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VOORWOORD 
Gegroet Slorakanen 
 
Aan allen die lid zijn van onze Chiro, proficiat! Aan allen die nog lid gaan worden van onze 
Chiro, ook proficiat! In november is er maar één belangrijke datum: 24 novermber. We 
vieren het feest van de Chiro, namelijk Christus Koning. We vieren deze dag niet alleen, 
maar samen met onze vriendinnen van Chiro Divora.  
 
Misschien vragen jullie af wat de oorsprong van Christus Koning als Chirofeest is. Dat 
hebben we voor jou opgezocht:  
“Vroeger was het feest van Christus Koning, het feest van de Koning der Koningen, één van 
de hoogdagen voor de Chiro. In de parochie was er een viering en jeugdhulde, en 's avonds 
was er feest voor de ouders.  
 
In de beginjaren was het opvoedingsideaal van de Chiro nog doordrongen van de romantiek 
rond Christus Koning. Chiroleden waren ridders of dienaressen van Christus.  
 
Het thema Christus Koning verdwijnt stilaan vanaf de jaren 1960, maar veel groepen houden 
tradities in ere en vieren nog Christus Koning, weliswaar met een hedendaagse invulling.”  
 
Zelfs voor de huidige leiding klinkt dit heel ingewikkeld, maar enkel het laatste is nu nog 
van toepassing voor ons: wij zijn een van de vele groepen dat de traditie in ere houdt met 
onze eigen hedendaagse invulling.  
 
In december komt er ook nog een heel belangrijke man langs. Dus hopelijk zijn jullie 
allemaal heel braaf geweest. 
 
Groetjes 
 
Justin, Maxim, Olivier, Quinten, Ruben, Sam, Stien, Wannes & Yari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BELANGRIJK 
 
• Oude Chiro-uniformen mogen altijd worden binnengebracht.  
• Kinderen kunnen vanaf het 1ste leerjaar naar onze Chiro komen.  
• Op zondag 24/11 is het Christus Koning: Chiro van 9u30 tot 17u30.  
• 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! 
 
Zoekertjes van het moment: 
• Koffiezet 
• Friteuse 
• Beamer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTACT 
 

SLOEBERS Yari Verhelst 

0487/18 81 50 
yari.verhelst@hotmail.com 

Maxim Van Spaendonck 
 
0497/17 23 28 
maxim.vanspaendonck@gmail.com 

RAKKERS Wannes de Ruyter 
 
0477/09 68 97 
wannes.de.ruyter@gmail.com 

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

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

Stien Van Doorslaer 
 
0473/46 98 45 
stienvando@gmail.com 

KERELS Sam Pallemans 
 
0476/80 56 76 
Sampallemans2000@gmail.com 

 

ASPIRANTEN Justin Claes 
 
0471/86 46 36 
justinclaes.ski@gmail.com 

Ruben Messiaen 
 
0470/26 32 10 
rubenmessiaen0@gmail.com 

GROEPSLEIDING Wannes de Ruyter 
 
0477096897 
wannes.de.ruyter@gmail.com 

 

VOLWASSEN 
TEAM 

Joris Spruyt 
 
0494/59 05 86 
joris.spruyt@gmail.com 

Jurgen Delissen 
 
0476/30 54 10 
jurgen.delissen@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLOEBERS 

jaa oktober is alweer gepasseerd en nu is november aan de beurt. Als je wilt te weten 
komen wat er op de planning staat deze maand neem dan zeker een kijkje in de flits en 
kom zeker naar de chiro elke zondag. 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 

Deze week was het halloween. Maar aangezien wij jullie niet hebben 
gezien tijdens Halloween willen we dit vandaag vieren. Kom allemaal in 
ons griezelnest iets eten en een klein dansje placeren. Misschien zien we 
wel een vampier of 2 voorbij wandelen. Jullie zijn welkom op ons buffet vanaf 17:00 
en jullie mogen naar huis gaan om 20:00 KOM ZEKER VERKLEED 
 
ZONDAG 10 NOVEMBER 2019 
Vandaag is het vriendjesdag dus dat betekend neem al vriendjes mee van school, de 
straat, ... naar de chiro voor een leuke dag. Er zijn namelijk PANNENKOEKEN voorzien 
voor jullie als dat niet lekker is. Kom dus zeker naar de chiro met al jullie vriendjes voor 
een lekkere pannenkoek en leuke zondag van 14:00 tot 17:30 vergeet zeker geen 
drankje mee te nemen en hapje is dus de pannekoek :).  
 
VRIJDAG 15, ZATERDAG 16, ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 
Dit weekend gaan we samen met de rakkers op afdelingsweekend. Over dit fantastische 
weekend krijgen jullie nog een brief. Wij kijken er al naar uit. 
 
ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 
Deze week is het Christus Koning. HET feest van de chiro. Vandaag spelen we allemaal 
spelletjes met elkaar en krijgen jullie zelfs even andere leiding. Over deze lange dag 
krijgen jullie nog een brief. We kunnen wel al zeggen dat het een zeer lange en leuke dag 
gaat worden. 
 
ZONDAG 1 DECEMBER 2019 
Vandaag komt Sinterklaas nog eens langs op de chiro. Zie maar uit 
dat je rond deze periode niet te stout bent want anders kan je wel 
eens in de zak van Zwarte Piet belanden. Kom zeker naar de Chiro 
dan weet je wat deze goedheiligman allemaal over jou te zeggen 
heeft. Het is Chiro van 14:00 tot 17:30 Vergeet zeker geen 
koekje en snoepje. 
 
 
OOOHH NEE de maand november zit er alweer op en dat wild zeggen de derde maand 
van het chirojaar al. Wij hopen jullie zeker volgende maand terug te zien. 
XOXO 
Maxim en Yari 
 



RAKKERS 
Weeral een maand voorbij op naar een nieuwe. De deal van de 20 leden en frietjes gaat 
nog steeds door hopelijk zien we op een zondag eens 20 zottekes zoals jullie verschijnen. 
 
ZONDAG 3 NOVEMEBER 2019 
Boeeeeeee het is Halloween en dat beloofd heel wat met 
griezelen. Vandaag gaan Halloween spelletjes spelen kom dus 
zeker verkleed als een eng monster of ben gewoon jezelf dat is 
soms al eng genoeg. Spelletjes als kiekeBOE zullen we dus zeker 
spelen. Chiro van 14u tot 17u30 en vergeet geen hapje en 
drankje. 
 
ZONDAG 10 NOVEMBER2019 
Beste rakkers vandaag is het vriendjesdag dit betekend dat jullie al jullie vriendjes mogen 
meenemen naar de beste Chiro. Chiro van 14u tot 17u30 vergeet geen 4uurtje en 
drankje . 
 
 15-16-17 NOVEMBER 2019 
Dit weekend gaan we op weekend samen met de sloebers. Meer informatie voor dit 
bangelijk weekend volgt nog via een brief.  
 
ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 
Het is vandaag Christus Koning. Dit is het Chiro feest. Vandaag gaan we spelletjes spelen 
met heel de Chiro. Chiro van 9u30 tot 17u30. En vergeet geen maxi hapje of een mini 
drankje.  
 
ZONDAG 1 DECEMBER 2019 
Zoals jullie weten is sinterklaas in het land. En wij hebben te horen gekregen 
dat hij vandaag langs gaat komen in de Chiro. Vandaag zullen we dus zien 
of jullie braaf zijn geweest of niet en of jullie anders in de zak moeten van 
sinterklaas. Chiro van 14u tot 17u30 vergeet geen 4uurtje. 
 
Dit is weer de flits van de maand november hopelijk zien we jullie 
allemaal. 
 
Heel veel dikke zoenen van jullie leidertjes. 
Zwannez en Oli4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toppers 
 
ZONDAG 3 NOVEMBER 2019 
Haal vandaag maar jullie handigste handjes boven, want we gaan als echt IKEA-fanaten 
iets bouwen? Iets bouwen leiding? Ja, iets bouwen, maar wat verklappen we lekker nog 
niet. Kom verkleed als een bouwvakker en vergeet ook geen knapzakje met wat 
lekkers en een drankje.Het is Chiro van 14u00 tot 18u30. 
  
ZONDAG 10 NOVEMBER 2019 
Wie gaat er mee, een reis rond de wereld? Ja, die zullen we maken. Vandaag gaan we een 
reis rond de wereld maken van Afrika tot in Amerika, zelfs tot in China. Man, man, man ,zo 
veel te doen vandaag. Kom zeker alemaal en dan ondekken we samen de wereld. Chiro 
van 14u00 tot 18u30 vergeet je hapje en drankje niet 
 
15-16-17 NOVEMBER 2019 
We gaan op weekend, yeeeeeeeeeeey! Wat we alemaal gaan doen zullen jullie wel zien. 
Meer info volgt nog via een brief. 
 
ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 
Beste broeders en zuster  
Vandaag is het eindelijk zo ver: de feestdag van de Chiro, namelijk Christus 
Koning. Zoals elk jaar zullen we eerst naar de kerk gaan en daarna zullen jullie 
andere leiding krijgen. Zo leuk als bij ons zal het niet zijn maar dan weten jullie 
meteen wat voor geluk jullie hebben met ons als leiding. En ow ja, dan zijn we 
het leukste nog vergeten samen spelen met de meisjes. Dus was je, scheer je 
(indien je dit nodig is), poets je tanden en leg je haar goed. Zo zullen we weer indruk 
kunnen maken op de vrouwen. Meer info over deze geweldige dag zal nog volgen via 
een brief. Maar kom zeker, dit wil je toch niet missen!  
 
ZONDAG 1 DECEMBER 2019 
Dag lieve kinderen zijn jullie wel braaf geweest dit jaar? Niemand minder dan 
Sinterklaas en zijn Piet komen langs. Als ik jullie was zou ik braaf zijn anders krijgen 
jullie slaag van zijn staf of moet je in zijn zak. Dat willen we die oude man met zijn 
witte schimmel (zijn paard) toch niet aandoen. Het is Chiro van 17u tot 20 u en 
vergeet geen klein hapje en drankje. 
 
 
OMG is da hier nu al gedaan? WOOOOW! Dat ga hier weer rap. Maar dat is nu eenmaal 
als je je amuseert, he. Vanaf volgende maand zal het avondchiro zijn voor jullie examens. 
Maar jongens goed studeren en op tijd beginnen zo kan je op zondag toch nog naar de 
Chiro komen. Alvast succes en we hopen jullie elke zondag te zien. 
 
Groetjes van jullie knappe leiding  
Stien &Quinten   
xxx 
 



KERELS 
Een nieuwe maand, een nieuwe flits. Jammer genoeg zijn in November heel wa zondagen 
al uitgepland dus kan ik mijn fantastisch creatieve brein niet de vrije loop laten gaan…  

ZONDAG 3 NOVEMBER 2019 

Pssst, seg mannekes… Kennen jullie Ariane al? ”Wie, Ariane??” , hoor ik jullie vragen. Goh, 
jongens ons Arianne da is de schoonste madam van de wereld. Ge leert ze allemaal 
kennen vandaag en ge moogt er allemaal mee op date! Voor uw date met Ariane moet ge 
van 17u tot 20u op de chiro zijn en nen echten heer neemt natuurlijk iets voor te eten 
mee! 

ZONDAG 10 NOVEMBER 2019 

Alle, deze zondag kunde weer laten zien da ge eigelijk helemaal geen maten hebt buiten 
de chiro. Het is vandaag vriendjesdag! Als er iemand een van zijn matties kan meepakken 
trakteer sugarpapi Sam op frietjes! Challenge accepted jongens?? Zeker afkomen voor 
gratis pannekoekje en oneindig entertainement! Chiro van  14u tot 19u, vergeet geen 
hongerstiller en dorstlesser! 

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 

Amai seg mag ik dan eindelijk nogis zelf ne zondag verzinnen alsjeblief? Potverdekke seg! 
Mannekes nu dat het goe koud is gaan we al is testen of de beentjes daar tegenkunnen 
eh! Pakt vandaag allemaal de fiets mee want we gaan klakkebuizen op verplaatsing! 
Neem handschoentjes, ne sjaal en een muts mee want ik wil genen dooie op mijn 
geweten! Zie maar da een van jullie mij kan beaten, succes! Chiro van 14u tot 19u 

ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 

Vandaag is het dan toch wel den dag om onze heilig venteke te en zeker. Maak jullie klaar 
voor een fantastische Christus koning waarbij ge 1 zondag van mij vanaf bent en is goe 
moogt spelen met de vrouwkes. Genieten dus! Brief met info volgt nog!! 

ZONDAG 1 DECEMBER 2019 

Elaaa wie is da oud bazeke da uit Spanje komt? Jaja vandaag komt nonkel Sinterklaas 
langs, het is dus tijd om is te zien wie dat er braaf is en wie dat er toch wel verdient om is 
in de zak te gaan (als em het gewicht aankan natuurlijk…) Chiro van 14u tot 19u en 
vergeet geen pepernootjes en ne wortel voor da peird! 
 
 
Voila seeee, da was het alweer. Zo snel kan da gaan eh! Hopelijk weten jullie al wa meer 
hoe het is om kerel te zijn en om ni elke keer hyperactief in de zetel te springen!  
 
See you volgende maand, klets op de poep 
Sam xx 
 



ASPIRANTEN  
Nu we al wereldberoemd zijn geworden op onze tv-show is het ook eens tijd om iet te 
bereiken in ons leven dat is het doel va deze maand.     
ZONDAG  3 NOVEMBER  2019 
Jullie meest fantastische leidingen duo heeft zich een beetje vergist we gaan geen mega 
geweldig knalfeest organiseren vandaag maar we gaan na lang wachten eindelijk ons 
stadsspel spelen.  
 
ZONDAG 10 NOVEMBER 2019  
En het is vriendje dag vriendje dag ja de dag dat alles mag, oké fokkers niemand van ons 
heeft echt vrienden daar zijn we al op voorbereid. Dit wil niet zeggen dat je niemand mag 
meepakken maar laat het toch maar ff weten dan.  Chiro van 14 tot 19 en bring snacks 
for everyone. 
 
ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 
Wij gaan ne keer zot doen iedereen is op weekend dus wij doen al een voorbereidend 
mini weekend FIFA-toernooi en spelletjes het donker is wat jullie mogen verwachten. 
Zaterdag avond na het eten rond 20 uur op de Chiro als dit niet past laat het dan zeker 
weten. Wij verwachten jullie zaterdag avond om 20 u. 
 
VRIJDAG 22 NOVEMBER 2019 
ASPILOUNGE? Indien dit niet past voor jullie doen we een speciaal event zondag met 
jullie. 
 
ZONDAG 1 DECEMBER 2019 
Vandaag komt de heilige man naar onze Chiro groot feest dus hopelijk zijn jullie allemaal 
braaf geweest. Chiro van 14 tot 19 uur een snackje kan geen kwaad want de Sint 
passeert natuurlijk eerst bij onze jongere vrienden. 
 

 
Yesterday is history tomorrow is a mystery,  

but today is gift that’s why it’s called the present  
- Master Oogway 

 
 
 
 
 
 
 
 



Een dag uit het leven van QUINTEN 
 
*Piep piep piep* Het is 7 uur, mijn wekker loopt af en 
natuurlijk heb ik geen zin om op te staan. Ik duw nog 
een keer of 3 op snooze. Ondertussen is het half 8 en 
komt mijn mama mij wakker maken want het is al laat. 
Toch blijf ik nog 10 minuten liggen. 20 voor 8, eigenlijk 
moet ik om kwart voor 8 bij een klasgenoot zijn om 
samen naar school te gaan.  
 
Uiteindelijk kom ik uit men bed, eet snel een boterham 
en drink wat. Ik doe mijn schoenen aan, ga naar de 
garage (eet daar de laatste hap van men boterham) en 
vertrek. Ondertussen is het al kwart voor 8, ik zal dus te 
laat zijn. Spurtend naar men klasgenoot kom ik er toch 
als eerste aan, ook al ben ik 10 minuten te laat. Handig 
als je vrienden ook te laat zijn, dan valt het minder op 
wanneer ik dat ben.  
 
Het is 8 uur, we vertrekken met de auto naar school en vertellen tegen elkaar wat we hebben 
meegemaakt. Ik check men gsm nog eens en stuur nog naar al men vriendjes en 
vriendinnetjes.  
We komen aan op school (ik zit op Pito in Stabroek waar ik mijn 7de specialisatie jaar 
pijpfitten lassen monteren doe) en stappen naar binnen. Vandaag beginnen we met praktijk 
lassen. Ik doe mijn overal aan en begin hard te werken. Verbrand me een paar keer, maar 
we moeten door, strevend naar perfectie en natuurlijk ook naar goede punten. Praktijk is 
gedaan, nu nog 2 uur technologie (théorie van lassen).  
 
*Triiiiing* Het is middag. Ik eet snel men boterhammen want we moeten vandaag vroeger 
terug zijn voor het info moment van het Belgisch kampioenschap lassen. Na deze uitleg 
beslis ik om mee te doen, dus schrijf ik me in. Dat ik het goed kan weet ik ;) maar ik wil ook 
wel weten of ik de beste ben, daarom doe ik hieraan mee. *triiiiiing* De middag is gedaan 
en ik heb terug les. Eerst Engels, dan nog een uurtje studie want de leerkracht van pav is 
afwezig. Na de speeltijd nog 2 uur lassen en hierna kan ik naar huis. Wanneer ik thuiskom 
plof ik me in de zetel en wacht ik tot het eten klaar is. Lekkere frietjes met stoofvlees van ons 
mama. 
 
Om iets voor 7 maak ik men sportzak om te gaan voetballen, maar voor ik ga trainen ga ik 
nog bloed geven. Tegen 7 uur kom ik aan bij het bloed geven, er is een lange rij maar ik 
wacht tot er een groot deel van de leiding en een paar mensen van Divora aankomt. Ik heb 
weer mensen hun leven gered door bloed te geven, wat een held ben ik.  
 
Terwijl ik rustig een cola drink zie ik ineens dat het al half 9 is. Al te laat voor de training 
beslis ik om dan niet meer te gaan. Dan kijk ik maar hoe de rest bloed geeft. Yari wordt een 
beetje onwel en krijgt een cola. Na mijn tweede cola vertrek ik naar huis en ga ik nog wat 



studeren want morgen heb ik een test. Wanneer ik klaar ben ga ik nog even wat hangen in 
de zetel, kijk ik wat tv en bekijk of er iets gebeurd is vandaag. Ik stuur nog met mijn beste 
vriendin Kato en uiteindelijk kruip ik om 12 uur men bedje in om te gaan slapen. Morgen is 
er weer een nieuwe dag.   
 


