
ALS JE ‘T ONS VRAAGT…

CHIRO SLORATOKELS



VOORWOORD
Gegroet Slorakanen,
Eerst en vooral wensen wij jullie het beste voor het nieuwe jaar. Er staan weer een hele
hoop toffe activiteiten gepland en laat ons hopen dat we dit jaar verlost geraken van Corona
zodat ook onze zondagen weer normaal kunnen verlopen.

Zoals ieder jaar hebben heel wat leiding deze maand examens. Vandaar dat de aspiranten
het een maandje gaan proberen overnemen. 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. 
● 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
Lieve Sloebertjes deze maand belooft een maand te worden boordevol met actie. Wil je
weten wat we allemaal gaan doen lees dan zeker de flits verder.

ZONDAG 2 Januari 2022

Gelukkig nieuwjaar beste sloebers. Helaas geen chiro vandaag want je zal je nieuwjaarsbrief
moeten gaan voorlezen bij de familie. Geniet van je zondag volgende week zijn we er Weer.
Het is dus GEEN CHIRO

Zondag 9 januari 2022

Vandaag hebben jullie terug Chiro maar helaas niet van jullie vaste leiding. Je krijgt leiding
van de aspiranten zij oefenen of ze klaar zijn om volgend jaar leider te worden. Dus zeker
komen wij zij zorgen voor een leuke zondag het is Chiro van 2 tot half 6 vergeet je 4 uurtje
niet

Zondag 16 januari 2022

1,2,3,4,5,6,7 zo gaat het goed zo gaat het beter en nog een kilometer... Zoals je misschien
al ziet gaan we vandaag op…. Speeltuinen Tocht. we gaan elke speeltuin van Merksem af en
zoeken naar de coolste en beste speeltuin van ze allemaal. kom jij ook mee op tocht? Het is
chiro van 14u tot 17u30. vergeet geen rantsoen en cruciaal drinken.

Zondag 23 Januari 2022

het is vandaag weer eens een super toffe dag.Het is chiro van 14u tot 17u30. vergeet
geen koek en drank.

ZONDAG 30 JANUARI 2022

Deze zondag is het weer een speciale dag. De oudste leden van de chiro wagen weer hun
kans als leiding. Ben je benieuwd wat ze deze keer voor jullie in petto hebben? Kom dan
zeker naar de chiro. Want het is chiro van 14u-17u30

ZONDAG 6 FEBRUARI 2022

Het is weer eens een traditionele chirozondag. Het is chiro van 14u tot 17u30. vergeet
geen koek en drank.

Zoals je ziet is dit een korte maand.Hopelijk gaat hij kort en krachtig zijn. We
hopen jullie allemaal weer op zondag terug te zien.

Rens & Quinten



Rakkers
5,4,3,2,1…...GELUKKIG NIEUWJAAR!!!! Veel succes en plezier in 2022. Onze goede
voornemens voor het komende jaar zal zijn dat we ook nu weer 100% aan toffe spelletjes
gaan geven en leuke activiteiten gaan doen.

ZONDAG 2 JANUARI 2022

Geen paniek, ook dit jaar gaan we knallen met allerlei leuke spelletjes en activiteiten. Maar
we geven jullie tijd om de nieuwjaarsbrieven te gaan voorlezen bij de Bomma & Bompa en
geven daarom deze zondag geen chiro

ZONDAG 9 JANUARI 2022

Een nieuw jaar betekent weer een nieuwe draai. Omdat het de eerste zondag van het jaar
is, doen we het eens helemaal anders. Vandaag zijn wij niet jullie leiding maar zijn jullie de
onze! Onthoud dus jullie favoriete spelletjes om vandaag te spelen en dan kan je eens in
onze schoenen staan. Het is chiro van 14u-17u30, vergeet geen snackje.

ZONDAG 16 JANUARI 2022

Omdat de leiding helaas moet studeren vandaag zullen jullie vandaag leiding krijgen van de
aspiranten. Ze hebben een leuk programma voorzien dus kom zeker! Chiro van
14u-17u30 vergeet je koekje en drankje niet!

ZONDAG 23 JANUARI 2022

De leiding wordt dus nog steeds lastig gevallen door die stomme examens… Helaas zullen
wij er dus weer niet bijzijn, maar komen de aspiranten weer eens langs. Wil je weten wat ze
voorbereid hebben, dan moet je zeker langskomen vandaag. Chiro van 14u-17u30,
vergeet je vieruurtje niet.

ZONDAG 30 JANUARI 2022

Omdat jullie leiding nog steeds druk in de examens zitten, geven we de aspiranten nog eens
de kans om leiding aan jullie te geven. Kom zeker enthousiast meedoen. Het is chiro van
14u-17u30, vergeet geen vieruurtje.

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.

Deze maand is weer eens voorbij gevlogen, helaas konden wij er niet zo veel bij zijn.
Hopelijk hebben die aspiranten het een beetje goed gedaan zodat jullie het toch ook nog
een leuke maand vonden.

Seppe en Cé



Toppers
Na alle familie feestjes,vakantie en examen vliegen we er weer in met veel enthousiasme. Er
staan weer top programma’s voor jullie klaar. Deze maand zullen jullie ook een paar keer
vervangleiding krijgen van de aspiranten want leider Sander moet studeren voor zijn
examens.

ZONDAG 2 JANUARI 2022

De leiding is nog druk bezig met familiefeesten en nieuwjaarsbijeenkomsten.Daarom is het
geen chiro vandaag. Uitstel is geen afstel van een fantastisch jaar.

ZONDAG 9 JANUARI 2022

Bij een nieuw jaar horen ook nieuwjaarsresoluties. Onze nieuwjaarsresolutie is om jullie
meer jezelf te laten zijn daarom starten we met niks anders dan een ouderwetse
gehandicapte zondag.Het is chiro van 14u-18u30, vergeet geen snackje.

ZONDAG 16 JANUARI 2022

Omdat de leiding helaas moet studeren vandaag zullen jullie vandaag leiding krijgen van de
aspiranten. Ze hebben een leuk programma voorzien dus kom zeker! Chiro van
14u-18u30 vergeet je koekje en drankje niet!

ZONDAG 23 JANUARI 2022

Examens, Examens, Examens, leider Sander heeft het nogsteeds veel te druk… Helaas
zullen wij er dus weer niet bijzijn, maar komen de aspiranten weer eens langs. Het is Chiro
van 14u-18u30, vergeet je vieruurtje niet.

ZONDAG 30 JANUARI 2022

De lente staat voor de deur daarom gaan we vandaag nog één keer kei veel winterpret
beleven.dus trek je muts en je handschoen nog maar een keertje aan. Het is chiro van
14u-18u30, vergeet geen vieruurtje.

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 om mee te doen met onze kei leuke spelletjes
ook al gaat Sybe waarschijnlijk winnen. Het is chiro van 14u-18u30, vergeet geen
4-uurtje.

Deze maand is weer eens voorbij gevlogen, helaas konden wij er niet altijd bij zijn. Hopelijk
hebben die aspiranten het een beetje goed gedaan zodat jullie het toch ook nog een leuke
maand vonden. Nu dat alle examens gedaan zijn zullen Olivier en Sander Weer elke zondag
klaar staan om jullie te vermaken.



KERELS
Amai seg den tijd ga rap het is al 2022. Hopelijk het jaar zonder onze vriendin Rona. Wij
hebben er alvast veel zin in. Ziehier het eerst programma van dit mooie voorjaar.

ZONDAG 2 JANUARI 2022
1 week konden jullie het nog wel aan maar nu beginnen jullie de Chiro natuurlijk ontzettend
hard te missen maar helaas zullen jullie nog 1 week moeten wachten. Maar laat het jullie
niet tegenhouden om samen eens af te spreken. DUS geen Chiro maar vanaf volgende
week zijn we er weer met meer weer.

ZONDAG 9 JANUARI  2022

Vandaag gaan wij is nen speciale zondag houden. We weten allemaal da jullie een vijs
missen maar vandaag gaan we is een dag beleven in de huid van een minderbedeelde. We
gaan is zien of jullie dan misschien jullie vijs terugvinden. Het is chiro van 14:00 tot
19:00 vergeet zeker geen ete en drinken.

ZONDAG 16 JANUARI 2022

Nu de feestdagen gedaan zijn en wij weer allemaal 10kg zijn bijgekomen door al het eten
dat we hebben geboeft (want wij weten dat jullie ook een Rudi hebbe) gaan wij als de
goede leiding die we zijn er nog een schepje bovenop doen. Vandaag gaan we nog is lekker
koken dus pak allemaal jullie koksmuts mee. Het is chiro van 14:00 tot 19:00 en pak
als backup plan toch maar iets klein mee om te eten.

ZONDAG 23 JANUARI 2022

Vandaag is het eens tijd om naar onze o zo mooie stad te trekken. We spelen een heus
stadsspel. Scherp jullie versier- en bedelskills maar al aan want die zullen jullie zeker nodig
hebben. Het is chiro van 14:00 tot 19:00, pak zeker een 4-uurtje mee en wat
drinken mee want wij betwijfelen of jullie gratis eten kunnen fixen.

ZONDAG  30 JANUARI  2022

Jullie weten ondertussen dat jullie leiders heel veel mankementjes hebben en op het punt
staan om in te storten. Maar vandaag gaan wij jullie toch verslaan in een (deftige) lede –
leiding! Deze keer gaan we olle een stukske harder aanpakken. Zie maar da ge er klaar
voor zijt! Het is natuurlijk weer chiro van 14:00 tot 19:00 vergeet geen
3.5-uurtje!

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.

Voila se da was het weeral voor de eerste maand van dit jaar wij hopen jullie elke zondag te
mogen verwelkomen om aan onze goede voornemens te voeldoen. Dikke kusse en knuffels
aan jullie en jullie familie.
Dikke zoenen jullie kapoenen
Tarzan en Kroko



ASPIRANTEN
Lieve jongens, Januari is een grote maand voor de aspitjes want deze maand kunnen jullie
eindelijk laten zien wat jullie kunnen als leiding!

ZONDAG 2 JANUARI 2022

Patat met uw z*tte kloten op uw gat! Hopelijk hebben jullie 1januari goed verteerd en er
een stevige knalfuif van gemaakt want vanaf volgende week is het bittere ernst en begint
jullie stage!! Maar toch al van jullie kapoenen een heel gelukkig Nieuwjaar!!!!

ZONDAG 9 JANUARI 2022

Zoals jullie misschien al doorhebben zal het een zeer saai flits zijn omdat jullie 4 keer
gewoon de melding krijgen dat het aspistage is! Joepieeee! Exacte uitleg over wat er exact
verwacht wordt van jullie volgt zeker nog maar probeer om zoals de leiding altijd goed
voorbereid te zijn en een mooi programma te maken!

ZONDAG 16 JANUARI 2022

Ook deze zondag is het aspistage, check zeker wanneer ge er moet zijn en tot hoelaat het is
want wij kennen jullie al! Succes jongens!

ZONDAG 23 JANUARI 2022

SURPRISE, nee mopje tis ook vandaag aspistage. Allez om toch een beetje creatief te zijn
mogen jullie ons deze zondag allemaal jullie beste mop vertellen. Dan weten wij ineens of
jullie effectief de flits lezen want ook voor ons is dat een raadsel!

ZONDAG 30 JANUARI 2022

Voor de allerlaatste keer dus laat jullie horeeeeeennnnn! “ASPISTAGE!!!”. Exact, goed
geraden. Jullie allerlaatste kans (voor sommigen) om je te bewijzen op zondag als aspirant.
Geniet er met volle teugen van want daarna zijn jullie terug onze onderlingen,
mwahahahahaaaa *kuch*.

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!

Zo, dat was het al weer! Een belangrijke maand in jullie evolutie tot leiding, wat worden
jullie toch snel groot… Allez, genoeg gezeken. Tot de volgendeeeee

Sannes en Wam



Dag uit het leven van.. Cédric

Een goedemorgend iedereen…, het is net 7:00 geweest en

mijn wekker staat nog steeds te trillen. Ik stap mijn bed uit en

ik ga douchen. Mijn rugzak had ik nog niet klaargemaakt voor

vandaag dus dat moet dan nog even snel gebeuren. Ik hol

naar beneden de trap af en doe mijn handschoenen, muts en

winterjas aan om te vertrekken naar school want het is nogal

koud in de ochtend. Nu ik helemaal klaar ben om te

vertrekken, pak ik mijn fiets en ga ik naar school.

Eenmaal aangekomen op school heb ik toch wat stress, ik heb

namelijk een labo-examen! Ik zit nu in mijn eerste jaar Chemie aan de AP hogeschool en dus

moet ik van alle proeven doen in een lab, keigaaf. Ik steek al mijn spullen snel weg in een

locker en doe mijn witte lab jas aan. Eerst beginnen we met wat uitleg en dan is het aan mij

om me te bewijzen. Achteraf had ik nog een moeilijke toets over verschillende

rekensommen maar die ging best goed. Nu dat dat achter de rug is, ga ik wat eten met wat

vrienden in de McDonalds, want dat hebben we nu wel verdient. Hierna keren we terug naar

school om nog wat lessen te volgen.

Uiteindelijk kom ik terug thuis; het is laat, koud en een vermoeiende dag geweest. Ik pak wat

fruit uit de mand en zet me alweer achter mijn bureau. Het zijn namelijk examens en dan is

het noodzakelijk je goed voor te bereiden, hé. Ik pak mijn kaften erbij en wat papier om te

schrijven. Even later wordt er geroepen dat ik moet komen eten, ‘Spaghetti!! Lekkerrr’.

Na kort wat verder te doen aan dat vak van daarnet doe ik de boeken toe voor vandaag.

Morgen zal ik wel wat verder werken, denk ik in mezelf. Ik zet mijn computer nog even op

om een film te zien. Helaas was ik zo moe dat ik terwijl in slaap ben gevallen met mijn laptop

op mijn schoot… Ik ga nu maar verder slapen.. Slaapwel iedereen!!


