
ALS JE ‘T ONS VRAAGT…

CHIRO SLORATOKELS



VOORWOORD
Aah de mannen van de Sloratokels,
Voor deze korte maand staat er één belangrijke datum op de planning. Ons fantastisch
groepsweekend staat gepland op 25-27 februari. Schrijf je via de leiding in om mee te gaan
op deze fantastische 2 dagen. Let op, dit kan ten laatste tot 20 februari.
Maar in aanloop naar dit weekend heeft de leiding weer een hele hoop leuke namiddagen
voorzien. Kom dus zeker enthousiast meedoen met hun leuke programma’s.

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
hoi hoi het is al weer de 2de maand van dit jaar weer een enorm drukke maand waaaaaaant
we gaan op groepsweekend,het is valentijn en leider Quinten is jarig :) maar wat we op
zondag gaan doen lees je hier

ZONDAG 6 februari 2022

het is zo ver de olympische winterspelen zijn begonnen en natuurlijk kunnen de sloebers niet
achter blijven kom je mee ijshockey,curling,of schansspringen van het dak (oké nee dat
laatste is te gevaarlijk) kom dan zeker want dit wil je niet missen het is chiro van 14:00 tot
17:30 en vergeet je hapje en drankje niet

Zondag 13 februari 2022

afgelopen week gebeurde er iets geweldig…….weet je het ?.............oke ik geef een tip het
gebeurde op 9 februari………….nee nog steeds niet ?......oke .. jullie fantastische leider
Quinten werd 21 jaar en natuurlijk moet dat gevierd worden we doen dus “de-grote-leider
Quinten verjaardag-zondag” met een feestje en natuurlijk de leukste spelletjes van de
leider.het is chiro van 14:00 tot 17:30 vergeet je hapje en drankje niet!!

Zondag 20 februari 2022

afgelopen week was er ook weer iets. Valentijn die ene dag dat je tegen u vriendinnetje
extra lief moet zijn en cadeautjes moet kopen en ookal heb je geen lief dan heb je het ook
nog gezien alles hangt vol met hartjes en roze blaadjes overal. nee het is zondag en kunnen
we terug als echt mannen onder elkaar spelletjes spelen en terug babbelen over de voetbal
of over hoe hard vrouwen kunnen zagen. vandaag den enige echte mannen zondag dus ZIE
DA GE DER ZE !!! het is chiro van 14u00 tot 17u30 en vergeet je 4 uurtje niet

Vrijdag25-zondag 27 februari 2022

dit weekend is het groepsweekend dit wilt zeggen dat we met heel de chiro een weekendje
weg gaan. ondertussen ken je al wat andere kinderen van de oudere groepen. maar de
oudere groepen kennen de stoere sloebers ondertussen ook al goed.verdere info volgt nog
via een brief.maar natuurlijk moet je mee gaan dit wil je niet missen

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.

dit was het dan voor deze maand als je een keertje niet kan komen laat het dan zeker
weten.en mocht je nog vriendjes hebben laat ze zeker een keer proeven van de chiro en
breng ze mee en vertel vooral hoe leuk het hier is :)

dikke kusjes van jullie knappe leiders

xxx

Rens & Quinten



Rakkers
Na een maandje leiding gekregen te hebben van de aspiranten, zijn wij er weer met leuke
programma’s. Kom dus zeker naar de chiro deze weken en nodig nog maar eens al jullie
vriendjes uit!

ZONDAG 6 FEBRUARI 2022

Kom maar eens tonen wie de beste is onder ons. Want de leiding daagt jullie uit voor een
heuse leiding-leden zondag. Het is chiro van 14u-17u30, vergeet
geen 4-uurtje.

ZONDAG 13 FEBRUARI 2022

Sinds de Olympische winterspelen al een tijdje bezig zijn, zullen wij
vandaag ook eens onze sportiefste kant bovenhalen. We gaan sommige
disciplines onder de loep nemen en onze beste schaats voorzetten! Pak
je dus zeker warm genoeg in, want het wordt ijs-koud vandaag. Om
deel te nemen moet je naar de chiro komen van 14u tot 17u30,
vergeet geen krachtvoer.

ZONDAG 20 FEBRUARI 2022

Op deze zondag spelen we spelletjes anders dan normaal. Zo spelen we misschien wel
voetbal met een tennisbal of pingpong met een allesbal! Uit een lijst van verschillende
spelletjes en balsoorten zullen we dus spelletjes spelen die je nog nooit hebt gezien. Het is
chiro van 14u tot 17u30 vergeet geen snackje.

VRIJDAG 25 - ZONDAG 27 FEBRUARI 2022

Zeer goed nieuws, in plaats van 1 dag chiro in de week, krijgen jullie
er 3! We gaan namelijk op weekend met heel de chiro. Verdere
informatie over het groepsweekend staat op de brief.

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!

Hopelijk waren wij even goed in programma maken als dat de aspiranten dat afgelopen
maand hebben gedaan.

!! Vergeet niet dat jullie nog steeds getrakteerd worden als we in totaal 20
rakkers hadden in de groep. Het zou spijtig zijn dat je deze kans laat liggen ;).

Cé en Seppe xx



TOPPERS
De feestdagen en januari zijn nu echt voorbij, dus het is tijd voor de kortste maand van het
jaar ! Benieuwd wat jullie allemaal te wachten staat de komende weken ? Lees de flits en
kom zeker af.

ZONDAG 6 FEBRUARI 2022

Vandaag gaan we zien wie van jullie het sterkste en het snelste is in een reuze
laddercompetitie met een twist. Dus kom zeker meedoen met onze kei leuke spelletjes en te
zien wie de beste is.
Het is chiro van 14u-18u30, vergeet geen 4-uurtje.

ZONDAG 13 FEBRUARI 2022

Vandaag gaan we jullie hersenen kraken. Ik hoor jullie hersenen nu al kraken terwijl jullie
aan het nadenken zijn over wat we gaan doen. We gaan vandaag namelijk een escape room
doen.
Vergeet geen 4-uurtje het is chiro van 14u-18u30.

ZONDAG 20 FEBRUARI 2022

Welkom bij een nieuwe aflevering van SOS Slora. Vandaag
maken we een heerlijk gerechtje. Wat we zullen maken is nog
een verrassing, maar geloof me dit wil je zeker niet missen.
Neem voor de zekerheid toch een klein vieruurtje mee en
sowieso een drankje.
Chiro van 14u00 tot 18u30.

ZONDAG 25-26-27 FEBRUARI 2022

Dit weekend gaan eindelijk nog eens op weekend het is namelijk groepsweekend. Pak al
maar je slaapzak en bedje in. Je al een brief gekregen met meer info over het
groepsweekend.

ZONDAG 6 MAART 2022

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.

Dit was het dan weer voor deze maand. Hopelijk hebben jullie van de zondagen genoten en
zijn we op weekend kunnen gaan. Op naar de volgende maand !

Floki en Randy.



KERELS
Liefste kindjes, het is de maand van de liefde, is het niet voor een grietje dan is het voor
elkaar. Wij zien jullie in ieder geval heel erg graag… komen elke zondag. Zie hier het
programma.
ZONDAG 6 FEBRUARI 2022

JAJA vandaag komen jullie grootste dromen uit. Deze dag gaat in jullie geheugen gegrift
staan. Jullie gaan jullie eigen bordeel mogen opstarten. Ja bordeel voor degene die nog niet
weten wat dit is, dit zijn de gebouwen die onze rosse buurt opfleuren. Pak allemaal de dikste
bontjas en zonnebril mee. Het is chiro van 14:00 tot 19:00 en vergeet zeker geen
eten en drinke want van al da werken😉 krijgde hoenger he.

ZONDAG 13 FEBRUARI  2022

Na de mooie zondag van vorige week gaan we het vandaag wat vrouw-vriendelijker doen.
We gaan nog eens met de vrouwtjes spelen. Niet iedereen vindt het even leuk maar we
verwachten jullie wel allemaal. Laat elkaar niet in de steek en laat maar zien dat wij de
betere chiro zijn. Het is chiro van 14:00 tot 19:00 en vergeet zeker geen pralineke
en frisdrankje met 2 rietjes.

ZONDAG 20 Februari 2022

Hopelijk hebben jullie vandaag een topdag want het zal een hele missie worden, wij hebben
iemand verstopt in de omgeving voor jullie. Jullie zullen alle skills die je hebt nodig hebben
om deze man/vrouw te vinden. Alles is dan ook mogelijk en jullie krijgen geen enkele hulp
deze persoon zijn handlangers en pas op wie weet zijn er wel kapers op de kust. Chiro van
14:00 tot  19:00 vergeet geen overlevingspakket want niemand weet waar jullie
zullen belanden.

ZONDAG 25-27 Februari 2022

Olalalalla het groepsweekend is daar. Als het mag doorgaan van onze beste vriend ‘Rona.
Jullie kregen al een brief met verdere info.

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.

Dat was het alweer voor deze maand. Wij zien jullie
volgende maand weer met meer weer.

XOXOXXOXOXOOXOXOXOXOXOXOX

Tarzan en Kroko



ASPIRANTEN
Hey knappe venten, na een vermoeiende maand als leiding is het terug tijd voor jullie om
onschuldige lieve leden te zijn!

ZONDAG 6 FEBRUARI 2022

Aaaah, 6 februari, wat een mooie dag. Wisten jullie dat op deze dag in 337 N.C. Paus Julius
1, Paus Marcus opvolgde? Of dat vandaag in 2018, Elon Musk de “Falcon Heavy” afvuurde,
de krachtigste raket ter wereld? Awel, ik ook ni! Dringend nood aan de ultieme quizdag zeg
ik dan! Chiro van 14:00 tot 19:00, vergeet geen inspirationeel brainfood!

ZONDAG 13 FEBRUARI 2022

Vandaag doen we een eens iets anders, wat dat juist is mogen we helaas nog niet zeggen
maar wees er maar zeker van dat jullie elkaar zullen moeten vertrouwen om dit tot een goed
einde te brengen. Benieuwd wa wij jullie gaan aandoen? Kom dan maar naar de chiro van
14u tot 19u, vergeet geen survivalpakket.

ZONDAG 20 FEBRUARI 2022

Aangezien jullie leiding heel drukke mannen zijn is het eens tijd dat wij nen ochtendchiro
doen. Effe rustig chillen in de zetel, filmke zien, beetje bijbabbelen. Nen echte
aspirantenzondag dus. Dat betekent dus dat het chiro is van 10u tot 13u.

ZONDAG 27 FEBRUARI 2022

Dit weekend is het helaas geen chiro want wij gaan rondpatsen op verplaatsing. Jawel, we
gaan op groepsweekend. Dees weekend gaan we Zoersel kennis laten maken met de
enige echte aspiranten van Chiro Sloratokels. Maak jullie borst maar nat en legt allemaal uw
haar nogis goe want we moeten ne goeien indruk
nalaten eh! Brief met meer info volgt!

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!

De maanden vliegen voorbij, voor dat jullie het weten is het jaar gedaan ☹ ☹ Hopelijk strooit
corona niet teveel roet want we maken er nog een fantastisch jaar van!

Kusjes,

Jullie Zaddy’s



Dag uit het leven van ... Olivier

5u15 de wekker gaat voor de eerste keer. Ik vind

het nog te vroeg om op te staan dus snooze ik

nog 2 keer. Ondertussen is het 5u30, tijd om te

gaan douchen. Als ik klaar ben in de badkamer,

ga ik naar beneden om mijn boterhammen en

rugzak te maken om mee te nemen naar het

werk.

Als ik klaar ben, is het 6 uur. Hoog tijd om te

vertrekken naar het werk. Ik werk namelijk als

technieker voor camera- en inbraaksystemen.

Vandaag moet ik eerst nog een stagiair gaan

ophalen in Hemiksem. Samen vertrekken we

naar het eerste tankstation. Dit is een half uurtje

rijden, richting Waarloos. Tegen we daar zijn is

het ongeveer 7 uur en kan de dag beginnen.

Vandaag hebben we in totaal 6 stations te doen, gaande van Waarloos naar Bierbeek om

dan weer door te rijden naar Zonhoven. Dan is het ineens al middag. Maar tijd om te eten

‘s middags hebben we weer niet anders word het een heel lange dag. Van hieruit rijden we

door naar Arendonk en Lille. Nadien ga ik de stagiair al thuis afzetten. Maar voor mij is het

nog niet gedaan ik moet nog naar 1 station in Meer. Wanneer ik hier eindelijk ben, is het

alweer 18 uur. Tijd om naar huis te vertrekken.

Een half uurtje later kom ik thuis aan. Het eten is klaar, dus kunnen we samen aan tafel voor

het avondeten. Na het eten heb ik niet veel tijd want ik moet me weer beginnen klaarmaken

om te vertrekken naar mijn basketbaltraining. Die begint om 20u30 maar ik moet thuis toch

rond 20 uur vertrekken want we moeten er een kwartiertje op voorhand zijn.  Na 1,5 uur

trainen is het tijd om te douchen en naar huis te vertrekken. Als ik 30 minuten later eindelijk

thuis kom, ga ik meteen slapen. Want morgen is het weer vroeg dag !


