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VOORWOORD 

Lieve Speelse Slorakanen 

 

Nog enkele dagen en het is weer zover! Op zondag 8 september 2019 komen jullie 
eindelijk te weten wie jullie leiding voor het komende jaar zal zijn. Na een spetterend kamp 
- waar we helaas afscheid hebben moeten nemen van 3 formidabele leiders: Koen, Aaron 
en Imani. Mogen we dit jaar ook nieuwe leiders verwelkomen: Quinten, Maxim en Olivier. 
Deze Aspi’s worden leider, maar misschien kennen jullie deze drie nog niet zo goed. 
Daarom kan je al eens komen kennismaken met hen op onze mega gezellige zomerbar op 
zaterdag 31 augustus vanaf 19u. 

 

In het weekend van zaterdag 28 september 2019 en zondag 29 september 2019 is het 
spijtig genoeg geen Chiro. Maar niet getreurd: je kan altijd eens dag komen zeggen op 
Cluysekermis, waar we een heel weekend onze handen uit de mouwen steken en elke 
Merksemenaar voorzien van een fris of warm drankje. 

 

Ook de snoepverkoop van dit jaar ligt al vast! Deze gaat door op zondag 13 oktober 2019. 
Dit is het ideale moment om je verborgen verkooptalenten boven te halen. Van 10u tot 
17u30 trek je samen met je afdeling door Merksem en omstreken om de Chirokas nog een 
keer te spijzen. Wees dus zeker aanwezig, want je plukt zelf de vruchten van een goede 
verkoop. Doe ook zeker je best met de voorverkoop, want de beste individuele verkoper 
per afdeling en bestverkopende afdeling krijgen een mooie prijs. 

 

Ziezo, dat waren alle belangrijke activiteiten voor de komende maand! Wij zien al vast uit 
naar zondag 8 september, jullie toch ook? 

 

Veel groetjes van een leidingsploeg die er goesting in hebben om erin te vliegen 

 

Justin, Maxim, Olivier Quinten, Ruben, Sam, Stien, Wannes &Yari 

 

Want als je het ons vraagt: Chiro Sloratokels! 

 

 



BELANGRIJK 
 

• Oude Chirouniformen mogen altijd worden binnengebracht. 

• Kinderen kunnen vanaf het 1ste leerjaar naar onze Chiro komen. 

• Zondag 8 september heeft het leven weer zin: we kunnen terug naar de Chiro! 

• Zondag 29 september is het geen Chiro wegens Cluysekermis. 

• Zondag 13 oktober is het snoepverkoop! 

• 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 
Zit je met vragen of kan je zoon eens niet komen? Hieronder vind je alle 
contactgegevens om ons te contacteren. 
 
LEIDING Quinten de Ruyter 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

GROEPS-
LEIDING 

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 
Liefste Sloebers,  
voor vele onder jullie zal dit jullie eerste jaar zijn. Dat de eerste zondag een spannende dag 
is dat weten wij maar al te goed. Maar geen vrees wij zullen voor jullie klaar staan en dat 
een heel jaar lang. Wij zullen elke zondag een super leuk programma voorzien en jullie met 
open armen ontvangen. Zijn jullie al nieuwsgierig? Kijk dan zeker hieronder naar de eerste 
zondagen van dit spetterende jaar. 

ZONDAG 8 september 2019 

Als je wil weten wie je fantastische leiding is, kom dan zeker naar de Chiro om dit te 
ontdekken. Jullie zijn welkom van 14 uur tot 17:30 op de Chiro, vergeet zeker geen koekje 
en drankje want een hele dag spelen daar heb je veel energie voor nodig. 

ZONDAG 15 september 2019 

Neem vandaag al jullie spulletjes mee om het lokaal zo leuk mogelijk te versieren. Zodat we 
de rest van het jaar dat we altijd in een leuk lokaal kunnen zitten en spelletjes spelen. Het is 
Chiro van 14u00 tot 17u30, vergeet zeker geen koekje en drankje voor de creativiteit in je 
naar boven te laten komen. 

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019 

Vandaag gaan we jullie als eens voor een eerste keer testen. We gaan kijken of 
jullie het wel waard zijn om in de beste Chiro van het land te zitten. We hebben 
hiervoor 2 super sterke mannen uitgenodigd. Namelijk  wij, jullie leiding, 
vandaag gaan jullie ons moeten verslagen in allemaal spelletjes en opdrachten. 
Het is Chiro van 14u00 tot 17u30 en vergeet geen krachtvoer en drankje. 

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019 

Het is vandaag spijtig genoeg geen Chiro want het is zoals elk jaar Cluysekermis en de 
leiding moet weeral hard werken. Als je de leiding wilt uitlachen omdat we moeten werken 
kom dan zeker eens langs en dan kan je ineens iets drinken, iets eten en misschien een klein 
spelletje komen spelen.  

ZONDAG 6 OKTOBER 2019 

Vandaag komen de 2 grootste maffiabazen van heel Merksem langs op de 
chiro om jullie skills te testen en te zien of jullie wel maffia waardig zijn voor 
in de maffia wereld te kunnen leven dus als je wilt laten zien dat je zeker 
maffia waardig bent kom dan zeker naar de Chiro van 14u00 tot 17u30. 
mafia mannen hebben ook altijd honger door het  werken dus neem zeker 
een koekje en drankje mee. 



Dit was het weeral voor deze maand september. We hopen jullie elke zondag te 
mogen verwelkomen en een plezante zondag te mogen hebben samen. tot de 
eerste zondag. 
Ano & Niem  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



RAKKERS 

Allerliefste Rakkers 

Hopelijk zijn jullie al een beetje bekomen van het kamp en kunnen jullie vol energie 
beginnen aan een nieuw Chirojaar. Eerst en vooral hebben we een uitdaging voor jullie als 
jullie op een Chirozondag met 20 leden aanwezig kunnen zijn dus enkel de rakkers, dan 
trakteert de leiding op frietjes. Dit wil zeggen: zorg ervoor dat je al de jongens van je klas, 
voetbal, basket, muziekschool, straat meeneemt om hen te laten zien hoe bangelijk Chiro 
Sloratokels is. SUCCES!!! 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019 

De spanning stijgt wie is jullie nieuwe leiding kom het ontdekken op de eerste Chirozondag. 
En vergeet zeker geen koekje en drankje want van al dat zoeken word je moe. Chiro van 
14u tot 17u30. 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019 

Het rakkers lokaal kan wel wat leuke versiering gebruiken. Neem vlaggen posters 
tekeningen alles wat je maar kan bedenken mee om ons lokaal er nog stoerder te laten 
uitzien. Chiro van 14u tot 17u30 en vergeet geen koekje en drankje!!! 

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019 

Vandaag gaan we balspelletjes spelen zonder bal. Heu hoe kan dat nu… ja echt waar 
vandaag komen de voorwerpen knikker pingpongbal dobbelsteen ijsblokje fles mee aanbod 
om alle spelletjes mee te spelen. Zorg ervoor dat je genoeg koekjes of een gezonde fruitjes 
bij hebt want je gaat het kunnen gebruiken. Chiro van 14u tot 17u30. 

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019 

De meeste drooooomen zijn bedrog maar helaas is het zo het is vandaag 
geen Chiro want het is namelijk een heel weekend Cluysekermis. Dit wil 
zeggen dat je de leiding is niet voor maar achter de toog gaat zien. Want 
wij moeten superhard werken. Kom dus zeker een keertje langs maak een 
ritje op de paardenmolen, kom wat eentjes vissen, eet een lekker pakske 
friet en kom zeker iets drinken aan de toog.  

ZONDAG 6 OKTOBER 2019 

Vandaag gaan we spelletjes spelen waarbij er een hoekje van jullie vanaf is. 
Namelijk gehandicapte zondag een beentje minder of een arm minder dat zal 
allemaal wel gaan hoor geblinddoekt of stopjes in jullie oren dat wordt zeker veel 
lachen. Zeker komen dus. Chiro van 14u tot 17u30 en vergeet geen krachtvoer!!!  

Ziezo dat was het alweer hopelijk overtuigd jullie dit om zeker elke zondag 
te komen!!! Jullie leiding zit alvast vol spanning om er een onvergetelijk 
jaar van te maken. Heel veel groetjes en tot de eerste zondag! 



TOPPERS 
Dag beste Toppers  
 
Het nieuwe Chirojaar is er weer en jullie nieuwe leiding staat al klaar om er samen met jullie 
er weer een bangelijk Chirojaar van te maken. 
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons! 
 
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019 
Vandaag is het de eerste zondag van het Chirojaar en zal je te weten komen wie Jullie 
geweldige leiding is ook zullen de rakkers die topper worden zich moeten bewijzen of ze 
wel topper waardig zijn. Wie wilt da nu missen? Ik denk niemand he... Kom dus zeeeeeeker 
naar de Chiro. Het is Chiro van 14u00 uur tot 17u30. Vergeet ook je sapje en je koekje niet! 
 
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019 
Als we nu even eerlijk mogen zijn ons lokaal het is toch soms zo saai, buiten dat er een 
hoop geweldige jongeren zitten, stopt het ook he. Dus laten we vandaag ons lokaal wat 
aankleden en nog vrolijker maken met een poster van je favoriete basketter, een foto van je 
lievelingsfilm of als je soms je mama op zondag mist kan je hier ook een foto van 
meenemen en zal deze een mooi plaatsje krijgen. Samen maken we er een super graaf 
Topperslokaal van. Het is Chiro van 14u00 tot 18u30. Vergeet ook je snackje en drankje 
niet. 
 
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019 
Vandaag gaan we naar ‘t stad wa rond boiten op onze velo en natuurlijk 
ook een bangelijk spel spelen. Kom dus zeker met de fiets, want het is 
namelijk autoloze zondag. Hier maken we dan ook gebruik van zo dat we 
veilig kunnen rond fietsen. Neem zeker genoeg drinken mee want het kan 
wel eens een warme vermoeiende dag worden, in België weet je maar 
nooit. Chiro van 14u00 tot 18u30 met de fiets en genoeg eten en drinken. 

 
ZATERDAG 27 & ZONDAG 28 SEPTEMBER 2019 
Stap maar in rijd maar mee … Jaja, het is weer zo ver: Cluysekermis! Kom zeker 
eens eendjes vissen of ga eens op de paardenmolen, maar kom vooral iets drinken 
aan de toog waar jullie leiding staat (niet om te drinken maar om te werken). Helaas 
is het wel geen Chiro L .  

 
ZONDAG 6 OKTOBER 2019 
Ey gast wast probleem, gij ga toch komen vandaag? Zalt best zen van wel want vandaag 
kunde u bewijzen of da ge wel echt nen Topper ze. We gaan namelijk harde hevige spelen 
doen en zullen zien me wa voor gasten we te maken hebben dees jaar. Als ik jullie was zou 
ik me niet laten kennen dus kom maar naar de Chiro. Neem zeker u powerfood en u drankje 
mee het is chiro van 14u00 tot 18u30. 
 
Wow! Die eerste maand zit er al op wat ga de tijd snel. 
Vele groeten van jullie leiding xxx  



KERELS 

Welkom terug lieve kerels! Na het fantastische kamp zijn jullie er zowiezo weer klaar voor 
om een heel jaar de zotste en bruutste dingen te doen!  

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019 

Amaaai spannend, vandaag komen jullie te weten wie de legends of legend zijn/is die jullie 
dit jaar het graafste jaar van uw leven gaan geven! Kunnen jullie echt niet wachten? Kom 
dan deze zondag zeker af! De zoektocht begint om 14u00 en eindigt om 17u30 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019 

Ola Pola, zo een schoon lokaaltje da wij hebben jongens potverdekke seg! Maar het kan 
nog altijd mooier ofni? Vandaag gaan we is zien wa we allemaal nog kunnen aanvangen me 
ons lokaaltje ehhhh. Pak al uw mooie madammen of voetbalposters maar mee! Chiro van 
14u00 tot 19u00. 

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019 

Hoe goe kende golle het Shtad eigelijk feitelijk? Zedde golle echte Antwaarpenaren 
ofwatte? Awel da gaan wij vandaag is te weten komen ze matekes. Komt ons maar zoeken 
in ’t Shtad vandaag! Chiro van 14u00 tot 19u00! Vergeet geen koekskes eh mannekes! 

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019 

Deze zondag is het de legendarische Cluysekermis! Kom eens langs om jullie knappe 
leiding aan het werk te zien of om bommatjes helemaal loco te zien gaan op de 
fantastische Shlagermuziek! Het is dus geen Chiro. 

ZONDAG 6 OKTOBER 2019 

De kerels van dit jaar hebben de reputatie van echte ladykillers. Een echte kerel 
kan elke vrouw met 1 knipoog doen smelten en voor hem laten vallen! Om jullie 
te testen hebben wij jullie ingeschreven voor Belgiums next topmodel” . 
Vandaag mogen jullie uw mooiste lach en u sixpack bovenhalen! Chiro van 
14u00 tot 19u00 en vergeet geen happeke!  

 
 
Voila se, zo rap kan da gaan! Hopelijk hebben jullie der goesting in want wij/ik gaan 
er het alllllerbeste jaar van maken! 
Kusjes jullie nog onbekende leiding xxx 
Ps: In deze flits vinden jullie al enkele tips over mijn/onze identiteit… 
 
 
 



ASPIRANTEN 
Na een hele lange zomer is het weer tijd om jullie favoriete Chiro weer eens te gaan 
bezoeken waar 1,2,3 of meer leding weeral klaarstaat om er een bega…. jaar van te maken! 
 
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019 
 
Jullie hebben blijkbaar al info opgevat van vieze geruchten maar eigelijk weten jullie nog 
niets! Ondek vandaag waar het dit jaar echt om zal draaien! Het is chiro van 14u00 tot 
17u30. Vergeet jullie snack voor de leiding niet! 
 
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019 
Jullie stage is pas in Januari maar vandaag krijgen jullie al eens een klein proevertje van wat 

het is om leiding te zijn! Bereid al zeker een klein spelletje voor! Het is 
Chiro van 14u00 tot 19u00! Wees een goede leider en neem zelf je 
vieruurtje mee en steel niet van leden! Neem ook jullie fiets mee! 
 
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2019 
Vroem vroem vroem vroem vroem I don’t wat you in my….. city! 
Vandaag is het autovrije zondag in’t stad! Dus daar gaan wij is goei 
gebruik van maken! Het is Chiro van 14u00 tot 19u00! Vergeet jullie 
eurodeals niet en FIETS!!! 
 
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019 

Vandaag is het het jaarlijkse topgebeuren genaamd: CluyseKermis! Voor de mensen die dit 
nog niet weten, dit is het gebeuren waar oudjes al 365 dagen staan voor te springen! Jullie 
zullen hierbij mee in de shifts staan dus hou jullie weekend zeker vrij!! Verdere info volgt 
hiervoor nog. 
 
ZONDAG 6 OKTOBER 2019 
Beste aspi’s vandaag mag jullie ware aard voor 
de eerste keer boven water komen. We zagen 
het al op de playbackshow dat jullie toch een 
sterk vrouwelijk kantje hebben. Daarom stapt de 
leiding vandaag in jullie wereld en houden ze 
een wijfe wondag. Verkleed jullie als vrouw, haal 
jullie beste schminkkunsten boven. Het is Chiro 
van 14 u tot 19u dus verzet jullie afspraak bij de 
manicure. Vergeet ook geen snack.  
 
Wij hebben er al zin in, hopelijk jullie ook. We maken een fantastisch jaar met hier en daar 
een mooi gebaar. Wij zijn klaar tot in september dan maar.  
Jullie liefste leid(er)ing xoxo 
 

 



Een dag uit het leven van Maxim 
 
Vandaag is het maandag het begin van een nieuwe week en dus ook voor terug te 
beginnen met werken als student bij de Delhaize in Brasschaat. Ik sta zoals gewoonlijk rond 
8 uur op voor dan rustig een paar boterhamen te 
smeren en op  eten en mijn middagmaal klaar 
maken want ik moet pas om 10 beginnen met 
werken. Rond 9 uur begin ik me klaar te maken 
voor dan om half 10 te vertrekken met de fiets 
naar het werk. Vandaag moest er ook een collega 
van me werken met de zelfde uren van 10 uur tot 
17:30 dus een 8 uur werken en we reden rustig 
samen naar het werk. 
 
Rond 15 uur neem ik men middagpauze na al een 
5 uurtjes hard te werken en klanten te helpen die 
bepaalde dingen niet vinden. Ik heb deze ochtend 
een gezond slaatje voor mezelf klaar gemaakt dat 
ik nu lekker kan opeten. Tijdens het halfuurtje pauze dat ik neem praat ik met mijn collega’s 
over het weer, lastige klanten, gebeurtenissen, over voetbal welke club is de beste deze 
gesprekken zijn altijd heel leuk maar vliegen enorm en had dan juist op tijd alles terug in 
mijn lokker gestoken en op tijd getikt voor terug te beginnen. 
 
De klok zegt 17:30 joepie het is gedaan voor vandaag, even wachten op mijn collega die 
mee fiets hij is er eindelijk. We fietsen rustig naar huis maar passeren een McDonald’s en ja 
na een zware dag heb je heel veel honger dus zijn we vlug naar binnen gelopen en hebben 
een big Mac menu genomen. 
 
Ik kom thuis rond 18:30 en praat dan een beetje met mijn ouders over de dag hoe deze was 
en of het een zware dag was. Het is nog altijd heel goed weer buiten en warm weer. 1 van 
mijn beste vrienden stuurt of ik even naar het rivierenhof in Deurne wil komen voetballen en 
wat chillen. Dat aanbod kon ik niet afslaan dus ben even naar buiten geweest tot 22 uur dan 
was het weeral donker en wat frisser. 
 
Thuis kijk ik nog een paar films en ga dan rustig slapen voor de volgende werkdag fris en 
fruitig in te zetten en weer goed te kunne werken want de wekker staat weer om 8 uur. 
 
Slaapwel 
XOXO Maxim  

 


