
Flits Oktober 2022

ALS JE ‘T ONS VRAAGT…

CHIRO SLORATOKELS



VOORWOORD
Lieve Slorakanen,

De maand september is voorbij gevlogen. En dat was een blij weerzien. Ook konden we
weer nieuwe leden ontvangen. Het was weer een mooie septembermaand. En jullie zullen
het wel gezien hebben dat we een mooie nieuwe banner boven de deur hebben gehangen.
De vorige hing er sinds 2009.

In oktober staan er een hele hoop dingen gepland. Er is de vriendjesdag, snoepverkoop, en
het leidingsweekend.

Op 2 oktober hebben we onze Vriendjesdag. Dat wil zeggen dat uw zoon zo veel mogelijk
vriendjes moet meenemen naar de chiro. Denk eraan, uw zoon zal dit waarschijnlijk niet uit
zichzelf doen om vriendjes uit te nodigen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Klasgenoten,voetbalvriendjes, broers, neven, buurjongens,... iedereen welkom! Uiteraard
verdienen alle leden op 2 oktober een heerlijke pannenkoek tijdens 4-uur.

Op 16 oktober is het onze snoepverkoop. Dat wil zeggen dat we een hele dag chiro hebben.
Dat is van 10u-17u30 voor alle groepen. We gaan die dag deur-aan-deur. Naast onze
deur-aan-deur verkoop doen we ook onze voorverkoop. Ga al eens langs bij familie of
vrienden en verkoop zoveel mogelijk snoepjes. (ieder zakje is €2,50). Op zondag 9 oktober
brengt u de boekjes binnen met het gepaste geld. Zo kunnen wij ons perfect voorbereiden.

Op 21 oktober is het de dag van de jeugdbeweging. Een ideale reden om de uniform uit de
kast te halen en een hele dag in te lopen paraderen. Toon iedereen dat je trots bent om een
Slorakaan te zijn. (Maak een foto, en stuur hem zeker door naar de leiding)

Helaas is het diezelfde week geen chiro. De leiding gaat vergaderen op leidingsweekend.
Waardoor het zondag 23 oktober geen chiro is.

Dat is de maand oktober! 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.
● 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!

● Tennisballen
● Punaises



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 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  en vergeet geen 4-uurtje.

ZONDAG 9 OKTOBER 2022

Doe je stapschoenen maar aan. Vandaag gaan we op Speeltuinentocht. We
gaan dus een tochtje maken tussen alle speeltuinen in Merksem en gaan
erop los spelen. Het is chiro van 14u tot 17u30 en vergeet geen
4-uurtje. Geef vandaag je voorverkoop-boekje af.

ZONDAG  16 OKTOBER 2022

Het is deze week onze jaarlijkse snoepverkoop. Een heel belangrijke dag dus. We gaan
samen op stap in de Merksemse straten en onze charmes & beste verkooptechnieken
bovenhalen. Het is chiro van 10u tot 17u30 en vergeet geen 4-uurtje.

ZONDAG 23 OKTOBER 2022

Deze week is het leidingsweekend. Dat wilt zeggen dat de leiding op weekend gaat om veel
te vergaderen voor de rest van het komende jaar. Het is dus zondag geen Chiro.

Vrijdag 21 oktober is het ‘Dag van de Jeugdbeweging’ Draag de ganse dag met volle trots je
uniform.

Vrijdag 28- Zondag 30 OKTOBER 2022

Deze week is het ons Afdelingsweekend. Een heel weekend met de Sloebers en
Rakkers. Dat wordt weer mega leuk! Meer info volgt nog

ZONDAG 6 NOVEMBER 2022

Morgen is het leider Seppe zijn verjaardag. 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

Groetjes van jullie leiders,

Niek & Seppe



RAKKERS
Ook in oktober staan er weer super toffe zondagen en weekends gepland. Dus je zult geen
tijd hebben om je te vervelen.

ZONDAG 2 OKTOBER 2022

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.

ZONDAG 9 OKTOBER 2022

Vandaag gaan we ons eens stilstaan bij hoe mensen met een fysieke beperking door het
leven gaan. Je kunt het al raden we gaan deze zondag een gehandicapte zondag doen. Dan
kunnen we zien of de wekelijkse spelletjes ook nog lukken met een extra moeilijkheid. Chiro
is van 14u tot 17u30 en vergeet jullie voer en dorstlessers zeker niet!

ZONDAG 16 OKTOBER 2022

kikkers, lippen, orcas, perziken, beertjes en nog veel meer snoepjes die allemaal klaar staan
om verkocht te worden op onze jaarlijkse snoepverkoop. Dus ook weer vandaag trekken we
weer door de straten van Merksem om onze snoepzakjes te verkopen. Het is chiro van
10u tot 17u30 en vergeet allemaal geen middageten mee te nemen op deze lange
dag!

ZONDAG 23 OKTOBER 2022

Deze week is het jammer genoeg geen chiro, omdat de leiding dit weekendje even weg is.
Maar niet getreurd want volgende week staat er iets geweldigs te wachten!!!!

ZONDAG 30 OKTOBER 2022

Jaja rakkertjes, het jaar is nog maar net begonnen of wij gaan al weer op afdelingsweekend
en dat samen met de sloebers. Hou dus zeker dit weekend vrij want je wilt het niet missen.
Meer info over het weekend komt er later nog aan met een brief!

ZONDAG 6 NOVEMBER 2021

Tijden veranderen heel snel. Toen wij nog rakker waren toen speelde wij heel veel andere
spelletje en spelletje 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

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

Maar wij kijken alweer uit naar November 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 2 OKTOBER 2022

We mogen dan wel de beste groep zijn, we zijn niet met 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!

ZONDAG 9 OKTOBER 2022

We zijn nog maar een maand ver en we willen jullie al eens op de proef stellen. Wij zijn
namelijk benieuwd of jullie het op kunnen nemen tegen jullie leiders en medeleden in een
kracht duel. Daarom doen we vandaag een bikkelharde zondag waarbij degene met de
meeste wondjes wint! Het is chiro van 14u tot 18u30, vergeet geen vieruurtje!

ZONDAG 16 OKTOBER 2022

Vandaag is het traditiegetrouw weer eens tijd voor een snoepverkoop. Zie dat jullie genoeg
aan voorverkoop doen, zo winnen we misschien wel een prijs voor een leuke activiteit. Haal
jullie beste verkoopskills en puppy ogen al maar boven om al dat snoep te verkopen. Het is
chiro van 10u tot 17u30, vergeet geen snackje.

ZONDAG 23 OKTOBER 2022

Dit weekend is het groot feest voor de chiro, het is namelijk de dag van de jeugdbeweging
geweest. Doe dus op vrijdag 21/10 je uniform aan naar school en laat zien dat je een echte
Slora bent!  De leiding gaat dit weekend druk vergaderen om het chirojaar in goede banen
te laten lopen. Het is daardoor geen chiro deze week.

ZONDAG 30 OKTOBER 2022

Heeuj, zijn we weer! En nu eindelijk nog eens met een normale chirozondag; of dat zou je
toch denken. Vandaag is niets minder waar, we doen alles anders. Zo spelen we elk spel met
een ander type bal dan dat het normaal gezien gespeeld wordt. Je kan je alvast eens
inbeelden hoe je dood/levend met een pingpongbal speelt.. Het is chiro van 14u tot
18u30, vergeet geen knabbeltje en drankje.

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.

Hopelijk hebben jullie het al een beetje naar jullie zin gehad. En nu september al gepasseerd
is moeten wij ons ook niet anoniem meer gedragen.

De groeten Cé en Mathias xx



KERELS
Bon, de tweede maand is begonnen tijd en er staan weer een aantal top zondagen klaar
voor jullie.

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.

ZONDAG 9 OKTOBER 2022

Vandaag gaan we een legendarische bal vanuit het stof halen deze bal is in 8 jaar niet meer
gebruikt geweest tot nu. Wil je weten welke bal dit is dan is het chiro van 14u tot
19u en natuurlijk vergeet je powerbars niet.

ZONDAG  16 OKTOBER 2022

Het is weer van dat onze jaarlijkse snoepverkoop. Hopelijk hebben jullie prijzenwinnende
voorverkoop gedaan maar dat is nu gedaan want deze dag gaan we deur aan deur
verkopen. Het is chiro van 10u tot 17u30 en pak zeker een vieruurtje mee want
van naar snoep kijken krijg je honger.

ZONDAG 23 OKTOBER 2022

Jammer genoeg is het deze zondag geen chiro de leidingsploeg heeft een beetje rust
nodig. Maar volgende week zijn we weer helemaal fris terug.

VRIJDAG 28 OKTOBER - ZONDAG 30 OKTOBER 2022

Dit weekend gaan we op weekend joepie. De praktische info volgt nog maar wat je al mag
weten is dat het een bangelijk weekend wordt

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.

De tweede maand is weeral gedaan, november here we come.

Groetjes Randy en Nelson.



ASPIRANTEN
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

ZONDAG 9 oktober 2022

Deze dag is de dag dat tourist lemc geboren werd wat is er mooier dan dan naar de
koekenstad te trekken en daar leuke dingen doen yeeeeey hopelijk deze keer geen platte
banden :( tot dan knappe koppekes Chiro van 14:00 tot 19:00:en vergeet je fiets
vieruurtje en je goed humeur niet.

ZONDAG  16 oktober 2022

Het is weer zo ver de jaarlijkse snoepverkoop is er weer dag mevrouw wil jij een zakje
snoep kopen 3 euro voor 1 en 5 euro voor 2 Jha ge kent da wel niet de leukste dag van jaar
maar wij maken dit wel echt heel leuk. Ook moeten jullie je best doen met de voorverkoop
en verkopen we minstens 15 zakjes per lid de personen die minder hebben worden gestraft
dus doe je best Chiro van 10:00 tot 15:30 niet vergeten om ook genoeg drinken en
boterhammetjes mee te nemen

ZONDAG 23oktober 2022

Helaas deze zondag geen Chiro want het is leidingsweekend druk vergaderen en denken.
Aan de toekomst van de chiro druk druk druk dus geen Chiro maar wel op vrijdag dag van
de jeugdbeweging dus ga in je uniform naar school

ZONDAG 30 OKTOBER 2022

Hallowie ?haloween Jha op zaterdag 29 oktober is het haloween run in het fortje en wij
vanhier helpen en geld inzamelen voor leuke activiteiten

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

tot snel vrienden

xxx

Je knappe leider Quinten



Dag uit het leven van Niek 15/09/22
Mijn dag begint weer veel te vroeg met een wekker om half
zeven.
Het school begint om half negen, dat wil zeggen dat ik een uur
heb om te eten en mij klaar te maken. Half acht vertrek ik naar
het treinstation op de luchtbal, En om kwart voor acht.
vertrekt de trein naar Kalmthout.

Ik stap af en begin te wandelen richting de schoolpoort. Ik begin
de schooldag met 4 uur lassen tien na twaalf heb ik pauze voor
een uur. Na het pauze vertrek ik voor het volgende vak nu is het
een uur L.O wij moeten een looptest doen en daarna een grote
voetbalmatch.
Nu is het twee uur theorie voor lassen. 20 voor 4 vertrek terug
naar huis na een vermoeiende dag. Ik stap weer op de trein en
kijk wat op mijn gsm.

Ik kom thuis, zet mijn rugzak aan de kant en het eerste ding dat
ik doe is mijn moeder helpen met koken. Tegen zeven uur is alles opgeruimd en ben ik ook
klaar met eten, dan vertrek ik naar buiten om te basketten met vrienden. Na twee uurtjes
basketten ga ik terug richting thuis. Ik kom binnen, pak direct een warme douche en zit
samen met mijn familie tv te kijken. Dan is het tijd om te slapen in spring mijn bed in klaar
om te slapen.


