
ALS JE ‘T ONS VRAAGT…

CHIRO SLORATOKELS



VOORWOORD
Lieve Slorakanen,

Het aftellen kan nu echt beginnen! Op zondag 5 september 2021 komen jullie eindelijk te
weten wie jullie leiding voor het komende jaar zal zijn. Omdat er geen leiders zijn
afgezwaaid en er geen bijkomen zijn, zal dezelfde enthousiaste leidingsploeg als vorig jaar
iedere week paraat staan. Benieuwd wie je leiders zijn? Kom het samen met je
groepsgenoten ontdekken op weer een fantastische eerste zondag!

Zoals algemeen geweten zijn wij de beste chiro van het chiro-ras. Vandaar dat iedereen
welkom is in onze geweldige groep. Ken jij toevallig een potentiële slorakaan? Overtuig je
vrienden zeker om eens te komen proberen!

Tot slot zijn we enorm blij dat dit niet meer het eerste onderwerp moet zijn… Corona, na
meer dan twee jaar roet in het eten te gooien geraken we stilaan weer bij het normale
leven. Binnen de Chiro zullen er niet meer al te veel maatregelen gelden.  (Uiteraard wel de
geldende maatregelen die de overheid ons oplegt.). Maar we kunnen allesinds terug onze
oude vertrouwde chirokelder in en zullen weer met de ganse groep spelletjes kunnen
spelen.

Veel groetjes van een leidingsploeg die staat te popelen om weer een fantastisch jaar te
starten.

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 5 september heeft het leven weer zin: we kunnen terug naar de Chiro!
● 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 niet
om contact op te nemen! Let op: onderstaande leidingsverdeling is fictief… of niet ;)

Belangrijk: We willen u ook vragen de leiding te verwittigen als uw zoon een keer niet naar
de Chiro kan komen; zo kunnen wij ons programma optimaal aanpassen aan het aantal
leden.

SLOEBERS

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

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

RAKKERS

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

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

TOPPERS

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

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

KERELS

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

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

ASPIRANTEN

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

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

GROEPSLEIDING

Wannes de Ruyter

VOLWASSEN TEAM

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

Jürgen Delissen
0476/ 30 54 10
Jurgen.delissen@gmail.com
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SLOEBERS
Beste sloebertjes het is weer zover het nieuwe Chiro jaar is er weer. Hopelijk hebben jullie
er evenveel zin in als ons. We staan weer elke zondag voor jullie klaar met een lach op ons
gezicht.

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021

WoW het chirojaar gaat weer beginnen het is weer zover. Vandaag gaan jullie te weten
komen wie jullie nieuwe leiding is voor heel het jaar. Het is chiro van 14u tot 17u30
vergeet geen vieruurtje!

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021

Vinden jullie het lokaal ook wat leeg? Ja? Dan gaan we daar eens wat aan doen. Vandaag
zul je samen met je nieuwe leiding het lokaal inkleden. Breng zeker wat spulletjes mee van
thuis die je mag gebruiken om het lokaal mee in te kleden.chiro van 14u tot 17u30
vergeet je lunchtrommel en drankje niet

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021

Het is al even geleden maar het kan nog eens doorgaan. De enige echte
Cluyse kermis gaat vandaag door dus de leiding gaat flink werken. Jullie
worden vandaag niet verwacht op de chiro maar kom gerust langs voor
een ritje op de paardenmolen het is dus geen chiro

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021

BINGOOOOO!!! Vandaag spelen we de heuse sloeber bingo. Word jij de
winnaar van dit leuke spel kom dan zeker naar de Chiro en neem zeker al je vriendjes mee
om te laten zien hoe leuk het is bij de sloebers Chiro van 14u tot 17u30, neem een
koekje en een sapje mee

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 alemaal? Dit kom je alemaal 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.

Dus dan weet je maar is wat je nieuwe leiding gaat doen voor jullie deze spannende maand.
En wij hopen dat jullie je beste beentje gaan voorzetten en wees niet bang om al je
vriendjes mee te nemen.tot snel!

lieve groetjes van Frank en Ivo
XXX



RAKKERS
Beste rakkers, het is weer zover: een nieuw chirojaar! Misschien is het
kamp nog niet vergeten onder de meesten, maar dit jaar is weer eens
wat anders. We maken het dit jaar dubbel zo plezant!

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021

Hoera! Het is eindelijk weer chiro! Vandaag zien we elkaar voor het eerst
terug na het kamp. Kom dus zeker naar deze eerste zondag en ontdek
samen met je groep wie jullie fantastische leiding zal zijn voor het
komende Chirojaar. Het is chiro van 14u tot 17u30 vergeet geen
vieruurtje!

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021

In het lokaal is het maar stil en dor, dit betekent dat het aan opfrissing toe is. We zullen het
lokaal wat leuker proberen in te kleden en hiervoor is alle versiering natuurlijk welkom. Het
Rakkers lokaal zal er nog nooit zo mooi uitgezien hebben als vandaag. Kom dus zeker een
handje helpen, chiro van 14u tot 17u30 vergeet je lunchtrommel en drankje niet

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021

Het is nog maar week 3 en het is helaas geen chiro.. Maar niet getreurd,
het is Cluysekermis een gans weekend lang! Dit betekend dat je een
hapje kan komen eten en/of eens op de paardenmolen kan! Het is dus
geen chiro maar we zien jullie graag verschijnen!

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021

De paralympische spelen zijn nog geen eens een maand geleden
gespeeld en wij missen ze nu al.. Daarom gaan wij vandaag proberen te doen wat deze
topatleten ook deden, sporten met een handicap. Chiro van 14u tot 17u30, voorzie een
sportreep en drankje voor dit heus toernooi!

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.

Voila, dat was al de eerste maand van weer een onvergetelijk chirojaar. Wij kijken er ook al
mega hard naar uit. Oh, voor we het vergeten zeggen: Als jullie erin slagen om met 20
leden te zijn ingeschreven trakteren we jullie op frietjes!!

Tot snel,

Frits en Frats



TOPPERS
Er is weer een nieuw chirojaar aangebroken en we gaan er weer volledig tegenaan met
dezelfde 10 leiders als vorig jaar. Wij staan al te popelen om terug naar de chiro to gaan en
wij hopen jullie ook. Dus leg je uniform al maar vast klaar.

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021

T’ is alweer de eerste zondag van een nieuw chirojaar
dus kom zeker op tijd om te weten te komen wie jullie
nieuwe top leiding is voor komend jaar. Zodat we dit
jaar al kunnen beginnen met een bangelijke zondag.
p.s. Breng een foto of tekening van je favoriete cars
karakter mee  als je dit gelezen hebt.Het is chiro van
14:00 tot 17:30 en vergeet je snackje en sapje
niet.

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021

Een typische 2de zondag, we gaan ons lokaal weer mooi aankleden en pimpen. Dus als je
nog posters of mooie versiering hebt mag je dat altijd meenemen om ons lokaal te
versieren. Het is chiro van 14:00 tot 18:30.

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021

JA,JA,JA het is weer zover Cluysekermis is terug dus
geven we geen leiding vandaag. De paardenmolen,
het schietkraam en de eendjes bak staan al te
wachten dus kom zeker eens langs. Cluysekermis
is het weekend van 17-19 september.

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021

September zit er bijna op dus het is tijd om elkaar en jullie leiding wat beter te leren
kennen. Wat beter om elkaar echt te leren kennen dan een goeie ouderwetse
LEDEN-LEIDING zondag. (p.s. leiding wint altijd) Het is chiro van 14:00 tot 18:30.

ZONDAG 3 OKTOBER 2021

Free for all ,team deathmatch ,Squads ,president zijn allemaal gamemodes die we vandaag
gaan spelen. Niet op fortnite of roblox maar zoals echte mannen met klei en een PVC buisje
van 12 mm. THE GAME IS ON VAN 14:00 TOT 18:30.

September is alweer gedaan en oktober staat weer voor de deur met
weer een hele maand super leuk programma.

Groetjes jullie topper leiding



KERELS
Beste parochianen, Wij heten jullie welkom voor de eerste samenkomsten van dit
parochiejaar. Leg allemaal jullie zondagse kleren al maar klaar fris gewassen en gestreken
(dat zal wel nodig zijn geweest). Wij bereiden ons al voor op jullie stank. Tot snel!

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2020

Vandaag krijgen jullie een antwoord op de vraag die jullie al 2 jaar bezig houdt. Jullie zullen
eindelijk terug gerust kunnen slapen na deze dag. Het is namelijk eindelijk de eerste zondag
en komen zoals elk jaar hier te weten wie jullie 1O maanden komt koeioneren. Chiro van
14u tot 17:30 vergeet geen hapke en drankske.

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2020

Vandaag is het al tijd voor het zotste programma van het jaar. Jullie hebben het al jaar
moeten missen maar het lokaal mag opnieuw ingekleed want jawel het is eindelijk terug tijd
dat de kelder van ONS is! Wij willen deze dag van jullie allemaal of een lego collage of een
minecraft creatie zien over hoe we het lokaal kunnen inkleden. De posters ;) mogen ook al
meegebracht worden. Chiro van 14 u tot 19u vergeet geen creativiteits sap en
kleurrijk vieruur.

ZONDAG  19 SEPTEMBER 2020

Nu is het echt tijd voor iets nieuws, vanaf dit jaar worden jullie op vraag van hertog Lucie en
Dre vazallen van koning Hugo verwacht op de Cluysefoor. En Jawel je raad het goed niet
enkel op zondag maar ook op zaterdag (de tip tiens zijn ook aanwezig). Meer info volgt nog
bij afwezigheid graag een briefje van de ouders of een doktersattest. Dus zowel zaterdag
als zondag aan de Chiro.

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2020

De mannen die de gas doen brannen hebben onze versterking gevraagd. We gaan op
verplaatsing vandaag. Hopelijk zijn jullie blaasskils nog on point en jullie tactics up to date.
Derest houden we nog even als verassing. Jullie worden stipt om 14u verwacht laat
komers kunnen vandaag helaas niet mee, om 19u worden jullie met een volle
maag naar huis gestuurd. Vergeet geen overlevingspakket met een knabbeltje en
borreltje.

ZONDAG 3 OKTOBER 2020

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.

Xoxo Randy en Céderdick.



ASPIRANTEN
Dag lieve aspiranten,
Ook voor jullie begint het nieuwe chirojaar maar rarara, wie zijn wij? Voor jullie een raad,
voor ons een weet. Met volle teugen verwelkomen wij jullie in ons prachtige mannenlokaal
gevuld met lekkers voor het oog. Daniëlle kijkt er naar uit om jullie te ontmoeten.

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2020

Om het jaar te beginnen moeten jullie natuurlijk eerst weten wie jullie leiding is. Geen
zorgen, jullie leiding is al niet roodharig en grootgeneusd, 2 free tips die je dus al in je
achterhoofd kan houden. Maar bon, dat terzijde is het vandaag dat jullie te weten komen
wie dat jullie (misschien zelfs allerlaatste) leidingsduo wordt dus wees daar of wees een
vierkant! Chiro van 14u tot 17u30! Vergeet geen 4-uurtje!

ZONDAG 12 SEPTEMBER 2020

Wat voor een gouden duo zijn we toch, 2de zondag van het jaar en we laten jullie al in de
steek. Tis voor sommigen nog vakantie ey! Maar wees niet bang, wij hebben 2 fantastische
oud-leiding voor jullie klaarstaan die met alle plezier in de wereld een dagje willen
babysitten op onze kleine jongens. Chiro van 14u tot 19u, vergeet geen melkje en
papje.

ZONDAG  19 SEPTEMBER 2020

Hoppakee, het is weer de schoonsten tijd van het jaar: Cluysekermis!!! Tijd om veel te
slapen, hard te werken en niet te veel fooi van bomma’s te stelen. NOT! ZO WERKEN WIJ
NIET! Aangezien jullie nog niet hebben kunnen proeven van het fantastische gevoel van
werken op de foor kijken wij er even hard naar uit als jullie! Verdere info volgt!

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2020

Lang geleden hadden wij ne goeie maat van ons, den Tiger Woods.
Die heeft ons wel 1 à 2 dingeskes geleerd over golven en sindsdien
willen wij eigenlijk zelf een carrière nastreven in het golf, te beginnen
met mini-golf! Vandaag trekken we de wijde wereld in met niets meer
dan wat karton, kegels en een golfstick om de Antwerpenaren van
hun kleingeld te beroven. Komt dat zien! Chiro van 14u tot 19u en
vergeet geen topsport voedsel!

ZONDAG 3 OKTOBER 2020

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!

Zo zo, dat was het voor de eerste maand van het jaar! Hebben jullie de tips gevonden in
deze flits? Dan weten jullie misschien al wie we zijn! Tot snel, wij hebben er zin in!

Kusjes,  Bolstar & Bianca Liekens


