 05 86 
joris.spruyt@gmail.com  

Jurgen Delissen 
Houthulststraat 127  
2170 Merksem 
0476/ 30 54 10 
Jurgen.delissen@gmail.com  

mailto:joris.spruyt@gmail.com
mailto:Jurgen.delissen@gmail.com


SLOEBERS 
Ook al is het Corona virus nog in het land hebben wij de eerste zondagen toch al gepland. 
We weten nog niet wanneer we mogen beginnen maar wij hebben er al veel zin in, hopelijk 
jullie ook. Voor vele van jullie zal het de eerste keer een (hopelijk) volledig jaar zijn maar wij 
zullen altijd voor jullie klaar staan.  
 

ZONDAG 6 september 2020  

Vandaag is het de eerste zondag, de eerste dag vol plezier. Vandaag komen jullie te weten 
wie ze zijn tot dan blijft het nog even een klein geheim. Nodig al jullie vriendjes gerust uit 
want hoe meer zielen hoe meer vreugd. Chiro van 14:00 tot 17:30 vergeet geen vieruurtje.  
 

ZONDAG 13 september 2020  

Wij hopen dan nog op goed weer daarom gaan we een 
waterspelletjes spelen. Breng dus zeker een handdoek mee en 
een zwembroek want het zal niet mals zijn. Hopelijk kunnen 
jullie goed zwemmen ;) Chiro van 14:00 tot 17:30 vergeet geen 
snackje.  
 

ZONDAG 20 september 2020  

Ons lokaal was tot vandaag een beetje saai daarom gaan we het wat op fleuren. Doe zeker 
jullie beste kunstenaars outfit aan en dan steken we ons lokaal in een nieuw jasje. Hopelijk 
zijn er een aantal kunstenaars onder ons. Chiro van 14:00 tot 17:30 vergeet geen knabbeltje 
om jullie creativiteit te versterken. 
  

ZONDAG 27 september 2020  

Bereid jullie maar goed voor op vandaag want wij gaan tocht. De speeltuinen van Merksem 
zijn niet langer veilig met ons in de buurt. We gaan ze vandaag verkennen als Corona het toe 
laat. Hopelijk zijn jullie goed uitgerust want het wordt een zware dag. Chiro van 14:00 tot 
17:30 vergeet geen overlevingspakket(je) voor tijdens deze zware tocht  
 

ZONDAG 4 oktober 2020  

Vandaag gaan jullie iets meer lijken op jullie leiders we gaan jullie namelijk allemaal een 
handicap geven terwijl we spelletjes spelen. We gaan ons voorbereiden op de 
paralympics wie pakt er de gouden medaille? Chiro van 14:00 tot 17:30 vergeet geen 
sportdrankje en hapje om het vol te houden.  
 
Zoals gezegd is het nog redelijk onzeker hoe het zal verlopen. Jullie zullen snel te weten 
komen wie we zijn maar alleszins groetje van ANONIEM.  

 

 

  



Rakkers 
Beste rakkers, een nieuw chirojaar is aangebroken. Het is tijd om uit jullie luie stoel te 
komen en in jullie chiro uniform te springen want het wordt een heus 
kinderfeest!  

ZONDAG 6 SEPTEMBER 

Eerste zondag, eindelijk!! Rarara, wie zijn wij? Dat is voor jullie een raad 
maar voor ons een weet. Vandaag komen jullie te weten wie jullie 
spectaculaire leiding is die jullie een heel jaar zal entertainen! Be there, or 
be a vierkant! Chiro van 14u tot 17u30, vergeet geen vieruurtje!! 

ZONDAG 13 SEPTEMBER 

Het is een jaarlijks fenomeen, de leiding tegen de leden. Maar dit jaar verplaatsen we de 
datum een beetje naar voor. Vandaag daagt de leiding jullie uit om ons te verslaan, dat is 
natuurlijk onmogelijk maar jullie krijgen de kans om het te proberen. Zie maar dat jullie in 
vorm zijn! Chiro van 14u tot 17u30, vergeet geen versnapering! 

ZONDAG 20 SEPTEMBER 

Amai, zien jullie ook die grote vuurbal aan de hemel staan. Warm hé. Awel we gaan daar iets 
tegen doen. We spelen vandaag waterspelletjes. Pak zeker allemaal een zwembroek en 
handdoek mee want we gaan niet droog blijven. Het is chiro van 14u00 tot 17u30, 
vergeet zeker geen snackje en flesje water want van spelen krijg je dorst. 

ZONDAG 27 SEPTEMBER 

Sommige mensen missen een arm, sommige missen een been, sommige leiders missen wat 
hersencellen, het maakt allemaal niet uit. Vandaag zetten wij ons in hun schoenen want we 
doen een gehandicapte zondag. Kunnen jullie al jullie favoriete spelletjes nog spelen met een 
klein nadeel? We zien het vandaag! Chiro van 14u tot 17u30, vergeet geen hapje en 
drankje! 

ZONDAG 4 OKTOBER 

Goaaaalllllll, binnennnn. Jajaja, zijn jullie al bekomen van de 6-0 op kamp? Want vandaag 
krijgen jullie de kans om te bewijzen dat jullie wel kunnen voetballen aangezien dit op kamp 
duidelijk niet het geval was. Doe je allermooiste voetbal outfit aan en warm thuis de 
beentjes al maar eens op want vandaag gaan we goed sporten. Chiro van 14u tot 17u30 
en vergeet geen energiegevende substanties! 

Voila se, dat was het voor de eerste maand van dit jaar. Wij kunnen niet wachten tot we 
eraan mogen beginnen. We gaan er een zalig jaar van maken.  

Dikke kusjes 

Craps & Claps 

 

 



Toppers 

Kijk eens aan, de toppers van 2020-2021. Na bijna een half jaar wordt het tijd dat het weer 
Chiro is want wij (en hopelijk jullie ook) hebben het toch gemist hoor.   

ZONDAG 6 september 2020  

Joepie, eerste zondag! Vandaag zien jullie je mede-toppers terug en kunnen jullie 
samen ontdekken wie jullie leiding is voor dit jaar. Maakt Aaron een comeback of 
krijgen jullie plots 3 leiders? Kom het vandaag allemaal te weten. Het 

is Chiro van 14:00 tot 17:30 & vergeet zeker geen vier-uurtje. 

ZONDAG 13 september 2020  

Heb jij het lokaal al eens goed bekeken? Die prachtige ‘witte’ muren met 
soms wat spatten rode verf. Tijd om het wat mooier te maken. Neem zeker iets mee 

(posters, ...) zodat we er weer een gezellig lokaal van kunnen maken. Het is Chiro van 

14:00 tot 18:30 & vergeet zeker geen knabbeltje en drankje 

ZONDAG 20 september 2020  

Als Topper hoor je bij de oudere groepen van de Chiro. En als Slorakaan kost dat al 
wel eens bloed, zweet en tranen. Onder het motto: ”pijn is fijn, bloed is goed”, gaan we 

vandaag kijken of jullie geen pussy’s zijn en spelen we daarom allemaal harde 

spelletjes. En anders: bij Divora zijn nieuwe leden steeds welkom ;)  Het is Chiro 

van 14:00 tot 18:30, vergeet zeker geen krachtvoer 

ZONDAG 27 september 2020  

Geen paardenmolen, schietkraam of eendjes vissen dit jaar. Door het 
Coronavirus gaat Cluysekermis niet door. Daarom geven we dus 
gewoon Chiro, om toch in het thema te blijven gaan we vandaag 
toch schieten op elkaar. Natuurlijk niet met een loodjesgeweer maar 
met klakkebuizen. We trekken naar het front van 14:00 tot 
18:30 en vergeet zeker geen versnapering & drank 

ZONDAG 4 oktober 2020  

Hey tippertjes, klaar om samen onze nageltjes te lakken en wat te roddelen? Doe je 
hakken maar aan want we doen een vrouwendag. Kom dus verkleed als vrouw en 
dan ontdekken we samen de voor- en nadelen van spelletjes spelen in een rokje. Oh 
girls just wanna have fun van 14:00 tot 18:30, 
vergeet zeker geen lekkernij & drankje xxx 

Nog geen idee van wie wij zijn? Nog heel even 
wachten op de eerste zondag. Het beloofd weer een 
super tof jaar te worden, al hopen we dat Corona 
daar ons niet te veel in tegenhoudt.  Tot snel, 

(PS: moest er iets wijzigen, kom je het zeker te weten) 

Groetjes Steven & Marc 



KERELS 

We zijn terug van nooit weggeweest! Eindelijk terug chiro! Hoelang heeft da wel ni 
geduurd… Na een bangelijk kamp begint er dit jaar een nieuw chirojaar. Benieuwd wie jullie 
leiding is dat kom je snel te weten ma wat die nieuwe leiding allemaal al in petto heeft dat 
vind je hieronder. 

ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 

Vandaag is de dag des oordeels je komt te weten wie jullie dit jaar zal proberen allemaal in 
de hand te houden. Geen gemakkelijke taak maar jullie nieuwe leiding gaat dit toch 
proberen. Benieuwd??? Kom dan maar zeker af! Chiro van14u en eindigt om 17u30!! En 
vergeet geen 4uurtje! 

ZONDAG 13SEPTEMBER 2020 

Vandaag gaan we onze blauwe bunker is wat mooier maken he. Brengt maar wa schoon 
fotos mee van de knapste grietjes da ge kent of wa sfeerlichtjes mogen ook altijd zie vooral 
da ge der zelf zijt! Chiro van 14u tot 19u en vergeet geen hapje en drankske. 

ZONDAG 20SEPTEMBER 2020 

Kijk maar is in de agenda… jaja je ziet het goed vandaag is het feest van de waalse 
gemeenschap. Voor ons beter bekend als gehandicapte zondag. Je moet vooral niks extra 
meenemen want er zijn al genoeg mankementen aan jullie. Chiro van 14u tot 19u en 
vergeet geen sapje en een koekje. 

ZONDAG 27SEPTEMBER 2020 

Klaar voor op toppers te schieten??? Uiteraard ! want vandaag gaan we al direct 
klakkebuizen met de toppers kerels en aspiranten! Belangrijk vergeet niet met de fiets te 
komen  want er word op locatie gekilled. Zeker komen dus Chiro van 14u tot 19u en 
vergeet geen 4uurtje. 

ZONDAG 4 OKTOBER 2020 

Normaal zou het vorige week het legendarische cluysekermis weekend zijn! En aangezien het 
volk dat ernaar toe komt allemaal behoort tot de risicogroep zal er dus dit jaar geen editie 
zijn… ooooohhhhh… maar niet getreurd dan maken we toch zelf ne kermis! Vandaag maken 
wij heel cluysekermis gewoon na! Ik heb gehoord dat we al een artiest hebben… C-Cups , nu 
nog attracties. Chiro van 14u tot 19u en vergeet geen foodje en een drinkske 

 
 

Alle das weeral de eerste maand! Benieuwd wie dit programma jullie zal geven??? 
Kom dan zeker want het beloofd heel leuk te worden!  
Heel veel zoentjes van jullie nog onbekende leiding… jan en piet 

 
 



Aspiranten 
15 maart 2020 we weten het nog goed de laatste chirozondag van vorig chiro jaar 
het stomme virus verpest de sfeer en werd het een half jaar geen chiro. Gelukkig 
kon het kamp waar iedereen zo naar verlangde doorgaan en een maand later staan 
we er dan terug. Volledig klaar om het nieuwe chiro jaar te beginnen en of we er zin 
in hebben. 
 
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 
Hallo tot u spreken jullie nieuwe leiders en van horen zeggen zijn het de 2 beste. 
Maar wie we zijn blijft voorlopig anoniem maar dit kom je enkel te weten door te 
komen en zullen jullie ineens kennis kunnen maken met de grote aspi groep van 
2020-2021. Jezus man wat kijken we er naar uit om jullie te zien. Vergeet wel 
geen 4 uurtje en drankje chiro van 14:00 tot 17:30 tot dan ! 
 
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020  
Zoals je hebt gezien is onze kelder de gezelligste van heel de wereld maar dit kan 
nog leuker vandaag zullen we ons aspi-kot inkleden. Posters van schoon vrouwen 
zijn altijd welkom dus ga ne keer kijken tussen de privé collectie van de papa ;) mijn 
gedacht we zullen ook ineens het drukke aspi jaar overlopen en natuurlijk wat leuke 
spelletjes spelen chiro van 2 tot 7 vergeet je 4-uurtje niet ! 
 

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020  
Dus ge ze misschien de oudste groep maar of je aan het verstand of kracht van een 
leider kunt komen is een grote vraag vandaag spelen we dus een leden leiding of de 
winnaar al bekend is ??? jha eigenlijk wel maar we zullen sportief zijn en toch jullie 
wat hoop laten geven en je mag proberen te winnen van ons maar niet wenen als je 
verliest hé. Chiro van 2 tot 7 vergeet je 4-uurtje niet. En misschien ook een 
doosje zakdoekjes voor het zweet en de traantjes…. 
 
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 
Zoals je misschien al hebt gezien zijn we niet de enigste afdeling op de chiro. 
Vandaag spelen we een bangelijk spel met een jongere groep. Laat maar zien dat je 
de oudste bent en vooral de beste bent. Vergeet niet je 4-uurtje en je fiets het 
is chiro van 2 tot 7. 
 
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 stad 
De lichtjes van de Schelde... den beiaard van den toren...mensen op een bank...het 
Onze Lieve Vrouwke en de Vlaaikensgang… de straat waar ik vroeger katteke 
speelde  ANTWERPEN……… jajajaja onze mooie stad vandaag zullen we deze 
verkennen voor de veiligheid zullen we de drukke plaatsen vermijden maar onze stad 
heeft nog zoveel meer te bieden dan de Meir en de Grote markt. Smeer je benen 
maar in want we nemen de fiets. Het is chiro van 2 tot 7 en vergeet zoals altijd 
je 4-uurtje niet én ook je fiets niet. 

groetjes van de 2 aspiranten leiders van 2020-2021 
<3 filip en michel <3 

 


