
ALS JE ‘T ONS VRAAGT…

CHIRO SLORATOKELS



VOORWOORD
Lieve Slorakanen,

We zijn gestart! En wat waren we blij om jullie terug te zien! Nu zijn we gestart aan
de 2de maand van het Chiro-jaar. En dat gaat al gepaard met de nodige drukte.

Want op 3 Oktober doen we onze vriendjesdag. Dat wil zeggen dat je iedereen die
aan het twijfelen is om naar de chiro te komen mag meenemen. En als extraatje
krijgen jullie als 4-uurtje een heerlijke pannenkoek als specialleke.

De zondag daarop zal het zeer rustig en vredig zijn in de chiro. Want de Sloebers &
Rakkers gaan op afdelingsweekend van 8 tot 10 oktober. Benieuwd hoe het daar zou
zijn? Op onze facebook-pagina verschijnt vast en zeker een foto’tje van het heuse
weekend.

Op 10 oktober moeten de briefjes en centjes van de voorverkoop worden
binnengebracht en op 17 oktober krijg je dan jullie bestelling mee. De 17e is het
tevens een hele dag chiro voor iedereen en heeft iedereen Chiro van 10u-17u30.

Op vrijdag 22 oktober is het De Dag Van De Jeugdbeweging! Dan is het natuurlijk
mega belangrijk dat de leden en leiding de ganse dag met de nodige trots in hun
uniform rondlopen om zo de chiro populair te maken en te stoefen met al de leuke
verhalen.                                                                                                     In
die week is dat het enigste moment dat je uniform uit je kast moet gehaald worden
want datzelfde weekend (24/10) is het geen chiro.

Je ziet het, Druk druk druk. Maar het wordt sowieso weer een
ongelooflijk toffe maand.

Bekijk zeker eens achteraan de flits! Daar staat elke maand ‘Een dag uit het leven
van..’ van één van de leiders en kom zo wat meer te weten van wat de leiders doen
in hun dagelijks leven.

Veel Groetjes,

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

Want als je het ons vraagt: Chiro Sloratokels!



BELANGRIJK
● Oude Chiro-uniformen mogen altijd worden binnengebracht.
● Kinderen kunnen vanaf het 1ste leerjaar naar onze Chiro komen.
● Zondag 17 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
● Beamer
● Tennisballen
● A4 papier voor op te schrijven/tekenen (dit mag al aan 1kant bedrukt zijn)



LEIDINGSPLOEG 2021 – 2022
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 zeker niet om contact op te nemen! Vragen beantwoorden we met plezier.

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

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

RAKKERS
Seppe de Ruyter
0478/32 52 91
Seppe.de.ruyter@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Sam Pallemans
0476/80 46 76
Sampallemans2000@gmail.com

GROEPSLEIDING
Wannes de Ruyter

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
Beste sloebertjes het is weer zover de nieuwe maand gaat weer van start en zit
bomvol leuke zondagen. wij zijn er klaar voor en jullie?....

ZONDAG 3 OKTOBER 2021

Als ik klim naar de top klim jij dan met me mee? Raak jij tot de bovenste trede van
onze ladder en word jij de sterkste sloeber van ons allemaal? Dit kom je allemaal te
weten vandaag. We spelen ladder competitie dus smeer je armen en benen maar in.
Het is Chiro van 14u tot 17u30, en vergeet zeker geen snackje en drankje.

Weekend 8-10 OKTOBER 2021

Het is zover! Eindelijk is het ons fantastisch Afdelingsweekend. We trekken erop
uit samen met de Rakkers. Alles wat je moet weten kreeg je al mee in de brief. We
zien jullie graag verschijnen vrijdag! (Vergeet vrijdag je snoepverkoopbriefjes niet
binnen te brengen)

ZONDAG 17 OKTOBER 2021

vandaag is het een heel belangrijke dag. Het is namelijk snoepverkoop. dus haal je
beste verkoopstechnieken en mooiste glimlach al maar boven. het is vandaag chiro
van 10u tot 17u30. vergeet geen eten en zeker ook geen drinken.

ZONDAG 24 OKTOBER 2021

het is spijtig genoeg vandaag geen chiro want jullie lieftallige leiding heeft samen
met de andere leiding een date. wel kunnen jullie je uniform aantrekken want op
vrijdag 22 oktober is het dag van de jeugdbeweging.

ZONDAG 31 OKTOBER 2021

1,2,3 wie niet weg is is gezien. vandaag komen we te weten wie de beste verstopper
is van ons allemaal. het Slorakaans kampioenschap verstoppertje gaat vandaag van
start. ben jij onvindbaar en weet je de beste verstopplaatsen kom dan zeker. Het is
Chiro van 14u tot 17u30, vergeet zeker geen eten en drinken.

ZONDAG 7 NOVEMBER 2021

Kabouter Plop, Kabouter Pinnemuts of Kabouter Wesley. Vandaag hebben namelijk
Kabouterdag. het is dus de bedoeling dat je verkleedt komt als kabouter. kom jij
vertellen wie je favoriete kabouter is? kom dan zeker naar de Chiro van 14u tot
17u30, neem een koek mee en wat drinken.

Zo dit was het weer hopelijk zien we jullie allemaal elke zondag aanwezig.
Jullie leiding heeft er alvast veel zin in .

XXX

Rens & Quinten



Rakkers
“In wa voor ne wereld leven wij na..” erg hé, de eerste maand zit er al op. Hoe snel is
dat al gegaan? Maar geen paniek ook voor oktober staat er weer heel wat op de
planning:

ZONDAG 3 OKTOBER 2021

Het kersverse en O zo vredevolle Rakkersjaar wordt al metteen opgestrikt door een
hels conflict waarbij de groep al snel wordt verdeeld in 2 groepen. Kom jij mee het
andere team doen falen en samen met je kompanen de overwinning binnenrijven in
deze heuse strijd? Het is Chiro van 14u tot 17u30, en vergeet zeker geen
snack en drankje.

WEEKEND 8-10 OKTOBER 2021

Joepie! Afdelingsweekend!! Kom zeker mee, verdere info krijg je via een brief.
Vergeet niet dat de boekjes van de snoepverkoop moeten worden afgegeven. Doe dit
liefst al vrijdagavond.

ZONDAG 17 OKTOBER 2021

“Hallo, wij zijn …. en…. Van Chiro Sloratokels en wij doen onze jaarlijkse
Snoepverkoop” leer die zin maar vlekkeloos van buiten want je zal hem zeker nog
nodig hebben vandaag. We gaan weer deur-aan-deur verkopen met onze zakjes
snoep. We zien jullie verschijnen van 10u tot 17u30 vergeet geen
lunchpakketje, 4uurtje , drankje en jullie beste verkoop-charmes.

ZONDAG 24 OKTOBER 2021

…Alle dagen open, soms gesloten… Helaas is het deze week geen chiro. Jullie
leiding trekt op weekend om diep te vergaderen. Maar deze week kan je toch je
chiro-uniform aandoen en het aan iedereen tonen want op Vrijdag 22 oktober is het
de dag van de jeugdbeweging.

ZONDAG 31 OKTOBER 2021

Ik zie een spook. Waar? DAAR!!! Halloween is er weer. Kom daarom verkleed als je
engste mummie ,zombie, spook…En dan spelen we de engste spelletjes uit
Chiro-land. Het is Chiro van 14u tot 17u30, en vergeet zeker geen snack en
drankje.

ZONDAG 7 NOVEMBER 2021

Hip hip hip Hoera! Leider Seppe word vandaag 18 jaar! Hij wordt eindelijk volwassen
(op papier dan toch 😉 ) Dat moet gevierd worden met een heus feestje. En wat is
nu toffer dan feesten met een lekker tussendoortje? De lotto winnen,… oké maar
voor de rest niets. Daarom gaan we vandaag zelf onze beste kookkunsten
bovenhalen. We gaan kokkerellen van 14u-17u30 vergeet geen drankje en
een knabbeltje zorgen wij voor!

Groetjes van jullie leiding,

Seppe en Cédric



Toppers
De eerste maand van ons chirojaar zit er alweer op maar wees maar niet bang we
hebben nog veel meer leuke programma’s voor jullie klaar staan in oktober.

Zondag 10 oktober
Normaal gingen we deze week op het tofste weekend van het
jaar. Maar we vonden een betere datum voor ons
afdelingsweekend omdat leider Olivier niet kan. Vandaag gaan
we dus super leuke spelletjes spelen met leider Sander.Het is
chiro van 14u tot 18u30 & vergeet geen 4-uurtje
Zondag 17 oktober
Kikkers,cola’s,banaantjes,kersjes,dolfijntjes en
gummibeertjes.Het is weer zover onze jaarlijkse snoepverkoop
dus zet je stapschoenen maar al klaar want we gaan weer heel merksem
rondwandelen. Het is chiro van 10 uur tot 17:30 uur !!

Zondag 24 oktober

Snik,snik,snik de sloraleiding is dit weekend op
leidingsweekend om de rest van het jaar te organiseren en te

plannen dus zullen jullie ons even moeten missen.
Het is geen chiro!!

Zondag 31 oktober
Zombies,monsters,geesten zijn vandaag niks speciaals want het is weer
halloween. Jullie zijn nu pubers maar je bent nooit te oud om je te
verkleden dus je mag vandaag zeker verkleed komen naar ons super toffe
halloween spel. Het is chiro van 14 uur tot 18:30 uur!

Zondag 7 november
Sloratokels is een kleine chiro maar wilt altijd blijven groeien want hoe meer zielen
hoe meer vreugde. Dus neem al je vrienden die niks te doen hebben op zondagen
maar eens mee om te laten zien hoe leuk chiro wel niet is op onze toppers
vriendjesdag. Het is chiro van 14 uur tot 18:30 uur!

Oktober is ook al weer voorbij gevlogen en nu gaan de speciale zondagen
van november en december eraan komen zoals Christus Koning en
Sinterklaas. Groetjes van jullie leiding  Olivier en Sander.



Kerels
Het jaar is al goed opgang gebracht maar nu is het tijd voor some real Kerel shit.
Daar gaan we dus voor zorgen de komende maand wij hebben er al veel zin in
hopelijk jullie ook. Kijk ook zeker naar alle speciale data.

ZONDAG 3 OKTOBER  2021

Jullie worden vandaag 6 jaar terug gekatapulteerd en mogen jullie gedragen als een
echte sloeber in de mate dat dat nog niet zo is. We spelen vandaag alle balspelen
maar dan met een twist. Elk spel krijgt een nieuwe bal. Chiro van 14 u tot 19 u
vergeet geen energiebar en een energiedrank.

ZONDAG 10 OKTOBER 2021

Vandaag kunnen jullie bewijzen dat jullie het waard zijn om echte Kerels te zijn nadat
jullie nog eens goed het kind hebben kunnen uithangen. Wees maar klaar voor een
harde maar ook warme zondag. Chiro van 14:00 tot 19 U en vergeet geen
overlevingspakket.

ZONDAG  17 OKTOBER 2021

Beste Kerels vandaag is het weer 1 van de belangrijkste dagen van het jaar. Het is de
grote snoepverkoop. Hopelijk hebben wij het voor verkooprecord al verbroken.
Vandaag gaan we dan natuurlijk zoals in den goeden ouden tijd van deur aan deur.
Chiro van 10:00u tot 17:30. Vergeet geen eigen voedsel want de zakjes
zijn om te verkopen.

ZONDAG 24 OKTOBER  2021

Deze week is het helaas geen Chiro voor jullie want wij zijn een weekske weg om
eens te bespreken at we met jullie moeten aanvangen. Maar geen stress volgende
week zijn wij er weer om het leven weer een beetje beter te maken.

ZONDAG 31 OKTOBER  2021

Het stad is vandaag van ons we maken vandaag een echte urban golf en hopen er
nog wat geld met te verdienen ook. Oefen jullie skills thuis al maar is maar we
hebben blijkbaar een leraar die ons kan helpen. Chiro van 14 u tot 19:00 vergeet
geen fancy maaltijd en je beste titsskils.

ZONDAG 7 NOVEMBER 2021

Vandaag gaan pakken we het eens wat rustiger aan met een eigen gemaakt spel
waar jullie het fijne nog van zullen ontdekken maar het zal niets zijn dat jullie eerder
al hebben gedaan. Be prepared en wees voorbereid op alles. Wij houden wel van een
beetje mysterie dus gaan we nog niet meer vertellen HA HA HA HA HA. Chiro van
14U tot 19:00u vergeet geen happeke en een drankske.

Voila sé dit staat er dus weeral gepland voor volgende maand.

See you soon Krokko en Big Shark



Aspiranten
Helaba knappe vengten, ‘Tzijn wij weer eh, om jullie te laten weten dat we jullie weer
een maand gaan lastig vallen. Joepieeeee! Maak jullie kiekenborstje maar nat.

ZONDAG 3 OKTOBER 2021

Aangezien jullie lieve leider Wannes geobsedeerd is door op een fietske zitten, spelen
we vandaag in ere van Parijs-Roubaix het grote Parijs-Roubaix spel! Wie kan de
kasseien trotseren en wie gaat er frange op zen bakkes? Onthaar uw benen al maar
en smeert uw poepke al maar in! Chiro van 14u tot 19u, kom verkleed als
wielrenner en vergeet geen energydrink en isostar reepkes!

ZONDAG 10 OKTOBER 2021

Wie van jullie kan zijn gezicht 15 cm uitrekken? Of misschien kunnen jullie wel 28
wc-rollen opeenstapelen in 30 seconden? Nee? Allright, deze zondag gaat ge toch
moeten proberen! Vandaag gaan we voor een plekje in het Guinness Book of World
Records! Zie da ge er goed uitziet want voor dat je het weet staat de gazet hier voor
een interview! Chiro van 14u tot 19u, vergeet geen koekeske of drankeske!

ZONDAG  17 OKTOBER 2021

Joepie! Het is vandaag weer snoepverkoop! En aangezien dat de corona stillekes aan
opbokt kunnen wij weer gelijk gladde palingen aan de mensen hun deur gaan staan
en zoals creeps alles en iedereen op straat aanspreken! Zie dus maar dat ge in vorm
bent! Chiro van 10u tot 17u30, vergeet geen middageten mee te nemen en
vieruurtje!

ZONDAG 24 OKTOBER 2021

Hoppakee, weer een weekske rust want de leiding is op een ultrabelangrijk
leidingsweekend om te bespreken wa voor een debielen golle zijt. Nene mopje, terug
vriend? Oke, deze zondag geen chiro dus maar niet getreurd want volgende week
kunt ge ons terug komen knuffelen en over al uw
school-/relatie-/puberproblemen/etc…  vertellen!

ZONDAG 31 OKTOBER 2021

We kennen ze allemaal, de knapste griet van het wereldwijde
web: Ariane! We zullen is zien hoe hard jullie datingskills verbetert
zijn want daar is serieus wa werk aan! Trekt uwe schoonste outfit
aan en legt uw haartjes is schoon. Me wa chance helpt rule 34
ons ook! Zondag chiro van 14u tot 19u, vergeet geen
vieruurtje!

Zondag 7 november op de volgende pagina



ZONDAG 7 NOVEMBER 2021

Rust. Een mooi gegeven. Weten jullie wat wij
doen als wij rust willen? Wij nemen onze
schilderspullen en wij trekken naar ’t stad en
laten zo onze innerlijke Bob Ross naar boven
komen. Zelfportretten, sfeerbeelden,
prachtige uitzichten, piemeltekeningen,
schilder wat jullie willen want vandaag
nemen we jullie mee! Chiro van 14u tot
19u, vergeet geen inspiratiesnackje!

Amai stevig maandje seg wa is me da. Laten we der een lap op geven en misschien
ook af en toe op mekaar? Toen kwam er een man en die heette Joris Spruyt en deze
flits is uit!

Kusjes van jullie favoriete snuifduifjes xxx



Dag Uit Het Leven Van… Quinten
6u22: piep, piep, piep! Mijn wekker loopt af, veeeel te vroeg, dus
ik snooze nog een keer (of 3). Dan is het 6u40, nu moet ik er
echt uit. Ik kleed me aan, geef m’n vriendin, die blijven slapen
is, een kusje en ga naar beneden. Mijn papa zit al lekker te
ontbijten, ik zeg: ‘goedemorgen’, eet een boterham met Nutella
en smeer er zo nog 6 om mee te nemen naar mijn werk.

Het is
6u50, nu moet ik echt vertrekken, ik neem m’n koersfiets en
vertrek. Ik werk namelijk als fotolasser bij Bilfinger ROB en sta
op Total Energies op de Scheldelaan. Wanneer ik aankom is het
7u25. Ik badge in, doe mijn werkpak aan en drink nog snel een
heel straffe koffie (want ik ben nog moe).
7u30: We beginnen eraan, mijn brigadier komt naar mij en vertelt wat de job van vandaag
is. Om te beginnen moet ik al mijn materiaal van gisteren opruimen, dat lag nog op de
ovens waar ik gisteren gelast heb. We vliegen er al meteen stevig in want de ovens zijn 45
meter hoog dat zijn dus heel wat trappen. Nu alles opgeruimd is ga ik terug naar de
werkplaats waar ik mijn volgende opdracht krijg. Ik neem al mijn gerief klaar en leg het in
de camionette.

Ondertussen is het al 9u en tijd voor mijn eerste pauze. Natuurlijk drink ik nog een stevige
koffie zodat ik er weer even tegenaan kan. Na 10 minuten is de pauze voorbij en vertrekken
mijn collega en ik naar de volgende plaats. Eerst passeren we langs de controlekamer voor
de nodige vergunningen, daarna stellen we ons op. Vandaag werken we in een gevaarlijke
zone met veel explosieve gassen, daarom moeten we de werkplaats beschermen met zeilen
(precies op de chiro, kampen bouwen op het werk) zodat er geen vonken kunnen
wegvliegen. De leiding die ik moet vervangen vandaag is heel moeilijk gelegen, maar 10 cm
boven de grond. Dat is niet genoeg plaats om te werken/lassen dus graven we eerst een put
in het zand. Nadat mijn pijpfitter de leiding er heeft uitgeslepen is het dus tijd om de nieuwe
er in te lassen. Ik kruip in de kleine put, wring me in duizend bochten en kan beginnen
lassen. Nu de lassing klaar is hang ik helemaal vol met zand maar dat is niets voor een echte
slorakaan.

Ondertussen is het al 12u, tijd voor middagpauze. Ik eet m’n boterhammetjes met choco op
en een half uurtje later is het tijd om terug te beginnen. Aangezien er geen laswerk meer is
voor vandaag moet ik een stuk uit een zuurleiding gaan monteren. Daarvoor moet ik een
speciaal zuurbestendig pak aandoen en de nodige vergunningen halen om eraan te kunnen
beginnen. Eens dit af is neem ik nog 10 minuten pauze. Hierna krijg ik m’n taak voor
morgen. Ik zet dus alles klaar en tegen dan is het al bijna tijd om naar huis te gaan. Om 4u
vertrek ik naar huis met m’n fiets, tegen half 5 ben ik thuis, ik neem een douche en doe een
klein dutje voor het eten. Na het eten heb ik afgesproken met mijn medeleider Rens om
programma te maken voor onze sloebers. Wanneer ik thuis kom kijk ik nog even tv en kruip
daarna m'n bed in. Morgen weer vroeg op voor een vermoeiende werkdag.
Slaapwel! xx Quinten


