
ALS JE ‘T ONS VRAAGT…

CHIRO SLORATOKELS



VOORWOORD
Lieve Slorakanen,
de maand maart begint weer. Hopelijk hebben we niet te veel last van maartse buien en
kunnen we de lente mooi starten.

In februari gingen we op weekend met de hele chiro en dat vonden we allemaal fijn. Het
was super om te zien hoe enthousiast jullie waren. Breng je enthousiasme over naar je
vrienden en neem ze ook eens mee om te komen proberen!

Groetjes,

De Leiding

BELANGRIJK
● Oude Chiro-uniformen mogen altijd worden binnengebracht. 
● Kinderen kunnen vanaf het 1ste leerjaar naar onze Chiro komen. Neem zo veel mogelijk

vrienden mee!!
● Als je een keertje niet kan komen, laat dit dan zeker weten aan je leiding! 
● De Chiro begint om 14u. Wees op tijd! 

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! 

● Beamer 
● Veldbedden
● 2-secondententjes
● Tape



Sloebers
zo zo de maand maart is er al snel een maand vol veranderingen en het begin van de lente
hopelijk zetten jullie allemaal je beste beentje voor. Wil je weten wat we deze maand gaan
doen lees dan gerust verder.

ZONDAG 6 maart 2022

voetbal,tennis,knikkeren of rugby spelen we allemaal met een bal maar wat als we nu eens
zullen voetballen met een tennisbal of rugby spelen met een knikker of of tennissen met een
voetbal. dit zullen we vandaag alemaal uitproberen of dit gaat, kom dus zeker vandaag naar
de chiro het is chiro van 14u tot 17:30 vergeet je 4 uur niet.

Zondag 13 maart 2022

het is tijd om je grote portie geluk boven te halen of om je meesterbrein eens te gebruiken..
Want vandaag gaan we namelijk geld verdienen. grote  stapels geld geen 1 of 2 euro. we
gaan met zen allen naar het casino gaan. Het is chiro van 14:00 tot 17:30 vergeet je
hapje en drankje niet!!

Zondag 20 maart 2022

TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK
TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK TIK TAK. Heb je
al door wat we gaan doen? NEE?! vandaag gaan we race tegen de klok spelen dus kom
maar goed op tijd of de klok slaat zijn laatste slag. Breng je snelste benen mee en dikste
spierballen want deze zal je zeker nodig hebben. Het is chiro van 14u00 tot 17u30 en
vergeet je 4 uurtje niet

zondag 27 maart 2022

Is jouw droomauto een Ferrari, een Lamborghini of Citroën dan moet je vandaag zeker af
komen. want vandaag gaan we namelijk zelf onze auto bouwen. Wil je dat hij snel is, goed
door de bochten gaat en heel veel lawaai maakt dan ben je op de juiste plek bij garage
Quinten & Rens.We zien jullie graag op de chiro van 14u tot 17u30 en vergeet je
eten niet en een drankje.

ZONDAG 3 april 2022

Vroeger hé toen dat wij nog klein waren dan maakten wij altijd iets. Het was onze favoriete
bezigheid tijdens de dag. we maakten namelijk de coolste, zotste, grootste, snelste
knikkerbaan ooit. kunnen jullie beter kom dan zeker af en naam maar allemaal gerief zoals
keukenrollen, wc kartonnetjes, flessen en nog meer mee om de beste achtbaan ooit te
maken die de chiro heeft gezien.het is chiro van 14u tot 17:30 vergeet je 4 uur niet.

Oei is maart alweer voorbij. Das nu eens spijtig seg. Maar maak je geen zorgen wij hebben
nog veel leuke spelletjes voor jullie in petto. Hopelijk zien we jullie volgende maand ook
terug.

dikke knuffels van jullie Stoere leiders

xoxo

Quinten & Rens



Rakkers
Al bekomen van het fantastisch weekend? Het was leuk eh! In maart staan er ook weer
fantastische dingen op de planning. Zeker 13 maart is het voor ons een hoogdag!

ZONDAG 6 MAART 2022

Doe jullie overalls en helmen al maar aan, want deze zondag zijn we echte bouwvakkers. Zo
maken we echte torens vandaag en bouwen we herinneringen op. En als de bouwsels niet
mooi genoeg zijn, kunnen we er altijd de sloopkogel nog doorhalen. Kom
zeker naar de chiro van 14u tot 17u30 en vergeet je bouwvakkers
lunchbox niet!

ZONDAG 13 MAART 2022

Vandaag is het geen gewone dag. Het is de Rakkers -vriendjesdag.
Het is dus de bedoeling dat jullie vandaag allemaal zoveel mogelijk
vrienden meenemen. Elke klasgenoot of buurjongen die even oud zijn als
jullie mogen meekomen!!

En kennen jullie ons aanbod nog:

Vanaf 20 rakkers trakteert de leiding op heerlijke frietjes!!!!

Neem dus allemaal vrienden mee! Zo maken we van ons groepje een
super toffe Rakkers-club! Het is chiro van 14u- 17u30. Vergeet geen
vrienden en een 4-uurtje.

ZONDAG 20 MAART 2022

B-O-S, zo spel je bos… Saaai!!! Weet je wat leuker is? Een bos-spel! Ja hoor, deze week
gaan we spelletjes spelen in de merksemse bossen. Kom zeker naar de chiro van 14u
tot 17u30 en neem een vieruurtje mee.

ZONDAG 27 MAART 2022

Ook al gemerkt dat we in merksem veel speeltuinen hebben? We gaan vandaag proberen
om ze allen te veroveren op onze heuse speeltuinentocht. Het is chiro van 14u tot 17u30
en vergeet je hapje en drankje niet!

ZONDAG 3 APRIL 2022

Wie is het snelst…wie is het meest creatief… We zullen beide moeten combineren tijdens de
Zeepkistenrace. Kom samen bouwen aan de coolste en tofste zeepkist van de chiro en
omstreken. Kom zeker naar de chiro van 14u tot 17u30 en vergeet je koek en
drankje niet!

Wauw Rakkers, als dat geen toffe maand was… Wij kijken er al naar uit.
Groetjes,
Leider Seppe en Leider Cédric



TOPPERS
Het is al maart de lente staat voor de deur de vogeltjes beginnen te fluiten en de planten
krijgen terug groene blaadjes. Tenzij je in belgië woont want dan regent het nog tot eind
mei. Maar echte slorakanen zijn niet bang voor een beetje regen.

ZONDAG 6 MAART

Vandaag gaan we eens lekker tegendraads doen. We gaan
balspelen spelen zonder bal. Wil je zien hoe dit in zijn werking
gaat, kom dan zeker af.
Het is chiro van 14u00 tot 18u30 vergeet geen 4-uurtje.

ZONDAG  13 MAART

Heeft hem blond haar?,Draagt hem een bril?,Heeft hem blauwe ogen?,dat zijn allemaal
vragen die van pas kunnen komen op onze wie is het zondag. Dus als je er achter wilt
komen over wie het gaat sta dan zeker klaar van 14:00 tot 18:30 en vergeet geen
snackje en sapje.

ZONDAG 20 MAART

De lokaal beroemde spelmaker Pauwels S. heeft weer een nieuw super spannend en actief
spel gemaakt voor jullie een geweldige zondag te bezorgen. Jullie krijgen de kans om dit
nog niet uitgebrachte spel als eerste te spelen. Het is AVOND chiro van 17:00 tot 20:00
en denk aan een lekkere versnapering.

ZONDAG 27 MAART

Vandaag gaan we het wat rustiger aan doen dan normaal. Er staat een leuk en recreatief
bordspel op het programma. Maar dat betekent niet dat je heel de zondag rustig in de zetel
kunt hangen,wees daar maar zeker van. Het is AVOND chiro van 17:00-20:00 en neem
een hapje en drinkje mee.

ZONDAG 3 APRIL

Het geluid van een brullende motor en de geur van
verbrand rubber op het asfalt. Het is vandaag de grote
F1 race op de chiro dus warm jullie motor maar op en
kom razend snel naar de chiro van 14:00 tot 18:30
en vergeet geen tussendoortje voor tijdens de
pitstop.

Dit was het dan weer voor deze maand. Hopelijk hebben jullie van de zondagen genoten en
zijn jullie al helemaal klaar voor april.

Floki en Randy.



KERELS
Hoowla tis al maart, de maand van het ketiweekend. Aaaah wacht die peuten van het ZIP
hebben ons goe gehad, maar geen zorgen wij maken hier nog een bangelijke maand van.

ZONDAG  6 MAART  2022

Vandaag is het een speciale zondag. Jullie zitten in een
cordon. En ja geraakt daar maar eens uit. Dat is julie
doel vandaag. Ziet maar da ge eruit raakt voor de
mensen u aansteken met het korono Virus. Het is Chiro
van 14:00 tot 19:00 Vergeet geen ziekenhuis eten
en drank in een spuitje.

ZONDAG 13 MAART  2022

Dit weekend gaat de leiding op weekend, wat doen ze
daar? wel we roddellen alleen maar over jullie, we zien jullie volgende week terug.

ZONDAG 20 MAART 2022

WIWOWIWO daar is de ambulance. Vandaag toveren we de chiro om tot een ziekenhuis. We
beginnen de dag met een spoedcursus en daarna luisteren we de echte ambulance af om
patiënten te verzamelen. Het is chiro van 14:00 tot 19:00 vergeet geen baxter en
sondevoeding. Doe zeker je mooiste en meest sexy verpleegsteruniform aan.

ZONDAG 27 MAART 2022

Aangezien jullie deze week examens hebben doen we een kleine avondchiro, kom jullie brein
maar wat relaxen bij julie 2 hersenloze leiders. Het is chiro van 17:00 tot 20:00,
vergeet geen studentenhaver en energiedrink.

ZONDAG  3 APRIL 2022

De vergeten sporten, dat is het thema van vandaag. We spelen
spelletjes en doen sporten waar jullie nog nooit van gehoord
hebben, om het extra leuk te maken vragen we jullie vaan een
random voorwerp mee te nemen dat mag sneuvelen. Hoe zotter hoe
hoe beter. het ischiro van 14:00 tot 19:00, vergeet geen
aquariusje en banaantje.

Dat was het weer voor deze maand, volgende maand zijn wij er weer
met meer spelletjes

Kusjes

Jus10 en Yari



ASPIRANTEN
Het kamp komt bijna in zicht, net zoals de laatste zondag en iedereen weet waarom wij
uitkijken naar de laatste zondag… Bon, de flits? Die kunt ge hieronder lezen eh siiegggg

ZONDAG 6 MAART 2022

Alles wat die hollanders kunnen, kunnen wij absoluut
beter! En nee dan bedoel ik niet om bijna een hele
provincie te komen overnemen maar dan bedoel ik het spel
Jachtseizoen! Kunnen jullie 4 uur lang uit de handen van
jullie knappe leiding blijven? Of geraken jullie niet verder
dan de Bredabaan? Dat zullen we nog wel eens zien. Chiro
van 14u tot 19u, vergeet geen
ontsnappingpakketje!

ZONDAG 13 MAART 2022

Vandaag is het geen chiro aangezien jullie al een heel
intensieve leefweek achter de rug hebben! Rust maar lekker uit en volgende week gaan we
weer helemaal los!

ZONDAG 20 MAART 2022

Wij weten stiekem wel dat jullie lichte vuurfanaten zijn dus vandaag gaan wij eens testen
hoe goed jullie wel niet zijn met dit natuurelement. Pakt de flamigel mee want vandaag
doen we een echte OG vuurdag! Chiro van 14u tot 19u vergeet geen goedgekoeld
snackje en drankje!

ZONDAG 27 MAART 2022

Weet ge nog een van die vele keren da wij zeiden da we iets gingen doen maar dat dan
helemaal niet hebben gedaan? Ja vandaag recycleren we da programma! Vandaag gaan we
jullie eindelijk jullie eigen minigolfbaan laten maken dus raap al je moed bij elkaar want ge
zult het nodig hebben! Chiro van 14u tot 19u, vergeet niet genoeg eten en drank
mee te nemen.

ZONDAG 3 APRIL 2022

Aaaaah, niets zo leuk als op een gezellige zondag gezelschapsspellekes spelen met de boys.
Maar ho even, het zijn niet uw alledaagse klassieke spellekes. Nene vandaag leren we jullie
de nieuwste en hipste sh*t. Be there or be a vierkant! Chiro van 14u tot 19u!

Klets, maakt da mee! Een leefweek!! Jawel heren jullie hebben er zo lang naar uitgekeken!
De komende maanden gaan we nog goe proberen verdienen zodat we kunnen knallen op
buitenlands kamp!

Kusjes,

De_naam_is_Wannes & Tyrafan_1



Dag uit het leven van ... Sander

Het is 10 uur en ik word rustig wakker door het lawaai van een auto in de straat. Ik heb nog geen zin

om op te staan dus draai mij nog eens om. Nu dat mijn examens eindelijk gedaan zijn kan ik weer

goed en lang slapen.

Om 11 uur krijg ik mezelf dan toch overtuigt om uit mijn bed te komen. Dan begin ik met een beetje

tv te kijken en een beetje te gamen om wakker te worden.

Tegen 13 uur begin ik toch honger te krijgen dus ga ik maar eens ontbijten alléé als je dat nog

ontbijten kunt noemen natuurlijk. Daarna neem een korte douche en poets ik mijn tanden.

Vervolgens begin ik met mijn voorbereidingen voor mijn schoolwerk van volgende week en wat

voorbereidingen voor de chiro te maken want ik kan natuurlijk niet heel de dag niks doen.

Tegen 17 uur gaan mijn broer,mijn vader en ik mijn broer zijn auto halen bij de autogarage. Hij had

een klein accidentje gehad en dat moest gerepareerd worden. Vandaar gaan ik en mijn broer direct

door naar onze grootouders. Die wonen nu al 2 jaar terug in belgië en wij gaan daar 1 keer per

maand pannenkoeken eten. Nadat ik weer helemaal vol zit met lekkere pannenkoeken  en weer 4

keer hetzelfde verhaal geïnteresseerd en aandachtig hebben gehoord gaan we terug naar huis.

Om 19:30 vertrek ik met mijn fiets naar het centrum van Ekeren Om bloed te gaan geven bij het rode

kruis. Om 22:00 begin ik mij klaar te maken om te gaan slapen en tegen 22:30 kruip ik terug in mijn

bed.


