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VOORWOORD 
Knal die kurk maar uit de fles (kinder)champagne! Een nieuw jaar is weer daar en 2020 
wordt zo mogelijk nóg beter dan 2019. Daar zorgen wij persoonlijk voor! 
 
Maaaaaar zoals elk jaar zit een groot deel van de leidingsploeg met examens begin januari, 
waardoor leidinggeven op zondag moeilijk is. Gelukkig zijn de aspiranten er om een handje 
toe te steken en te bewijzen dat ze volgend chirojaar klaar zouden zijn om zelf leider te zijn! 
Daarom zullen de aspiranten zich nog een keer bewijzen tijdens de stage! 
Hopelijk kunnen we jullie in grote aantallen verwachten, zodat hun programma’s Bekijk 
goedje afdelingspagina om te zien wanneer je hen mag verwachten! 
 
Jullie mogen stilletjes aan aftellen naar het groepsweekend. In het weekend van 23 – 25 
februari trekken we er met zen allen op uit. De jongsten kunnen al eens proeven van de 
kampsfeer, terwijl de oudsten een weekend zonder ouders beleven; zalig! 
 
Groetjes en welkom in 2020 
 
Van jullie kapoentjes 
Yari, Maxim, Olivier, Wannes, Quinten, Stien, Sam, Ruben en Justin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BELANGRIJK 
 
• Oude Chiro-uniformen mogen altijd worden binnengebracht. 
• Kinderen kunnen vanaf het 1ste leerjaar naar onze Chiro komen. 
• Vrijdag 23 – Zondag 25 februari 2020: Groepsweekend 
• 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 

Ja de koudste maand en donkerste maand van het jaar komt er weeral aan. Ben je 
benieuwd wat we met deze koude en donkerte allemaal in petto voor jullie neem dan 
zeker even een kijkje hieronder. We verwachten jullie nu wel allemaal na dat jullie deze 
fantastische teksten hebben gelezen tot dan. 
 
ZONDAG 5 JANUARI 2020 
Jajaja gelukkig nieuwjaar xxx. Vandaag komen er 2 aspi’s jullie leiding geven want de 
leiding heeft examens en moet studeren. Als jullie willen komen zien welke 2 rare jongens 
ons komen vervangen kom dan zeker naar de chiro van 14:00 tot 17:30. Vergeet zeker 
geen koekje en drankje. 
 
ZONDAG 12 JANUARI 2020 
Het is koud he BRRRRRR. Maar daar trekken wij ons niets van aan. Vandaag spelen wij 
ijskoude spelletjes. We spelen zoals de Noormannen spelen. Goed ingepakt en in de 
sneeuw. Wil je zeker meespelen met deze spelletjes kom dan zeker af van 14:00 tot 
17:30 en vergeet geen ijsje en fris drankje. 
 
ZONDAG 19 JANUARI 2020 
Vandaag zijn wij niet van de partij spijtig genoeg. Ja we horen jullie al wenen maar geen 
stress er komt, hopen we een goed leidingsduo ons vervangen, namelijk 2 personen van 
de aspis. Wees dus allemaal maar zeer braaf voor deze leiding want het is hun eerste keer. 
Het is chiro van 14:00 tot 17:30 en vergeet zeker geen eten en drinken mee te 
nemen. 
 
ZONDAG 26 JANUARI 2020 
Deze zondag komen er weer 2 jongens leren hoe ze leiding moeten geven. Stel ze 
vandaag maar lekker op de proef. Kom deze 2 jonge snaken zeker uittesten vanaf 14:00 
tot 17:30 en vergeet zeker geen eten en drank. 
 
ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 
Vandaag komen Chineezen, Duitsers, Nederlanders, Italianen, 
Spaniaarden tegen in ons eigen lokaal. wat we daar met bedoelen is dat 
we een reisje rond de wereld gaan doen. Hoe we dat gaan doen is de 
grote vraag. Kom zeker naar de chiro om dit te ontdekken van 14:00 tot 
17:30. Vergeet zeker geen hapje en drankje want van al dat reizen 
krijg je zeker honger en dorst.  
 
Jaja de tijd ga nog al vooruit seg. Nu komt de kortste maand van het jaar 
er aan. Dus weer leuke zondagen. We verwachten jullie elke zondag met jullie vrolijke 
enthousiasme. Wij kijken er al naar uit hoor! 
 
Kusjes jullie fantastische leiding 
Maxim & Yari 



RAKKERS 
 

Januari dit betekent dat we allemaal nieuw jaar hebben gevierd en dat het 2020 is, ook dit 
jaar gaan we voort met de chiro. 
 
ZONDAG 5 JANUARI 2020 
Happy new yeaaaaaaarrrrrrrrr het nieuwe jaar tijd voor goede voornemens hopelijk 
houden we ze langer vol als een weekje en blijven jullie dit jaar 
ook nog steeds komen. De aspiranten moeten natuurlijk ook 
een beetje oefenen om misschien in de toekomst te zien of zij 
goede leiders zouden worden. Hopelijk zijn jullie ook een 
beetje braaf bij hun. Chiro van 14u tot 17u30 vergeet geen 
4uurtje. 
 
ZONDAG 12 JANUARI 2020 
Vandaag moet leider Olivier leren voor de examen dus komen 
de aspiranten leiding geven aan jullie willen jullie weten wat ze voor jullie in petto hebben 
kom dan zeker naar de chiro. Chiro van 14u tot  17u30 en vergeet geen knabbeltje en 
drankje. 
 
ZONDAG 19 JANUARI 2020 
Leider olivier moet vandaag weer studeren voor zijn examens. Maar leider wannes zal er 
wel zijn en gaat iemand ander meepakken om hem te helpen wie dat dit is is een 
varrassing dus kol maar naar de chiro. Chiro van 14u tot 17u30 en vergeet niets om te 
eten en drinken.  
 
ZONDAG 26 JANUARI 2020 
Vandaag hebben de aspiranten weer een chiro zondag voor jullie in elkaar getoken ben je 
benieuwd wat ze hebben gemaakt kom dan naar de chiro. Chiro van 14u tot 17u30 
vergeet geen hapje en drankje. 
 
ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 
Het is nog altijd een beetje koud buiten dus vandaag gaan we 
gezellig binnen een groot gezelschapsspel spelen om te weten 
welk spel we vandaag gaan spelen zal je naar de chiro moeten 
komen. Chiro van 14u tot 17u30 en ergeet geen vier uurtje. 
 
 
Dit was het alweer voor januari. 
 
Wannes en Olivier 
 
 
 
 



TOPPERS 
Liefste toppers het nieuwe jaar is weer daar dus we staan hier weer met heel wat leuke zondagen 
klaar. 2020 zal een jaar zijn om nooit te vergeten ,ja dat mogen jullie zeker weten. In januari zal je 
uw vaste duo Quinten en Stien niet elke zondag zien. Wie dan wel? Kom maar naar de Chiro heel 
snel! 
 
ZONDAG 5 JANUARI 2020 
Jow allemaal vandaag gaan we niet trager maar rapper. Jullie zijn stoer en heel dapper. Laat zien 
wie jullie zijn; een klein varken of een groot hangbuikzwijn. Wij worden gangsters van de Pastoor 
Campensstraat. Luister naar mijn tips, ja da is echt goede raad. Als je niet komt gebruiken we 
geweld ;) en vechten we dit uit op het kakveld. Ga nog even naar de kapper, want kom verkleed 
als jullie favoriete rapper. Is dit luie Louis of Lil Kleine? Kom zeker want deze zondag wordt weer 
ne fijne!Chiro van 14u00 tot 18u30 vergeet je drankje en koekje niet  
 
ZONDAG 12 JANUARI 2020 
Vandaag krijgen jullie leiding van een Aspirant, hopelijk vinden jullie dit ook plezant . 
Wat jullie gaan doen vandaag is ook voor ons nog een grote vraag . Maar 1 ding is zeker het word 
heel plezant ,want wij zijn de beste chiro van heel het land.  
Chiro van 14u00tot 18u30 vergeet je 4 uurtje niet . 
 
ZONDAG 19 JANUARI 2020 
Zoals jullie wel weten zijn de aspiranten met 4. Kom dus ook deze zondag voor nog meer plezier . 
Vorige week hadden jullie Stef en Seppe. Deze week zij het er ander: Cedric en Sander. Deze 
geweldige zondag wil je toch niet missen? Of wel? Ze staan klaar met een fantastisch spel . 
Chiro van 14u00 tot 18u30 vergeet je drinken en koekje niet. 
 
ZONDAG 26 JANUARI 2020 
Een driehoek heeft drie hoeken, ja dit staat in alle boeken . 
Een vierkant heeft er vier, ja hij is daarop heel fier. 
Een bal is rond, stop deze maar gewoon in je *ont. 
Vandaag spelen we alles met een bal. Ik ben alvast benieuwd wie er winnen zal . 
Maar wie dat is maakt totaal niet uit. Krijg je hem op u gezicht doet het pijn aan je snuit . 
Chiro van 14u00tot 18u30 & vergeet je 4-uurtje niet . 
 
ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 
Zitten skiën in de wind en achteraf drink je een frisse pint . Dit gaan we natuurlijk niet doen maar 
wie weet ben jij wel een ski-kampioen. Dit zullen we doen in onze hut, thuis blijven vandaag heeft 
dus totaal geen nut. Kleed je goed warm aan en voor je het weet is deze bangelijke zondag al 
gedaan. Doe je apres-ski outfit aan en kom naar hier dan maken we samen enorm veel plezier  
Het is Chiro van 14u00 tot 18u30 & vergeet je 4-uurtje niet ! 
 
Lieve toppers wat zijn jullie toch speciaal. Elke zondag opnieuw schrijven jullie mee aan ons 
Chiroverhaal. De ene zondag gaat het goed en de andere niet, maar opgeven kennen we niet. 
De maand januari is nu voorbij, wat maakt de chiro ons toch blij. Wat amuseren we ons hier rot de 
TOPPERS krijgen ze niet kapot! 
 
Van jullie kapoen  
Stien en Quinten   Merksem 1 Januari 2020 



KERELS 
Een nieuw jaar, een nieuwe flits! Ook in 2020 zullen de kerels laten zien aan alle Chiro’s 
dat wij de beste zijn! Zelfs de Divorezen beginnen al schrik te krijgen van ons! 
 
ZONDAG 5 JANUARI 2020 

Hoppaaa we kunnen er weer invliegen!! Aahnee toch niet want leider Sam heeft 
examens… Boehoe! Maar geen zorgen, ik zal er persoonlijk voor zorgen dat er weer een 
fantastisch duo voor jullie klaarstaat deze zondag! Braaf zijn eh! Chiro van 14u tot 19u 
vergeet geen happus en drankus! 

ZONDAG 12 JANUARI 2020 

Liefste vrienden, deze zondag kan ik er helaas weer niet bij zijn! Het is een drukke periode 
voor mij. Deze zondag ben ik zelf op ruimtevaartreis naar de maan maar 
geen zorgen, een top vervangingsduo zal voor jullie klaarstaan!! Chiro 
van 14u tot 19u en vergeet geen hapklaar eten! 

ZONDAG 19 JANUARI 2020 

Allez dan, ik zal dan nogis een zondag van veel studeren vervangen 
door een chirozondag ;) Alloewel we er vandaag geen hele dag 
tegenaan knallen belooft dit wel een spectaculaire zondag te worden! Kleed u warm aan 
want wij gaan namelijk nachtklakkebuizen!!! Neem voor de zekerheid ook maar een klein 
zaklampje mee! Chiro van 17u tot 20u vergeet geen avondeten!  

ZONDAG 26 JANUARI 2020 

Yow G’s, zijn jullie een beetje bekend met de streets? Weten jullie hoe 
hard de gangsterlife eigenlijk echt is? Nee? Awel matties daar gaan jullie 
vandaag achterkomen. Wordt jij de nieuwe notorious B.I.G.? Of ben jij 
eerder een echte battlerapper zoals Eminem? Een ding is zeker, gekke 
battles zullen gehouden worden! Rapzondag start om 14u en eindigt 
om 19u, kom zeker verkleed als een echte G en vergeet geen vieruur!  

ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 

Mannekes vandaag is dén dag! Jullie hebben allemaal jullie rijbewijs nog niet en jullie 
hebben nog geen auto maar daar gaan wij vandaag verandering in brengen! We gaan 
namelijk onze eigen winkelkar pimpen!! Alles van decoratie is welkom want onze kar moet 
echt door heel Merksem gezien worden!! Afspraak zondag om 14u tot 19u vergeet 
geen spijs en drank (misschien ook wat dagelijks brood?) 

Zo se dat was het al voor de eerste maand van dit nieuwe decennium, the best is yet to 
come!! 

Dixit Sam xoxo  



ASPIRANTEN  
Januari! Dat betekent dat jullie eindelijk eens jullie eigen creativiteit kunnen laten 
zien aan de kleinsten van ons gezellige Chirotje! 
Jullie dienen elke vrijdag van januari ook aanwezig te zijn op de LK om 20:00 
met een volledig uitgewerkt programma voor de zondag die daarop volgd. 
Als je Toppers hebt als afdeling, geef je leiding tot 18:30 
 
VRIJDAG 3 JANUARI 2020 
20:00 klaarzitten in Sloebers met jullie programma voor de volgende zondag. 
  
ZONDAG 5 JANUARI 2020 

14:00 tot 17:30 

VRIJDAG 10 JANUARI 2020 
20:00 klaarzitten in Sloebers met jullie programma voor de volgende zondag.  
 

ZONDAG 12 JANUARI 2020 

Chiro van 14 u tot 17: 30 of 18:30.  

VRIJDAG 17 JANUARI 2020 
20:00 klaarzitten in Sloebers met jullie programma voor de volgende zondag. 
 
ZONDAG 19 JANUARI 2020 

Chiro van 14 u tot 17: 30 of 18:30  

VRIJDAG 24 JANUARI 2020 
20:00 klaarzitten in Sloebers met jullie programma voor de volgende zondag. 
 
ZONDAG 26 JANUARI 2020 

Chiro van 14:00 tot 17:30. 

ZONDAG 2 FEBRUARI 2020 

Volgende week is het eindelijk zo ver onze enige echte Aspilounge Hier moeten 
we moeten natuurlijk wel een aantal zaken afspreken. Verder gaan we tot de 
zelfreflectie van de  Aspi stage. Chiro van 14 tot 19 u vergeet geen boefpakker 
voor deze rustig zondag. 

Wij wensen jullie alvast veel succes deze maand! 

Xxxx Ruben & Justin 



Een dag uit het leven van WANNES 
 
Goedemorgend 
 
Het is dinsdag en ik word wakker rond 10u, ik bekijk mijn 
sociale media nog even en ontbijt nadien nog lekker even. Ik 
start men pc op en werk nog wat voor de chiro en slorarock 
ons festival van de chiro. Ziezo dat is ook weer gebeurd.  
Ik trek men werkkleren aan voor straks te gaan werken. Ik werk 
namelijk bij de SCS in Schoten. Dat is een fietsenwinkel waar 
ik werk als technieker. Ik heb ondertussen men werkkleren 
aangedaan en ga nog wat aan wat fietsen sleutelen bij me 
thuis in het tuinhuis.  
 
Het is half 1 ondertussen en ik eet nog een boterhammetje. 
Om 13u begin ik met werken en ik vertrek met men fietsje 
naar het werk. Ik kom aan op men werk en zeg dag tegen men 
collega’s Bram en Guy. Guy mijn baas zegt nog wat er nog 
moet gedaan worden en we babbelen nog wat voor de winkel 
open gaat.  
13u, de winkel gaat open en de eerste klanten van vandaag staan al te wachten. Ik ben 
ondertussen nog bezig met een paar fietsen en babbel terwijl nog wat over de voetbal met 
Bram. Ik zet nog wat water op voor een lekker soepje want ik begin al terug wat honger te 
krijgen.   
 
18u: Ziezo, ik heb gedaan met werken.Iik werk men fiets af waar ik nog aan bezig was en 
was men handjes voor naar huis te gaan. Thuis aangekomen staat het lekkere eten van mijn 
mama al klaar heerlijke scampis met pasta dat gaat smaken. Nadat ik dit allemaal lekker heb 
opgegeten fiets ik naar de Chiro. Het is namelijk Cluysekermisvergadering. We evalueren 
nog even de editie van 2019 en beginnen al te plannen voor 2020.  
 
22u: De vergadering is gedaan we drinken nog iets op de chiro. Sam en Justin waren ook 
op de vergadering dus we  praten nog wat na. Oei het is al half 12 tijd om naar huis te gaan 
morgen werkendag. Ik kom thuis aan kijk nog even kort men serie en sluit nadien men 
oogjes om te vertrekken naar dromenland. Ziezo dit was mijn dagje, tot morgen! 
 


