
ALS JE ‘T ONS VRAAGT…

CHIRO SLORATOKELS



VOORWOORD
Lieve Slorakanen,
de maand april is weer gestart. Er viel al sneeuw, het regende al dagen achter elkaar maar
wij zorgen steeds voor zonnetje op jullie zondagen.

Zoals je zal lezen staan er niet super veel zondagen gepland. Dit komt natuurlijk door de
Paasvakantie. En op het einde van de maand doen wij ons jaarlijks festival Slorarock. De
leiding en de oudste leden zullen daar mega hard moeten werken vandaar dat we ook op 1
mei geen chiro kunnen geven. Uiteraard zijn jullie allen welkom om eens een bezoekje te
brengen op 30 April in het bouckenborgpark. Tickets en info zijn beschikbaar via onze
website: www.Slorarock.be

Lieve 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! 
● Bekijk goed de flits in verband met ochtend-/ avondchiro’s of helaas soms

geen chirozondagen.

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

http://www.slorarock.be


Sloebers
april de tijd dat het terug mooi zal worden ….ale dat hopen we toch.dus weer een maand
vol leuke chiro zondagen.laat zeker wanneer je niet kan komen maar wat nog beter is
gewoon komen !!!!!

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, vetste, 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.

Zondag 10 april 2022

helaas helaas helaas het is vakantie en doen we deze zondag geen chiro. geniet van uw vrije
vakantie dag en we zien elkaar weer snel.

Zondag 17 april 2022

beste vrienden helaas deze zondag ook geen chiro want het is nog steeds vakantie.maaaar
de leiding gaat hier gebruik van maken want zijn gaan namelijk op leidingsweekend . dit wilt
zeggen werken aan de sfeer binnen de leidingsploeg en natuurlijk al de eerste
voorbereidingen voor het kamp deze zomer. want dat wordt voor de sloebers 7 dagen feest.
dus helaas deze week ook geen chiro maar volgende week zijn we er weer :)

zondag 24 april 2022

dat jullie echte stoere mannen zijn wisten we al maar natuurlijk moet je ook wel een zacht
kantje hebben om later indruk te maken. en natuurlijk niks beter als lekker kunnen koken en
dit is ook nog eens handig om zelf te kunnen want eten is ook gewoon lekker en fijn. dus
we doen een kook zondag neem dus zeker je schort en koksmuts mee en we maken iets
enorm lekkers We zien jullie graag op de chiro van 14u tot 17u30 en vergeet je
etenen drinken niet want onze kookkunsten kunnen nog steeds mislukken he.

ZONDAG 1 mei 2022

gisteren vond het grootste evenement van merksem en omstreken plaats SLORAROCK
georganiseerd door de leiding van chiro sloratokels.omdat dit veel opbouw is hard werken
en veel afbreken is de dag erna doen we helaas geen chiro maar dit doen we allemaal voor
jullie want de opbrengst van dit evenement gaat volledig naar de chiro.zo dat we nieuw
materiaal en een zot kamp kunnen doen.maak dus zeker reclame bij vrienden familie en
kennissen want het wordt groots. helaas geen chiro sorry jongens

dit was het dan voor april niet zo veel chiro maar we hopen jullie elke week te zien en als
jullie nog vriendjes hebben neem ze zeker mee want we willen met nog meer sloebers zijn ;)

dikke kus van jullie Stoere leiders

xoxo  Quinten & Rens

Rakkers



Met de paasvakantie in zicht komt het einde van ons chirojaar ook al weer wat dichterbij.
Dat betekent echter niet dat het daarom minder plezant wordt!

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!

ZONDAG 10 APRIL 2022

De paashaas komt waarschijnlijk dit jaar ook weer langs of jullie zijn aan het genieten van
de witte sneeuw op skivakantie. Daarom gaan doen we vandaag geen chiro en snoepen wij
ook nog wat van onze chocolade.

ZONDAG 17 APRIL 2022

Sinds we al voorbij de helft van ons chirojaar zitten, moeten de leiders nog eens bij elkaar
zitten om alles tot in de puntjes voor te bereiden voor dit laatste deel. Hierdoor is het helaas
vandaag ook weer geen chiro.

ZONDAG 24 APRIL 2022

Dag jongens, of moeten we jullie vandaag aanspreken met ‘meisjes’? Want vandaag gaan
we een kijkje nemen is het chiro leven van Divora. Jullie mogen dan ook vandaag naar de
chiro komen met een rok/ jurk over jullie chirokleren heen. Het is chiro van 14u tot
17u30, vergeet je vieruurtje niet!

ZONDAG 1 MEI 2022

Vandaag is het helaas geen gewone chirozondag.. dit komt omdat de leiding gisteren het
beste feestje van Merksem heeft georganiseerd, Slorarock! Omdat zoiets veel tijd, weinig
slaap en veel opruimwerk vereist kunnen we jullie vandaag geen chiro geven. Jullie mogen
zeker eens komen kijken op 30 april, te bouckenborgh!

Met iets minder chirodagen deze maand dan normaal, hopen we jullie zeker allemaal te zien.
Want een hele maand stilzitten zou niemand van jullie echt kunnen ;) .

- Seppe en Cédric

TOPPERS



Wat is de tijd weer voorbij gevlogen het is al april maar het voelt alsof het jaar nog maar net
begonnen is. In april vallen er wel een hoop zondagen weg dus lees zeker de rest van de
flits goed door.

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.

ZONDAG  10 APRIL

De leiding gaat zelf ook op vakantie dus is het geen chiro vandaag.

ZONDAG 17 APRIL

Hop,hop,hop de paashaas hopt weer langs om zijn eitjes te verstoppen. Maar
dat zal moeilijk worden want het is geen chiro deze
week.

ZONDAG 24 APRIL

Vandaag halen we een amerikaanse game show naar
onze chiro. Als je last hebt van keuzestress dan gaat
vandaag niks voor jou zijn. tijdens onze eerste ‘’Deal or
no Deal’’ Zondag. Het is chiro van 14:00 tot 18:30 en
vergeet geen koekje voor tijdens de
reclameblokken.

ZATERDAG 30 APRIL

Het heeft lang geduurd maar het is eindelijk hier de 10de editie van
Slorarock. Jullie hoeven niet te helpen maar jullie mogen zeker langskomen
om naar de beste artiesten van merksem te komen luisteren. Slorarock
start om 16:00.

ZONDAG 1 MEI

De leiding zit het feestje van gisteren nog op te ruimen dus het is geen
chiro vandaag.

Dit was het dan weer voor deze maand. Hopelijk hebben jullie van de Slorarock en de
paasvakantie genoten en zijn jullie al helemaal klaar voor de laatste 2 maanden.

Floki en Randy.

Kerels



Liefste jongens, deze maand zien wij jullie heel weinig. We horen jullie al wenen, geen vrees
de enkele keren dat wij jullie wel zien doen we de zotste dingen. Ziehier de flits.

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.

ZONDAG 10 APRIL 2022

Zie daar komt de Paashaas uit zijn holletje gekropen. Ga vandaag maar lekker eieren
zoeken. Het is geen chiro vandaag.

ZONDAG 17 APRIL 2022

NEEEEEH vandaag moeten jullie ons weeral missen. De leiding is namelijk op
leidingsweekend, een heel weekend vergaderen over jullie en al jullie stommiteiten. Tot
volgende week!!!

ZONDAG 24 APRIL 2022

Vandaag staat de zondag in het teken van onze favoriete plant… eucalyptus. Wat dit inhoudt
kom je maar bekijken. Pak je mooiste verkleedkleren mee om je als triestige plant te
verkleden, de leiding doet dit namelijk al elke zondag. Chiro van 14u tot 19u, vergeet
niet genoeg eten en drank mee te nemen.

ZONDAG 1 MEI 2022

WAAR IS DA FEESJE? In bobo maar wel gisteren. Vandaag is het geen chiro want jullie
hebben deze nacht zo goed gewerkt en willen vast dodoke doen. Slaapwel lieve schatten.
Voor de mensen die het niet doorhebben gisteren was het Slorarock.

ZATERDAG - ZONDAG 6-8  MEI 2022

Dit weekend is het ons legendarisch afdelingsweekend. Meer info volgt nog.

Ja ja dat was het dan weer. Volgende maand zijn wij er weer met meer zondagen.

Dikke kussen

Big shark en mini guppie

ASPIRANTEN



Heren, deze maand is voor jullie zeer leeg en eenzaam, zoek comfort bij elkaar. Pak elkaar
eens goed vast en knuffel hard want jullie gaan ons veel missen!

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!

ZONDAG 10 APRIL 2022

Vandaag is het geen chiro aangezien de paashaas zijn jullie tuin heeft volgespoten met zijn
eieren. Mhm lekker aan zijn eieren zitten en deze verzamelen op zondag met heel de familie!
Veel plezier jongentjens!

ZONDAG 17 APRIL 2022

Oke tijgers, jullie weten: als iets moet dan moet het. Net zoals ons leidingsweekend waar we
erg belangrijke leidingsdingetjes bespreken zoals onze kampdans! Helaas opnieuw geen
chiro maar niet getreurd lang hoeven jullie ons niet te missen!

ZONDAG 24 APRIL 2022

Vandaag gaan we het zware werk voor de chiro doen, mensen sprokkelen voor Slorarock!
Elke chiro in het verbond zal ons zien passeren en op het einde van de dag dromen van de
knappe aspiranten van Chiro Sloratokels, smeer uw verkopersbenen maar goed in want we
gaan records verbreken! Chiro van 14u tot 19u, vergeet niet genoeg eten en drank
mee te nemen.

ZONDAG 1 MEI 2022

Liefste poepjes, deze zondag hebben jullie geen chiro na een heel zwaar weekend gewerkt
te hebben voor Slorarock, het mooiste festival van Antwerpen. Bedankt voor jullie harde
werk en wij zien jullie volgende week xxx

Zo se, de laatste rechte lijn is ingezet naar het kamp, nog even en jullie zijn van ons af
#sadlife hihi (kijk wij gebruiken hashtags, modern eh!)

Dikke smakkerd,

Sammes en Wan

Een dag uit het leven van



Yari
Vandaag is het 11 maart, het is leefweek van de leiding. Dit betekent dat de

leiding een week lang in de chiro leeft. Deze nacht waren we allemaal nog tv

aan het kijken tot 2 uur ‘s nachts. Ik besloot om wat vroeger te gaan slapen

want ik moest vandaag om 7:00 opstaan om te gaan werken. Ik werk op het

Sint-Jozefinstituut in Schoten als ICT’er. Ik kom aan op school en zie 2 leerlingen

op mij af wandelen, als ze dicht genoeg zijn zie ik dat het mijn kerels zijn, ze

beginnen wat lastige vragen te stellen die ik zo vroeg op de ochtend nog niet

aankan.

Tijdens de middag ga ik een lekker broodje halen. Daar ontmoet ik nog een lid

van de chiro. Als ik de eerste hap pak van mijn broodje bedenk ik dat ik elke

middag hetzelfde eet en dat dat niet zo goed is voor mijn gewicht. Ik zeg dan

ook elke dag tegen mezelf dat ik dringend moet gaan sporten.

Vanavond is het Aspilounge, het feestje van de Aspiranten in onze mooie

kelder. Als leiding moet ik natuurlijk aanwezig zijn en een paar cola’s drinken.

Tegen een uur of 3 ‘s nachts help ik onze aspirantjes nog even met de opruim

van hun feestje en rij dan met de fiets naar huis. Ik leg mij stilletjes neer in mijn

bed waar ik een week niet heb in geslapen en van snel in het slaap.

Slaapwel <3


