
ALS JE ‘T ONS VRAAGT…

CHIRO SLORATOKELS



Voorwoord
‘All I want for Christmas is …. nog veel meer chirozondagen’

Teerbeminde Slorakanen,

de laatste maand van het jaar is weer aangebroken. Dat wilt zeggen: Nog een laatste keer genieten in

2021. De Sint komt op 5 december langs en iedere groep doet ergens deze maand een kerstfeestje.

Een maand vol feesten en plezier! Geweldig. Door de feestdagen vallen wel een aantal zondagen

weg. Namelijk 26 december en 2 januari. Dan vieren we Nieuwjaar en in Januari staan wij uiteraard

weer klaar om jullie een fantastische tijd te geven.

BELANGRIJK
▪ Oude Chiro-uniformen mogen altijd worden binnengebracht.
▪ Kinderen kunnen vanaf het 1ste leerjaar naar onze Chiro

komen.
▪ Als je een keertje niet kan komen, laat dit dan zeker

weten aan je leiding!
▪ De Chiro begint om 14u. Wees op tijd!
▪ Kijk goed in de flits om ochtendchiro’s & avondchiro’s

niet te missen.

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
▪ Beamer
▪ Veldbedden
▪ 2-secondententjes
▪ tennisballen



Sloebers
Lieve Sloebertjes, deze maand belooft een maand te worden boordevol met actie. Wil je
weten wat we allemaal gaan doen lees dan zeker de flits verder.

ZONDAG 5 DECEMBER  2021

Zie ginds komt de stoomboot,uit Spanje weer aan.Hij brengt ons Sint Nicolaas,ik zie hem al
staan. Ja je hebt het waarschijnlijk al geraden maar de Sint komt vandaag langs met zijn
pieten. Hij komt eens kijken of je wel flink bent geweest dit jaar en of je dus wel een beloning
verdient. Het is Chiro van 14u tot 17u30 en vergeet je drankje en koek niet.

ZATERDAG 11 DECEMBER   2021

Vandaag is het een speciale dag want het is namelijk Kerstfeestje. Hier gaan we samen
met iedereen iets lekkers eten en wat gezelschapsspelletjes spelen met elkaar. Kom zo
chique mogelijk gekleedt wij kijken er alvast naar uit. We verwachten je van 17u tot
20uop de chiro. Al het eten en drinken is voorzien.

ZONDAG 19 DECEMBER  2021

1,2,3,4,5,6,7 zo gaat het goed, zo gaat het beter en nog een
kilometer... Zoals je misschien al ziet gaan we vandaag op….
Speeltuinen Tocht. we gaan elke speeltuin van Merksem af en zoeken
naar de coolste en beste speeltuin van ze allemaal. kom jij ook mee op
tocht? Het is chiro van 14u tot 17u30. vergeet geen rantsoen
en cruciaal drinken.

ZONDAG 26 DECEMBER 2021

het is spijtig genoeg vandaag geen chiro want het is kerst. Wij
wensen jullie prettige feestdagen.

ZONDAG 2 JANUARI 2021

Het is deze week ook spijtig genoeg geen chiro want Gisteren was het Nieuwjaar en dat
wordt nog al goed gevierd.

Zoals je ziet is dit een korte maand.Hopelijk gaat hij kort en krachtig zijn. We
hopen jullie allemaal weer op zondag terug te zien.

Rens & Quinten



RAKKERS
De laatste maand van 2021, goh wat ging dat snel! Een jaar met 100 lockdowns, een
teleurstellend EK, euforie omdat ABBA nieuwe muziek heeft, en nog zoveel meer ;) We
zullen eens kijken wat er op de planning staat voor dit jaar af te sluiten.

ZONDAG  5 DECEMBER 2021

Hij komt, hij komt…. Yess! De Sint is weer in het land en komt misschien zelfs langs bij ons
op de Chiro! Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar anders zal je in de zak
moeten van zwarte piet. We verwachten ze tussen 14u-17u30. Vergeet geen
4-uurtje en braaf te zijn voor Sinterklaas en zijn schoorsteen-kameraad.

ZONDAG 12 DECEMBER 2021

Na het lokaal al een paar maanden op zijn kop te zetten,is het tijd om even rustig te worden
en gezellig knus bij elkaar te kruipen. We gaan namelijk een toffe film kijken bij ons in de
chiro. Het is Chiro van 10u tot 13u.

ZATERDAG 18 DECEMBER 2021

‘t is feest! Vandaag is het ons fantastisch Kerstfeestje! Daar hoort een tof diner bij, daarom
eten we vandaag met onze groep in het lokaal.
Het is chiro van 17u-20u, kerstmutsen zijn
zeker welkom.

ZONDAG 26 NOVEMBER 2021

HOHOHO, Vrolijk Kerstfeest. De Sint is weg en
heeft zijn zwarte pieten mee, Nu komt er dan een dikzak met een rendier en zijn slee. De
Kerstman zal weer heel wat pakjes onder jullie boom leggen. Helaas is het wel Geen Chiro
vandaag.

ZONDAG 2 JANUARI 2022

5,4,3,2,1…...GELUKKIG NIEUWJAAR!!!! Veel succes en plezier in 2022. Geen paniek, ook
dit jaar gaan we knallen met allerlei leuke spelletjes en activiteiten. Maar we geven jullie tijd
om de nieuwjaarsbrieven te gaan voorlezen bij de Bomma & Bompa en geven daarom deze
zondag geen chiro

We zijn een toffe groep van 10,

Fijn om zoveel gezichten te zien,

Elke zondag weer opnieuw staan wij voor jullie klaar,

Zo ook weer dit jaar!

Nog even geen chiro na al dat feesten,

Maar daarna weer plezier en ravotten, om ter meeste!

Çois & Cé



TOPPERS
Het jaar is weer voorbij gevlogen en het is weer tijd voor pakjes en veel chocolade. Ook op
de chiro zal de sint en de kerstman hun jaarlijkse bezoekjes brengen. Dan kunnen jullie
allemaal goede punten op jullie examens vragen.

ZONDAG 5 DECEMBER 2021

De heilige man komt onze chiro weer bezoeken met heel wat lekkers voor de brave kinderen
en een plate mandarijn voor de kinderen die niet kunnen vangen.De examens staan wel
weer voor de deur dus is dit al onze eerste avond chiro. Het is chiro van 17:00 tot 20u.

ZONDAG 12 DECEMBER 2021

Ja, je leest het goed speciaal voor jullie geven wij leiding op een zaterdag avond. Wij
organiseren een super leuk en lekker kerstfeestje. Dus je mag in deftige kleren naar de
chiro komen en een cadeautje ter waarde van maximum 5 euro meenemen.Het is
chiro van 17:00 tot 20u.

ZONDAG  19 DECEMBER 2021

Boeken,pennen,fluostiften,oefeningen en examens het leven van een student kan soms
zwaar zijn dat weten wij als geen ander. Sommige van jullie zijn al klaar andere moeten nog
1 à 2 examens doen. Daarom geven we nog één keer avond chiro voor de leden die zich
even willen ontspannen. Het is chiro van 17:00 tot 20u.

ZONDAG 26 DECEMBER 2021

Er is geen chiro gevonden vandaag
probeer opnieuw op een later
moment!!! Voor meer informatie neem
contact op met ons hoofdkantoor in
Merksem.

ZONDAG 2 JANUARI  2022

Er is geen chiro gevonden vandaag
probeer opnieuw op een later
moment!!! Voor meer informatie neem
contact op met ons hoofdkantoor in
Merksem.

Groetjes jullie favoriete topper leiding Olivier en Sander.



KERELS
Ewa boys dit is een van de zwaardere maanden van het jaar voor vele onder jullie maar wij
wensen jullie alvast veel succes en hopen jullie ook in deze donkere tijden van enkele
hoogtepunten te voorzien.
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021

De grote verassing is eindelijk daar dit keer hopen we niet gestopt te worden door ziekte
maar we zijn het plan nog lang niet vergeten. Wat dus normaal 26 september stond gepland
gaat vandaag hopelijk echt door. Bereid jullie al maar voor cuz winter is coming. Chiro van
14u tot 19:00 een all-in overlevingspakket zou niet overbodig kunnen blijken.
ZONDAG 5 DECEMBER  2021

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan het brengt ons Sint-NiCLAES ik zie hem al
staan. Zoals jullie al kunnen raden komt vandaag de ronder gebuikte bompa van Justin op
bezoek. Voor de rest is het gewoon Chiro zoals anders maar denk al maar eens na over een
goede verrassing voor de Sint. Chiro van 14u tot 19:00 Vergeet geen Maria snoepjes
en wortel voor Slechtweervandaag en een bakje water.

ZATERDAG 11 DECEMBER 2021

Vandaag is het zover, het bangelijke kerstfeestje. door de nieuwe maatregelen van onze
vrienden in Brussel zal het dit jaar iets anders verlopen, we doen een heuse winter-BBQ. Wij
voorzien groentjes en drank en jullie pakken jullie eigen vleesjes mee. Doe zeker iets chique
aan want bij een glaasje kinderchampagne hoort geen uniform. Het is chiro van 17:00
tot 20:00.

ZONDAG 19 DECEMBER 2021

Beste Kerels nu zijn jullie nog altijd aan het strijden, de planning ziet er dan ook niet veel
anders uit. Hopelijk kunnen we jullie toch nog een aantal uurtjes gezonde ontspanning
geven in deze stressvolle periode. Chiro van 17 U tot 20 u en zie da ge niet de nood
krijgt om elkaar op te eten he.

ZONDAG  26 DECEMBER  2021

ja drerries waarschijnlijk ligt de kalkoen nog op jullie maag en hebben jullie nog heel wat
ongeopende kerstcadeau’s en een boel verplichtingen te vervullen. Sommige van jullie
moeten misschien een grietjes haar kerstwens vervullen. Door al deze belangrijk zaken is
het vandaag geen Chiro

ZONDAG 2 JANUARI 2022

1 week konden jullie het nog wel aan maar nu beginnen jullie de Chiro natuurlijk ontzettend
hard te missen maar helaas zullen jullie nog 1 week moeten wachten. Maar laat het jullie
niet tegenhouden om samen eens af te spreken. DUS geen Chiro maar vanaf volgende
week zijn we er weer met meer weer.

Voila se zo trappen het nieuwe kalenderjaar ingang, allemaal al ne gelukkige nieuwjaar en
tot op het kroonplein!



ASPIRANTEN
Tis weer zover, kutexamens en feestjes voor heilige mannen meer info hieronder hihi

ZONDAG  5 DECEMBER 2021

Hij komt, hij komt…met een lekker snoepje… spuit in mijn p**pje! De Sint is weer in het
land en komt zelfs langs bij ons op de Chiro! Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit
jaar anders zal je in de zak moeten van zwarte piet. We verwachten ze tussen 17u-20u.
Je kan best al iets hebben gegeten anders zal je het moeten doen met speculaas
en clementines.

ZATERDAG 11 DECEMBER 2021

Nooit te vroeg voor een kerstfeestje! Kom in je properste
pak en neem een klein cadeautje van max 5euro mee
want er worden pakjes uitgedeeld! Gezellige kerstbabbels
en nog even onze boom versieren en kerst is compleet!
Het is ZATERDAG CHIRO van 17u tot 20u hapje
voorzien wij ! Ps: met een nieuwjaarsbrief krijgen
jullie misschien nog een extra cadeautje van
nonkel sam en wannes.

ZONDAG 19 DECEMBER 2021

Man man wat een kut examens of toch voor sommige van jullie. We gaan een relax zondag
avond voor jullie voorzien zodat jullie helemaal zen terug thuis komen. Kom dus zeker om te
ontspannen. Heb van horen zeggen dat het met massages is van personen met b*rsten.
Het is chiro van 17u tot 20u en best al iets eten!

ZONDAG 26 DECEMBER 2021

Tijd voor kalkoen op tafel van de bomma want het is kerstmis! Vandaag zijn jullie dus niet
welkom bij ons op de chiro maar bij de familie lekker gezellig thuis bij het haardvuur! Het is
dus GEEN chiro.

ZONDAG 2 JANUARI 2022

Patat met uw z*tte kloten op uw gat! Hopelijk hebben jullie 1januari goed verteerd en er
een stevige knalfuif van gemaakt want vanaf volgende week is het bittere ernst en begint
jullie stage!! Maar toch al van jullie kapoenen een heel gelukkig Nieuwjaar!!!!

Bruisende groeten en heel veel liefde van jullie kapoenen

Wannes en Sam

1januari 2022



Dag uit het leven van Seppe 17/11/2021

*Marimba geluid* *marimba geluid*. ‘Ooh nee, mijn

wekker gaat al af.” Het is vandaag woensdag 17 november.

Ik heb les in de namiddag dus ik kan nog een keertje of

twee snoozen.

10u15, oké, nu is het tijd om op te staan. Ik stap uit mijn

bed en ga naar de ontbijttafel. Een boterham met choco

en we kunnen de dag starten.

Als ik klaar ben ga ik meteen achter mijn bureau zitten.

Deze week zijn namelijk mijn examenweken. Ik zit

namelijk in het eerste jaar voor de opleiding ‘leerkracht

Lager Onderwijs’ op KdG. Deze vrijdag moet ik een taak

van ‘motorische basisvorming’ indienen waarbij we een

complex spel moesten creëren. Eigenlijk een beetje een

chiro-spel maken maar dan ietsjes serieuzer. Maar eerst

moet ik nu een filmpje maken. Een filmpje waarin ik een boekje moet voorlezen op niveau

van de lagere school.  En je mag er mee lachen, daar heb ik vrijdag ook examen van, om

gewoon voor te lezen. Eigenlijk is het om te zien of mijn uitspraak wel in orde is. Maar ja, nu

is het dus enthousiast voorlezen.

Nadat ik het filmpje heb opgenomen en ik die taak van het spel verder heb gemaakt is het

tijd dat ik mijn spullen pak. Eerst nog snel wat middageten en dan op mijn fiets stappen naar

een medestudent uit Merksem waarmee ik samen naar school fiets. We zijn in totaal een

halfuurtje, driekwartier onderweg. Na heel Antwerpen te doorkruisen en weer 20

bijna-doodservaringen te hebben doorstaan, zijn we aangekomen rond half 2.

De les gaat over mondelinge taalvaardigheid. ‘Blijkbaar’ spreken mensen uit Antwerpen niet

algemeen beschaafd Nederlands. We oefenen op wat uitspraken en beoordelen hoe andere

leerlingen hun boek voorlazen . Voor de rest duurt die 4-uur-durende les te lang en gebeurt

er helaas niets speciaals. Het is 18u, tijd om huiswaarts te keren. Na weer 3 kwartier te

fietsen, deze keer al in het donker, kom ik thuis aan.  En joepie, de mama heeft weer lekker

gekookt.

Na een heerlijke maaltijd is het tijd om even te kijken wat ik tegen morgen moet doen en dat

werk ik ook kort af. Gelukkig is het niet zoveel werk. Dan is dat het moment om in de zetel te

ploffen.

Na een avondje naar tv te kijken duik ik tijdig mijn bedje in want morgen moet ik er weer

vroeg uit.

Slaapwel!


