
ALS JE ‘T ONS VRAAGT…

CHIRO SLORATOKELS



VOORWOORD
Gegroet Slorakanen,

Aan allen die lid zijn van onze Chiro, proficiat! Aan allen die nog lid gaan worden van onze
Chiro, ook proficiat! 

In november is er maar één belangrijke datum: 21novermber.
We vieren het feest van de Chiro, namelijk Christus Koning. De chiro begint dan om 10u
en alle ouders/grootouders, tantes nonkels zijn dan welkom in de kerk voor de mis in thema
van de chiro.

Misschien vragen jullie af wat de oorsprong van Christus Koning als Chirofeest is.
Dat hebben we voor jou opgezocht: 

“Vroeger was het feest van Christus Koning, het feest van de Koning der Koningen, één van
de hoogdagen voor de Chiro. In de parochie was er een viering en jeugdhulde, en 's avonds
was er feest voor de ouders.
In de beginjaren was het opvoedingsideaal van de Chiro nog doordrongen van de romantiek
rond Christus Koning. Chiroleden waren ridders of dienaressen van Christus.
Het thema Christus Koning verdwijnt stilaan vanaf de jaren 1960, maar veel groepen houden
tradities in ere en vieren nog Christus Koning, weliswaar met een hedendaagse invulling.”
Zelfs voor de huidige leiding klinkt dit heel ingewikkeld, maar enkel het laatste is nu nog van
toepassing voor ons:  wij zijn een van de vele groepen dat de traditie in ere houdt met onze
eigen hedendaagse invulling.  

Oh ja! Als november net achter de rug is, verwachten we hoog bezoek.
We geven al een “kleine” tip:



BELANGRIJK
● Oude Chiro-uniformen mogen altijd worden binnengebracht. 
● Kinderen kunnen vanaf het 1ste leerjaar naar onze Chiro komen. 
● Op zondag 21/11 is het Christus Koning: Chiro van 10u tot 17u30. 
● 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! 

● Koffiezet 
● Beamer 
● Veldbedden
● 2-secondententjes
● tennisballen



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  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.

ZONDAG 14 NOVEMBER 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 21 NOVEMBER 2021

Het is vandaag Christus Koning. Een ideaal moment om eens te wisselen van leiding. Wil jij
weten wie dat je leiding vandaag is ? En kom je laten zien dat je het beste lid van iedereen
bent? Kom dan zeker naar de chiro van 14u tot 17u30 vergeet zeker geen koek en
drankje .

ZONDAG 28 NOVEMBER 2021

Vandaag is de grote dag dat jullie zich gaan bewijzen tegenover de leiding. Deze zondag
gaan we Leden tegen de Leiding spelen. Dus maak jullie borst al nat en neem je sportiefste
kant maar mee want het zal niet makkelijk worden. Het is Chiro van 14u tot 17u30,
vergeet geen versnappering mee te nemen en wat drinken.

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.

 Zijn jullie klaar voor deze bangelijke maand boordevol actie en spelletjes? Wij
zijn er alvast klaar voor en kijken er naar uit jullie weer te zien. 

XXX

Rens & Quinten



RAKKERS
Na een fantastisch weekend en onze uitstap naar de boerderij laten we het beest in onszelf
los in de 3de maand van dit jaar.  

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! 

ZONDAG 14 NOVEMBER 2021

Het wordt tijd dat we eens wat stevigere spelletjes gaan spelen.
Deze zondag doen we hevige spelen om te laten zien dat we
echte mannen zijn. Als je er geen zin in hebt..Divora zoekt ook
nog leden. Het is Chiro van 14u tot 17u30, en vergeet
zeker geen snack en drankje.

ZONDAG 21 NOVEMBER 2021

Vandaag is het Christus Koning, één van de hoogdagen in het
jaar. Dat wilt zeggen: Een hele dag plezier maken zowel met de
groep & andere leiding, als ook tijdens massa-spelen. Het is een
hele dag chiro van 10u-17u30, vergeet geen vieruurtje.

ZONDAG 28 NOVEMBER 2021

Het is een speciale dag vandaag, we gaan namelijk een gemengde zondag hebben. Dit
houdt in dat we de hele dag samen spelen met de meisjes van Divora! Bij deze leuke en
gevarieerde dag moet je zeker aanwezig zijn. Het is chiro van 14u-17u30, vergeet je
koekje en drankje niet!

ZONDAG 5 DECEMBER 2021

Hij komt, hij komt…. Yess! 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 14u-17u30. Vergeet geen 4-uurtje en braaf te zijn voor
Sinterklaas en zijn schoorsteen-kameraad.

Zo, die maand zit er ook al op. De tijd gaat natuurlijk snel wanneer we het leuk hebben. In
december komen er zeker nog van die leuke zondagen en ook een lange vakantie!!

Groetjes van jullie leiding, 

Seppe en Cédric



TOPPERS
Herfst,herfst,herfst de dagen worden korter,de temperaturen worden lager en de regen valt
met bakken uit de hemel maar wij staan weer klaar met een maand vol leuke programma’s.

ZONDAG 7 NOVEMBER 2021 

Omdat de vriendjesdag van 3/10 niet zo een groot succes was doen we deze zondag een
toppers vriendjesdag dus doe nog is één keer goed je best om zoveel mogelijk vriendjes
mee te nemen. Het is chiro van 14:00 tot 18:30.

ZONDAG 12-13-14 NOVEMBER 2021 

Jawel,jawel,jawel het is zo ver. Uitstel is geen afstel van het
geweldige toppers afdelingsweekend dus maak je
trekkersrugzak en pak je slaapzak want we gaan het bos in!!!
Het is van 12 november tot 14 november extra uitleg
zie brief.

ZONDAG  21 NOVEMBER 2021

Vandaag is het jullie favoriete dag, het is Christus Koning!!! Jullie kunnen zo veel met de
meisjes spelen als jullie willen. Een brief met meer info over deze dag volgt nog. Wij kijken
er alvast naar uit! Het is heel de dag chiro meer uitleg zie brief.

ZONDAG 28 NOVEMBER 2021

Kukeleku,tring tring,brrrrrm de wekker gaat af want het is vroeg opstaan vandaag. We gaan
een rustige zondagochtend op de chiro houden om van de wekelijkse drukte te bekomen.
Het is ochtend chiro van 10:00 tot 13 uur. 

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.

Groetjes jullie favoriete topper leiding Olivier en Sander.



KERELS
Beste Johny’s en Maria’s en Jonathan’s 2.0     als jullie denken dat de vorige maand al veel
in petto had zijn jullie fout want deze maand pakken we jullie mee voor some next level
shit. 

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. 

ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 

VROOOOOOOOOM Lights out and away we go vandaag
is het tijd voor de grote Merksem grandprix hopelijk
hebben jullie de beste pitcrew van het land want het kan
essentieel zijn Wie van jullie is de beste driver en wie
heeft pech dat hij voor HAAS rijdt. Chiro van 14u tot
19:00 vergeet geen opgewarmde banden en een
sportdrank. 

ZONDAG  21 NOVEMBER 2021

Vandaag is het jullie favoriete dag, het is Christus Koning!!! Jullie kunnen zo veel met de
meisjes spelen als jullie willen. Een brief met meer info over deze dag volgt nog. Wij kijken
er alvast naar uit!

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. 

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

 See you soon Krokko en Big Shark 



ASPIRANTEN
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!

ZONDAG 14 NOVEMBER 2021

Jeroen en piet zijn 2 vrienden en ook hele goede koks.
Vandaag spelen we komen eten en niemand minder als sam
en wannes zijn jullie gasten. Overtuig jullie leiding met een
heerrlijk gerecht en wie weet krijg je wel 10/10. Neem heel
uw kookoutfit maar mee en de rest van het spel uitleg
krijgen jullie zondag. Chiro van 14u tot 19u, 4uurtje op
eigen risico moest het eten tegen slagen. 

ZONDAG 21 NOVEMBER 2021

Vandaag is het Christus Koning, één van de hoogdagen in het jaar. Dat wil zeggen eerstbraaf
luisteren naar hugo om nadien uw buikske vol te steken met hot dogs en daarna spelletjes
te spelen met de meisjes joepieeeee!!! Het is een hele dag chiro van 10u-17u30,
vergeet geen vieruurtje.

ZONDAG 28 NOVEMBER 2021

Vandaag is het is aan jullie. Binnekort volgt jullie aspistage en daarom kunnen jullie al eens
oefenen met ons. Vandaag beslissen jullie wat er word gespeeld. Denk daarom goed na,
jullie zijn met 4 dus daarom mag iemand van jullie om beurt een afdeling voor zich nemen
en een uur programma voor de leiding en de andere voorzien. Veel succes! Chiro van 14u
tot 19u, vergeet geen inspiratiesnackje! PS: als jullie willen mag je na 19u blijven
en eten we samen frietjes.

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. 

Da wast al weer tot een volgende keer!

Kusjes en knuffels van jullie schatties

 xoxoxo



Dag uit het leven… Rens
het is weer zover een dag uit het leven van niemand minder dan
Rens (ikzelf). Ik sta meestal op om 6.45u zonder tamtam. Ik
snooze nooit mijn wekker en sta dan altijd met een slaapkop op.
Hierna ga ik dan naar beneden waar mijn papa al aan het eten
is en zijn boterhammekes smeert. ik zeg hem een goeiemorgen
en ga dan snel de douche in om wakker te worden. ik was mijn
haar en lichaam lekker in een hete douche en voila ik ben
wakker. Na de douche ga ik dan snel nog eten meestal is dit
muesli of cornflakes en vandaag moet ik ook boterhammen
smeren want het is een lange dag les vandaag. na alles snel op
te eten ga ik terug naar boven kleed ik me aan en maak ik
ultrasnel mijn rugzak ( waar natuurlijk alles al in zat van de dag voordien). het is nu 7.15u
tijd om te voet te vertrekken naar de tram. Eenmaal aan de tramhalte heb ik een tram om
7.28u. Ik stap tram 2 op tot ik aan halte Jan Van De Wouwer ben. Dan stap ik nog een dikke
kilometer en voila ik ben er ,op Campus KDG Hoboken waar ik chemie volg. Ondertussen is
het al 8.30u en ik zit in de grote aula les te volgen met mijn maat naast mij. De eerste les is
‘Atomen en Moleculen’ een vrij interessant onderwerp, maar ook vrij veel nieuwe dingen die
ik nog niet heb gezien dus goed opletten is het antwoord. Tegenover mijn maat die vaak ligt
te slapen op de banken. Na 2u hard opletten heb ik een kwartiertje pauze en dan heb ik
terug les. Tijdens de pauze ga ik vaak mijn drinken eens bijvullen. Ook speel ik bijna altijd
een golfspel op de gsm tegen mijn klasgenoot. Tenslotte praten we ook over hoe ons
weekend was en over hoe Waasland-Beveren heeft gespeeld want hier zijn we beide
supporter van. Ik ben zelf dit weekend gaan zien naar hen want ik ben trotse
abonnementhouder van de club. Na de lange pauze hebben we terug een interessante les
van 1.30u. Deze keer gaat het over Celbiologie. Na deze les is het eindelijk pauze en is het
tijd om in de foyer mijn bokes op te eten. Eenmaal dat mijn boterhammen op zijn heb ik nog
steeds een beetje honger en de geur van de overheerlijke worstenbroodjes daar is
onweerstaanbaar. Dus ik ga er snel nog één halen voordat de pauze terug voorbij is. Het is
nu 13.30u en tijd voor mijn laatste les van de dag namelijk een heel zwaar en super moeilijk
vak. Dit vak is Chemisch rekenen. Het is gekend als een buisvak en weeral gedurende de
2u les heb ik het weer moeilijk met allerlei oefeningen en ga ik voor geen meter vooruit.
Eindelijk ik kijk naar de klok en het is tijd om naar huis te gaan, verlost van deze les. ik ga
weer terug naar de tram en zit op de tram voor een uurtje en dan ben ik terug thuis.Het is
ondertussen al 17.00u. Ik speel nog wat op de playstation en om 18.00u is het eten klaar.
Natuurlijk heeft ons papa lekker gekookt heeft gesmaakt. Om 19.30u vertrek ik naar de
voetbal om te gaan trainen. Ik train weer lekker hard en super intensief. Na de training
douche ik snel en ga ik weer naar huis. Het is nu al vrij laat ik ga direct mijn tanden poetsen
als ik thuis ben en ga naar mijn bed. Daar zit ik nog een uurtje op mijn gsm. Het is nu
23.30u ik denk dat ik maar eens ga slapen.

Slaapwel XXX




