
Flits September 2022

ALS JE ‘T ONS VRAAGT…

CHIRO SLORATOKELS



VOORWOORD
Lieve Slorakanen,

Voor we eraan beginnen blikken we kort nog even terug naar het afgelopen jaar.

Helaas namen Wannes, Justin, Yari, Sam en Rens afscheid van de chiro. Samen goed voor
22 jaar aan leidingsjaren. We willen ze daarom extra bedanken voor alle inzet van de
afgelopen jaren! En we zien ze graag nog eens verschijnen aan de chiro.

Wanneer er leiding stopt moet er natuurlijk ook leiding bijkomen. Niels, Matteo, Mathias en
Niek voegen zich bij in de leidingsploeg. Deze 4 komen mee alles van zichzelf geven. En we
wensen ze veel succes! Aangezien Groepsleider Wannes stopt, neemt Seppe de fakkel over.

Ook één van onze volwasse begeleiders geeft zijn fakkel door. Joris heeft ons de afgelopen
jaren enorm geholpen, waarvoor nogmaals een dikke merci! Hij geeft zijn taak door aan een
waardige vervangster. Katrien De Paepe was tot nu toe niet alleen lid van de kookploeg maar
is ook een oud-leidster van ons prachtige chiro. Samen met Jürgen zullen ze ons als
Volwassen team een gans jaar bijstaan.

Nu kunnen we echt aftellen! Op zondag 4 september 2022 komen jullie eindelijk te weten
wie jullie leiding voor het komende jaar zal zijn. Benieuwd wie je leiders zijn? Kom het
samen met je groepsgenoten ontdekken op weer een fantastische eerste zondag!

De flits (ons programma-boekje) krijg je in september éénmalig op papier mee. Doorheen
het jaar is dit steeds te bekijken op onze website.

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 in September!
Cédric, Mathias, Matteo, Niek, Niels, Olivier, Quinten, Sander, Seppe



BELANGRIJK
● Oude Chiro-uniformen mogen altijd worden binnengebracht.
● Kinderen kunnen vanaf het 1ste leerjaar naar onze Chiro komen.
● Zondag 4 september heeft het leven weer zin: we kunnen terug naar de Chiro!
● 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!

● Beamer
● Tennisballen
● A4 papier voor op te schrijven/tekenen (dit mag al aan 1kant bedrukt zijn)



LEIDINGSPLOEG 2022 – 2023
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.

(In volgende flitsen en op de website komen de juiste contactgegevens per afdeling te
staan. De leidingsduo’s staan nu niet naast elkaar, of misschien wel…)

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

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

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

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

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

Niels Van Grimberge
0488/ 34 59 88
Niels.van.grimberge@gmail.com

Matteo De Koster
0491/31 07 27
Matteodk04@gmail.com

Niek Vandenbussche
0470/ 02 24 46
Niek.vandenbussche2005@gmail.com

Mathias Delissen
0491/ 32 41 88
Mathiasdelissen@gmail.com

GROEPSLEIDING

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

VOLWASSEN TEAM

Katrien De Paepe
0478/ 11 54 98
Katrien_depaepe91@Hotmail.com

Jürgen Delissen
0476/ 30 54 10
Jurgen.delissen@gmail.com
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Sloebers
He� Sloeber�! Wij hebben er mega hard naar uitgekeken en hopelijk jullie ook. Want deze
maand starten we met een nieuw chiro-jaar. Joepie!!

ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022

De allereerste zondag van dit jaar, Yes! Dit wordt een mega toffe dag! Kom samen met de
andere sloebers ontdekken wie jullie leiders zijn voor het komende jaar. Het is chiro van
14u tot 17u30 en vergeet zeker geen 4-uurtje.

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022

Heb je vorige week ons lokaal gezien? Het ziet er hetzelfde uit zoals alle vorige jaren…
Neem daarom een poster van je favoriete auto, voetballer, tv-figuurtje,…of vlaggetjes,….
mee. Dan maken we van ons lokaal het coolste lokaal ever. Het is chiro van 14u tot

17u30 en vergeet zeker geen 4-uurtje.

ZONDAG  18 SEPTEMBER 2022

Ben jij snel? Kan je onopgemerkt ergens geraken? En ben jij stoer? Vandaag doen
we een ninja dag. Je mag verkleed komen als Ninja. En dan gaan we met z’n alle
allerlei toffe dingen doen zoals echte ninja’s. Het is chiro van 14u tot 17u30 en
vergeet zeker niet om je te verkleden en vergeet geen 4-uurtje.

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

Heel dit weekend kan je komen spelen. Niet op de chiro maar op
Cluysekermis. Kom op de paardenmolen of eendjes-vissen en kom zeker
eens waaien naar jouw leiding die daar heel het weekend hard staan te
werken. Het is dus zondag geen Chiro.

ZONDAG 2 OKTOBER 2022

Deze zondag is het vriendjesdag. De naam zegt het al: een dag waar je
zoveel mogelijk vriendjes kan meenemen. Neem al je leeftijdsgenootjes maar mee. Want er
zal een lekkere pannenkoek zijn bij het vier-uur.. Het is chiro van 14u tot 17u30

Er staan een hele hoop leuke dingen gepland doorheen het jaar. Als je er niets van wilt
missen kom je best iedere week! En neem al je vriendjes maar mee, zo worden we een
mega toffe en grote groep.
Groetjes van jullie geheime leiders,

Igor en Tijgertje



RAKKERS
Beste rakkers, het is weer zover: een nieuw chirojaar is weer aangebroken! Dus hopelijk zijn
jullie al een beetje uitgerust van het kamp en zijn weer klaar om bangelijke zondagen te
beleven.

ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022

Hoera! Het is eindelijk weer chiro! Vandaag zien we elkaar voor het
eerst weer na een hele maand zonder chiro. 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 11 SEPTEMBER 2022

Na de grote zomerschoonmaak zijn alle lokalen weer helemaal proper en opgeruimd.Maar
elke zondag naar zo een leeg en grijs lokaal moeten kijken is natuurlijk niet zo aangenaam
dus als je nog leuke daarom gaan we ons lokaal een beetje aankleden, chiro van 14u tot
17u30 vergeet je hapje en drankje niet.

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022

Het jaar is nog maar net begonnen, maar toch willen wij al is kijken wat jullie in jullie mars
hebben. Wij zijn alvast al aan het trainen om zo snel en zo sterk mogelijk te zijn. Zoals jullie
het misschien al hebben kunnen raden, is het deze week de belangrijkste zondag van het
jaar: LEDEN-LEIDING. Het is chiro van 14u tot 17u30 en vergeet zeker jullie drankje
en hapje niet, want jullie zullen het nodig hebben!

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

Het nieuwe chirojaar is nog maar pas begonnen, maar toch is het geen
chiro. Want… het is weer Cluysekermis. Een heel weekend vol plezier en
dat allemaal vlak voor onze chiro. Wij hopen toch dat wij jullie allemaal
daar zien, want wij zullen er ook zijn!!

ZONDAG 2 OKTOBER 2021

Hoe meer zielen hoe meer vreugde, daarom is het vandaag vriendjesdag op de chiro.Dus
vraag zeker al je school en sport vriendjes of ze niet eens naar de chiro willen komen. Het
is Chiro van 14u tot 17u30, en vergeet zeker geen snack en drankje.

En hiermee is de eerste maand van dit bangelijk chirojaar al weer gedaan. Maar we hebben
nog vele zondagen om ons keihard te amuseren. Wij kijken er al naar uit om jullie terug te
zien!

Tot 4 september

Groetjes van

Richard Batsbak & Robbie Schuurmans



TOPPERS
Het is weer zover; Een nieuw chirojaar!! Dat betekent een jaar vol avontuur,
lachen en toffe programma’s. Om dit echter waar te maken moeten jullie
wel elke week aanwezig zijn, dus hop die zetel uit en opweg richting de
chiro!

ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022

Yes,yes,yes.. het nieuwe chirojaar gaat vandaag van start. Omdat het alweer een maand
geleden is sinds we jullie hebben gezien, verwachten we jullie allemaal op onze startdag. Zo
zien jullie niet enkel onze toppers groep van dit jaar maar ook jullie fantastische leiding. Het
is chiro van 14u tot 17u30 vergeet geen vieruurtje.

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022

Ons lokaal is wel aan wat opfrissing toe, mooie posters of echte zelfgemaakte picasso’s zijn
vandaag gewenst mee te brengen. Heb je geen kunstwerken thuis staan, geen probleem,
dan maken we er vandaag iets moois van. Het is chiro van 14u tot 18u30 vergeet
geen hapje en drankje.

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2022

Om het kleine, maar toch zo pittoreske merksem eens rond te dwalen is er niets zo leuk om
al onze mooie parken en speeltuinen te bezoeken. Smeert die beentjes al maar in, want
vandaag staat er (heel, super, mega kleine) dodentocht op het programma. De tocht is
van 14u tot 18u30, vergeet geen krachtvoer.

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

Het is nog maar de 4e week en het is al geen chiro meer.. 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 2 OKTOBER 2022

We mogen dan wel de beste groep zijn, we zijn niet met super veel. Daarom is het vandaag
jullie taak om minstens 1 vriend mee te nemen. Zo kunnen we heuse massaspelen doen en
spelletjes die we anders normaal niet kunnen. Het is chiro van 14u tot 18u30, vergeet
geen vieruurtje en vriendje!

Kijk eens aan, onze eerst maand samen is voorbij gevlogen. Hopelijk vinden jullie het een
beetje tof met ons want wij zien ernaar uit om jullie een jaar te geven om niet snel te
vergeten!

De groeten, Jansen en Janssen (maar dat zijn niet onze echte namen hoor)



KERELS
Beste kereltjes, haal die uniformen uit de kast en blaas het stof er maar af, want het is weer
zover: de chiro begint weer. Wij bereiden ons al voor op al jullie energie. Tot snel!

ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022

Droog je tranen maar al want je hoeft de chiro niet langer te missen. Het is namelijk de
eerste chirozondag van het jaar. Na vandaag zal je weten wie jullie geweldige leiding is voor
de beste 10 maanden van jullie leven. Het is chiro van 14u tot 17u30 en vergeet zeker
geen hapje om te delen met jullie leiders.

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022

Het lokaal ziet er een beetje kaal uit dus om iets nieuws doen dit jaar gaan we het lokaal
inkleden. Neem al jullie posters, kunstwerkjes, creatieve ideeën,... maar mee zodat het
lokaal een kleurrijke nieuwe toets krijgt. Het is chiro van 14u tot 19u en vergeet niet
om iets mee om jullie verbeelding mee te voeden.

ZONDAG  18 SEPTEMBER 2022

Na twee zondagen op de chiro te blijven gaan we eens een stapje in de wereld zetten er is
namelijk nog een hele wereld om te ontdekken. De wereld is misschien wat groot voor een
zondag, we zullen dus met het stad moeten beginnen. Het is chiro van 14u tot 19u
neem zeker een fiets mee anders kan je vandaag niet veel doen en natuurlijk ook
geen krachtvoedsel vergeten.

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

Dit weekend is het cluysekermis. Ik hoor jullie al denken: ‘Joepie, ik kan gaan spelen’, maar
dit jaar mogen jullie meedoen met de veel toffere kant, jullie mogen namelijk werken samen
met de tiptiens. En het wordt nog beter: het is niet enkel op zondag, maar het is zaterdag
én zondag werken, joepie! Info en uren volgen nog.

ZONDAG 2 OKTOBER 2022

Deze zondag is het vriendjesdag dus neem zoveel mogelijk vrienden mee zodat onze chiro
nog een beetje kan groeien. Heb je geen vrienden? Niet erg, dan zal de leiding je wel
troosten. Het is chiro van 14u tot 19u een vieruurtje mag je altijd meenemen maar
is vandaag niet perse nodig want er zijn pannenkoeken voorzien.

Voila de eerste Chiromaand zit er weeral op, op naar de 2de.

Groetjes Bert en Ernie.



ASPIRANTEN
ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022

Het nieuwe Chiro jaar is daar met je nieuwe leiding dat weer volledig klaar is om jullie elke
keer een fantastische zondag te geven wie,wat,waar,Hoe?Kom dan gewoon hè dan zulke het
wel zien.vandaag Chiro van 2 tot half 6 vergeet je 4 uurtje niet

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022

Wat het doel is dit jaar is dat we zo veel mogelijk geld verzamelen voor een zo’n bangelijk
mogelijk kamp te beleven en als de mogelijkheden het zich aanbieden moeten we ze
grijpen. Vandaag staat onze eerste activiteit op het programma hou deze dag zeker vrij want
samen gaan we een evenement mee opbouwen meer info volgt nog…

ZONDAG  18 SEPTEMBER 2022

Vandaag is het feest in het land!!! Helaas aan de andere kant van de taalgrens :( het is de
Waalse feestdag…… niks speciaal voor ons dus wa wij gaan doen is ook niks speciaal, alleee
juist ons lokaal wa versieren me schoon posters mss de muren eens een laagje geven. We
zien wel wa we van ons vettig kot maken Chiro van 2 tot 7 vergeet je vieruurtje en
schoon posters niet

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

De schoonste foor van gans het laand is der wer de cluysefoor!!!!! Dit is een heel weekend
zwoegen en zweten, bomma’s versieren met u schoon koppeke en natuurlijk u weer
amuseren met de manne en vrouwen van de Chiro dus heel het weekend Chiro. Uren en
verdere info krijg je nog want dat weten we zelf ook nog niet.

ZONDAG 2 OKTOBER 2022

2 oktober, de eerste zondag van de 2 de Chiro maand. Maar 2 oktober is meer als dat, het is
de dag dat Mahatma Gandhi werd geboren. De man die voor vrede zorgde tussen de
verschillende geloven, waar we hem nog steeds dankbaar voor zijn. Helaas is het vandaag
gedaan met vrede over heel de wereld,HET IS OORLOG!!! Vandaag spelen we RISK !!! Een
super leuk spel duuuuus zeker komen. Het is Chiro van 14:00 tot 19:00 vergeet je 4
uurtje niet

Dat was het voor de eerste maand wij hebben er zin in !!!! Hopelijk jullie ook

tot snel vrienden

xxx

Je nieuwe aspiranten leiders


