
Flits November 2022

ALS JE ‘T ONS VRAAGT…

CHIRO SLORATOKELS



VOORWOORD
Lieve Slorakanen,

Ook in november zijn het een hele hoop toffe zondagen. Vorige maand gingen zowel de
sloebers,rakkers, toppers als ook de kerels op afdelingsweekend. En ze vonden het allemaal
fantastisch leuk.

Aan het einde van November is het Christus Koning, dit is een speciale dag voor de chiro.
Daarom krijgen jullie allemaal een brief mee met alle info die je  nodig hebt.

Dat is de maand november! Hopelijk zien we jullie allemaal iedere zondag!
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.
● 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!

● Tennisballen
● plastiek en leren voetballen.
● Waterkoker



Sloebers
He� Sloeber�! Wij hebben er mega hard naar uitgekeken en hopelijk jullie ook.
Deze maand starten we met een nieuw chiro-jaar. Joepie!!

ZONDAG 6 NOVEMBER 2022

Morgen is het leider Seppe zijn verjaardag. Maar hij heeft ook
examens Daarom staat deze dag volledig in het teken van de
favoriete spelletjes die leider Seppe speelde als Sloeber. Het zal
ongetwijfeld een leuke dag worden. Het is chiro van 14u-17u30
en vergeet geen vier-uurtje

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022

Jullie vandaag de stoerste ridders van Kasteel ‘De Cluyse’. Opzich is het niets
meer dan een kelder maar toch! Ook dat moet beschermd worden! Op deze ridderdag mag
je verkleed komen. Het is chiro van 14u-17u30.

ZONDAG  20 NOVEMBER 2022

Vandaag is het Christus Koning. Een bijzondere dag voor ons. Er zullen weer mega leuke
dingen gebeuren. Maar we zullen nog niet alles prijsgeven. (Meer info komt nog via een
brief)

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022

Vandaag is het onze Gehandicapten-dag oftewel Sloebers-special-olympics. We zullen allerlei
sporten doen maar dan met je armen samengebonden of op één been. Het is chiro van
14u-17u30 vergeet geen vieruurtje.

ZONDAG 4 DECEMBER 2022

Hoor wie klopt daar kinderen?... Zie ginds komt de stoomboot uit spanje weer aan… Ooh
mega spannend! Vandaag komt Sinterklaas naar onze chiro. We zullen tekeningen maken en
samen liedjes zingen om hem te verwelkomen. Het is chiro van 14u-17u30. Vergeet
geen 4-uurtje.

Groetjes van jullie leiders,

Niek & Seppe



RAKKERS
Na een maand vol abnormale zondagen zijn we er weer om een hele maand te knallen

ZONDAG 6 NOVEMBER 2022

Tijden veranderen heel snel. Toen wij nog rakker waren, toen speelde wij heel veel andere
spelletjes en spelletjes op een andere manier dan dat jullie het nu doen. Dus daarom gaan
we vandaag terug in de tijd hoe wij (en de mensen voor ons) spelletjes speelde. Het is weer
chiro van 14u tot 17u30 en vergeet zeker geen versnapering en drankje mee te nemen

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022

Vandaag gaan we Merksem verkennen. Wij gaan samen met jullie kijken wat voor mooie
parken Merksem te bieden heeft. Wij gaan namelijk op speeltuinentocht! Klaar om overal
spelletjes te spelen in de parken? Kom dan zeker af! Chiro is weer van 14u tot 17u30

ZONDAG 20 NOVEMBER 2022

Vandaag is het Christus Koning en is het weer een hele dag chiro. De brief over deze
fantastische dag volgt zeker nog.

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022

Welke rakker is er nu eigenlijk het snelste, technische, creatiefste, sterkste,... Dat gaan we
vandaag samen ontdekken, want het is weer tijd voor de Rakkers-Laddercompetitie. Wil jij
de geschiedenisboeken ingaan als beste rakker van het jaar 2022-2023? Kom dan maar
zeker naar de chiro! Het is chiro van 14u tot 17u30 en vergeet zeker niet jullie energy bars
voor toch dat extra stukje energie!!

ZONDAG 4 DECEMBER 2022

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Jaja Rakkertjes, vandaag gaan we te
weten komen wie er dit jaar stout is geweest en dus in de zak van
Sinterklaas verdwijnt. Kom het allemaal te weten tijdens deze fantastische
dag waarin we de goede man verwelkomen. Het is weer chiro van 14u tot
17u30

Jaja de tijd vliegt als ge u amuseert. Oktober zit er al weeral op jammer genoeg…
(ooohhhh)

Maar wij kijken alweer uit naar December om verder te knallen!

Groetjes Sander en Matteo



TOPPERS
Voorlopig zijn we niet zo’n hele grote groep, mocht je dus nog mensen kennen die nog niet
in een leuke chiro zitten mag je ze dus altijd meenemen. Jullie zullen van ons nog een
verrassing krijgen als we een bepaald aantal toppers op een jaar hebben.

ZONDAG 4-6 NOVEMBER 2022

Beste vrienden, ondertussen zijn we samen al aan onze 3e maand begonnen van het
chirojaar. Wij vonden het daarom een goed idee om met z’n allen op weekend te gaan. Kort
kunnen we dus schetsen: Toppers, tenten, vuurtjes… Wat de rest nog inhoud kunnen we
pas kwijt op het weekend zelf. Verdere info volgt nog via een brief.

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022

Vandaag staat er een speciaal spel op de planning, daarvoor verplaatsen we ons naar de
parking van de decathlon. Kom zeker met de fiets! Het is chiro van 14u tot 18u30,
vergeet geen vieruurtje!

ZONDAG 20 NOVEMBER 2022

Zoals elk jaar vieren we christus koning in de kerk, dit jaar is dat niet anders. Je moet nog
niet getreurt zijn omdat je weet, dat je ons voor een paar uurtjes zult moeten missen. Maar
wij wees niet bang want wij weten dat die andere leiding ook toffe spelletjes kunnen
verzinnen. Meer info komt nog via een brief

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022

Haal vandaag maar alles uit de kast want we doen leden leiding. Jullie zijn net met iets meer
maar dat wilt niet zeggen dat jullie zullen winnen. Wees vandaag dus allemaal aanwezig,
anders zet je je team in moeilijkheden. Het is chiro van 14u tot 18u30, vergeet geen
vieruurtje!

ZONDAG 4 DECEMBER 2022

Voor sommigen onder jullie is het nog maar de eerste keer dat jullie examens hebben, dat
zal waarschijnlijk heel wat stress en voorbereiding meeslepen. Maar, deze stress gaan we
vandaag kwijtspelen in de chiro. Een momentje rust pakken en toch nog eens goed uit de
bol gaan. Ohja, er is kans dat er ook een heel speciale meneer langskomt… Het is
avondchiro van 17u tot 20u.

De laatste maand begint, en de examenproblemen die staan al voor de deur. En voor
ontspanning staat de deur van ons lokaal al open. Twijfel dus niet om ook tussen/na het
studeren wat tijd te maken om je rustig bezig te houden.

Cédric en Mathias



KERELS
De maand november de maand van allerheilige, allerzielen en wapenstilstand maar ook van
movember, om te tonen dat je de flits leest mag je deze maand meedoen met movember.

ZONDAG 6 NOVEMBER 2022

Nu we jullie al wat beter kennen zijn we ervan overtuigd dat we jullie kunnen verslagen in
een leden-leiding. Wil je het tegendeel bewijzen kom dan maar af. Het is chiro van 14u
tot 19u en vergeet geen kracht eten want je gaat het kunnen gebruiken.

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022

Soms kan het nog warm zijn in november daarom gaan wij jullie leren om goed te
hydrateren neem zeker een pamper mee want je gaat hem kunnen gebruiken. Het is chiro
van 14u tot 19u en vergeet geen 4-uurtje een drankje hoeft niet want het gaat
toch niet smaken.

ZONDAG  20 NOVEMBER 2022

Vandaag is het weer een hoogdag namelijk christus koning. Een ochtendje in de mis en dan
zijn jullie van jullie leiders af voor 1 dag. Meer info volgt nog via een brief.

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022

Stilaan komen de examens dichter geslopen en zal ook de chiro zich moeten aanpassen dus
vandaag doen we avond chiro. Het is chiro van 17u-20u en vergeet geen koekje en
drankje.

ZONDAG 4 DECEMBER 2022

Zie ginds komt de stoomboot uit spanje weer aan, … Jaja je kan het al raden vandaag komt
de sint! Neem dus je mooiste zangstem en je properste kleren mee dat we die vriendelijke
man een warm welkom kunnen geven. De boot heeft jammer genoeg wat vertraging
(antwerps verkeer…) dus zal hij hier pas s’avonds aankomen. Het is het chiro van
17u-20u.

November is gedaan dus is het tijd voor de examens leg de flits dus maar even weg en
neem je boeken er maar al bij.

Groetjes Randy en Nelson.



ASPIRANTEN
ZONDAG 6 november  2022

Helaas deze zondag krijg je geen leiding van ons en ben je ook niet op onze Chiro. maar je
mag naar een andere Chiro van ons gewest gaan en daar krijg je voor een dag leiding van
hun naar welke Chiro je moet gaan is nog niet geweten.dus braaf zijn en euhm Jha je weet
wat te doen he Chiro van ……tot 7 vergeet je 4 uur en je fiets niet

ZONDAG 13 november 2022

Vandaag speciale dag het is de moment dat we gaan doorbreken we worden beroemd en
gaan geld verdienen. Hoe? We worden namelijk een band,met onze zelfgemaakte drum
prachtige stemmen en mooie teksten vormen we een band creatieve zielen gevoel voor
ritme of een prachtige stem vandaag heb je dit allemaal nodig Chiro van 2 tot 7 en neem
je 4 uur mee

ZONDAG  20november 2022

Seg heb ik je al begroet vertel ons eens een nieuwigheid mag ik naast je komen zitten want
het is al bijna tijd onze toon die is gezet Jha voor een spetterend begin nee dat kan hier niet
mislukken want de sfeer die zit er in ………. Jha tis toe euhm vandaag christus koning heel
duidelijk da wij den beste Chiro zijn dus vandaag een hele dag laten zien hè chiro een hele
dag brief volgt nog vergeet je drinken en snackje niet

ZONDAG 27 november 2022

Vandaag in het jaar 1095 ik weet het nog goed riep paus Urbanus II tijdens de synode van
Clermont op tot kruistocht. Vandaag zullen we denken aan dat moment alles staat in het
teken van het kruis en een toch dus kom zeker ontdekken wat dit inhoud want dees klinkt
wel heel leuk hé jongens Chiro van 2tot 7 vergeet je hosti en miswijn niet

ZONDAG 4 december 2022

Zijn jullie braaf geweest want vandaag komt de Sint langs ook is het al avond Chiro door de
examens die er aan komen dus zeker komen Chiro van 17-20 uur en vergeet je sapje
niet

Dat was het voor deze maand ik hebben er zin in !!!! Hopelijk jullie ook

tot snel vrienden

xxx

Je knappe leider Quinten



Een dag uit het leven van
Matteo

Het is vandaag woensdag 28 september. Mijn wekker

gaat af om 7u30. Tijd om op te staan. Ik kruip uit mijn

bed en ga naar de badkamer om een korte douche te

nemen. Haartjes gewassen en gedroogd, klaar om te

ontbijten. Ik eet mijn dagelijks potje cornflakes en

maak mijn boterhammen, want het belooft een lange

dag te worden. Ondertussen is het 8u20 tijd om te

vertrekken naar mijn werk. Ik moet om 9u00 op mijn

werk zijn. Ik werk namelijk bij de cursusdienst van de

UA en AP hogeschool. Vandaag is het een rustige dag

op het werk. Om 12u00 heb ik dan gedaan met werken.

Ik spring op mijn fiets om richting het school te fietsen.

Ik heb vandaag nog 4 uur les. Eenmaal aangekomen op

campus Middelheim, eet ik mijn boterhammen op, op het terras van het

studentenrestaurant. Uiteindelijk na een mooie middag start ik om 13u45 aan mijn

eerste les: anatomie. Ik volg namelijk de richting revalidatiewetenschappen en

kinesitherapie aan de universiteit van Antwerpen. De les is vanaf moment 1 heel

interessant. Het gaat namelijk over de ruggenwervel. We zitten in de grootste aula

van de campus aangezien we met 280 studenten zijn. Na 2 uur les is het gedaan en

hebben we een kwartiertje pauze om even een frisse lucht te nemen. Hierna start de

les chemie. Hierbij moet ik goed opletten, want chemie was niet altijd mijn sterkste

vak in het middelbaar. Na 2 uur goed luisteren is de les afgelopen.

Ik moet snel voort doen, want ik heb een kwartier later zwemles in de Wezenberg als

voorbereiding op mijn zwemproef van 4 oktober. De les gaat niet echt zoals verwacht

maar toch een goede training. Om 19u15 kom ik uit het bad klaar om terug voort te

doen, want 45 minuten later moet ik alweer in Bouckenborgh zijn voor mijn

allereerste jeugdraad. Hier bespreken we met de andere jeugdverenigingen

belangrijke zaken die voordelig kunnen zijn voor de verenigingen en de jeugd van

Merksem in het algemeen. Dit doe ik samen met leider Cédric, Seppe en Quinten.

Na een goede vergadering is het tijd om terug naar huis te gaan. Ik eet nog snel en

kruip dan mijn bed in tegen 23u00, want het was een lange dag en morgen moet ik

terug vroeg uit de veren. Slaapwel allemaal!!


