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VOORWOORD 
 

Dappere Slorakanen, 

Onze jaarlijkse snoepverkoop is ook dit jaar van de partij: zondag 13 oktober trotseren 
we de straten van Merksem van 10u tot 17u30 om de Chirokast weer 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. 
 
Vrijdag 18 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. Laat je klasgenoten zien dat je 
trots bent om Slorakaan te zijn door je uniform aan te trekken in de klas! De oudste 
kunnen deze dag zelfs vieren op ’t Astridplein en profiteren van een gratis ontbijt. 
Datzelfde weekend zal de leiding er niet zijn op zondag. De leiding is op weekend om de 
belangrijke agendapunten van het komende Chirojaar te bespreken. Het is zondag 20 
oktober met ander geen Chiro. 

 
Groeten van jullie acht knappe binken en lieftallige dame, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BELANGRIJK 
 
• Oude Chirouniformen mogen altijd worden binnengebracht. 
• Kinderen kunnen vanaf het 1ste leerjaar naar onze Chiro komen. 
• 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 
 
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 
JAJA het is weeral oktober. De maand van griezelen en spelen. Ben je benieuwd wat de 
bangelijke leiding weeral in petto heeft voor deze maand? Twijfel dan niet en neem zeker een 
kijkje hieronder. 

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 14 uur tot 17:30. mafia mannen hebben ook altijd 
honger door het  werken dus neem zeker een koekje 
en drankje mee. 

ZONDAG 13 OKTOBER 2019 

Vandaag is het de dag waarop jullie jullie schattigste gezichtjes moeten gebruiken voor onze 
grote snoepverkoop. hopelijk komen jullie allemaal mee snoepjes verkopen want dat is zeer 
belangrijk voor de chiro. chiro van 10:00 tot 17:30. vergeet zeker geen krachtvoer en een 
drankje want we gaan wel wat wandelen en deur aan deur gaan verkopen. 

ZONDAG 20 OKTOBER 2019 

we moeten jullie vandaag helaas teleurstellen want het is geen chiro :(. de leiding moet 
namelijk op leidingsweekend om vanalles te bespreken voor de chiro en daarvoor is er spijtig 
genoeg een weekend nodig. dus vandaag geen chiro maar volgende week weer wel dus 
wordt weer plezant dan. 

ZONDAG 27 OKTOBER 2019 

Vandaag is het Vriendjesdag. Pak allemaal een vriendje van het school, sportclub, ‘t pleintje, … 
mee. We willen vandaag met zo veel mogelijk zijn om een zo groot mogelijk spel te spelen. 
Wij zien er al naar uit om allemaal nieuwe vrienden te maken. Het is chiro van 14:00 to 17:30 
Vergeet zeker geen koekje en drankje want anders kunnen we niet spelen he. 

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 
 
Mannekes de tijd gaat weer snel, de tweede maand van dit chirojaar is weeral voorbij. Wij 
hopen jullie volgende maand terug te zien  
XOXO 
Maxim & Yari 



RAKKERS 
Allerliefste rakkers hopelijk zijn jullie wat blij met ons als leiders want wij zijn super blij dat 
wij ons een heel jaar mogen ammuseren met jullie. De deal van de 20leden en frietjes 
gaat nog steeds door hopelijk zien we op een zondag eens 20 zottekes zoals jullie 
verschijnen. 
 
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 word zeker veel lachen. Zeker komen dus. 
Chiro van 14u tot 17u30 en vergeet geen krachtvoer!!!  

ZONDAG 13 OKTOBER 2019 
Beste rakkers hopelijk hebben jullie al massaal zakjes verkocht in de voorverkoop. 
Vandaag gaan we ng is extra ons best doen met de deur aan deur verkoop. Haal dus die 
verkoop skillss maar boven want dat gaan we nodig hebben. BELANGRIJK chiro van 10u 
tot 17u30 vergeet geen middageten en 4uurtje want we gaan uiteraard nog zelf geen 
snoepjes eten he! 
 
ZONDAG 20 OKTOBER 2019 
Helaas is het vandaag geen Chiro want de leiding is op leidingsweekend. Maar niet 
getreurd je mag deze week ook je uniform aandoen op de dag van de jeugdbeweging. 
Ga op vrijdag in je uniform naar school en laat maar is zien hoe cool onze chiro en laat 
maar horen welke chiro het beste is van het hele land. 
 
ZONDAG 27 OKTOBER 2019 
Mini rakkers of juist maxi rakkers. Vandaag spelen we spelletjes waar alles ofwel heeeel 
veeeeel groter is of juist alles heeel veeeel kleiner is. Benieuwd wat dat word kom dan 
zeker. Chiro van 14u tot 17u30 en vergeet geen maxi hapje of een mini drankje. 
 
ZONDAG 3 NOVEMBER 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. 
 
Ziezo, dat was het alweer hopelijk overtuigend genoeg om zeker elke zondag te komen. 
Heel veel dikke zoenen van jullie leidertjes. 
 
Zwannez en Oli4 
 
 
 



Toppers 
Beste stoere toppertjes 
Nu jullie eindelijk weten wie we zijn, is het eindelijk tijd om ook ons geweldig programma ten 
toon te stellen. We hebben in de maand oktober weer een heel drukke maand. Ontdek het 
allemaal hieronder: 
 
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 van14u00 tot 18u30. 
 
ZONDAG 13 OKTOBER 2019 
*Ding Dong* “Hallo wij zijn van Chiro Sloratokels en wij verkopen snoep...” 
Vandaag mogen jullie allemaal je beste wandelschoenen en benen uit de 
kast nemen want het is weer snoepverkoop! Zie zeker dat jullie je best doen 
want voor de best, verkopende afdeling zit er een prijs aan verbonden ;). Het 
is Chiro van 10u00 tot 17u30. Vergeet geen middagmaal, koek en drank 
want van de lekkere snoepjes blijven jullie een hele dag af. 
 
ZONDAG 20 OKTOBER 2019 
Helaas, pindakaas! Deze zondag is het geen Chiro. De leiding is net terug van 
leidingsweekend en moeten even bekomen van de vermoeiende, urenlange vergaderingen 
over hoe stout jullie wel niet zijn. Dat belooft... Tot volgende week! 
 

ZONDAG 27 OKTOBER 2019 
Het is bijna Halloween, woehahah! *lees je als een heksenlach* Daarom gaan we 
eens kijken of er enge, mysterieuze figuren rondlopen in de Chiro. De show 
begint om 14u00 en eindigt om 18u30 met hartkloppingen. Vergeet geen 
heksenkoekjes en je toverdrankje, oh en ook je gilstemmetje niet vergeten op 
te warmen. 

 
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. 
 
Oelalalalala, oktober zit er ook weeral op! Wat gaat de tijd toch snel als wel lol hebben. Maar 
niet getreurd want volgende maand zijn we er weer, meer! 
 
Tot dan! 
 
Xoxo 
Quinten en Stien 



KERELS 
Nu jullie eindelijk de identiteit van jullie ongelofelijke leider hebben ontdekt is het tijd om 
der is goe in te vliegen!  

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 14u tot 19u vergeet geen happeke!  

ZONDAG 13 OKTOBER 2019 

Olalala vandaag is het snoepekesverkoop en ge weet wa da wilt zeggen eh! Laten zien 
aan al die andere losers da wij de beste verkoopskills hebben! Leg uw haar goe, giet al uw 
mondwater in uwe mond en poets uw tanden nu is! Misschien is het voor sommige van 
jullie ook handig op ne push-up bh aan te doen om uw kwaliteiten wa beter te tonen… 
Chiro van 10u tot 17u30 en vergeet geen 4 uur want van de snoepkes blijft ge af. 

ZONDAG 20 OKTOBER 2019 

Aah ons jaar begint al goe se. Al ene zondag da jullie mij moeten missen… Sorry boys, tis 
ni wederzijds. Dit weekend is de leiding op leidingsweekend om is goe over jullie te 
roddelen hehehe. Tot volgende week !!  

ZONDAG 27 OKTOBER 2019 

Doemme toch, jullie favoriete kreupele is weral weg… Ma geen zorgen ik heb geregeld 
dat er echt een topteam mij komt vervangen. Wie dat zijn blijft voor jullie nog een 
verrassing maar beter dan mij wordt het waarschijnlijk niet. Voor de rest is het gewoon 
chiro van 14u tot 19u en ik moet toch ni blijven zeggen da ge een koekske moet 
meepakken eh! 

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! 

Voila se da was het al voor Oktober! Hopelijk zijn jullie een heel jaar talrijk aanwezig zodat 
we het elke zondag goed kunnen begaaien! 
 
Dikke kusjes van jullie favoriete kreupele leider 
 
Sam xxx 



ASPIRANTEN 
Wajaw de maand september ging sneller voorbij dan die sleutel die onder de ijskast 
vloog! Deze maand staat er weeral genoeg klaar om te doen! 

ZONDAG 6 oktober 2019 

PIEEEROOOOMAANEN! We zijn het allemaal wel 
eens een beetje geweest… Vandaag halen we 
weer eens onzen innerlijke (verantwoordelijke) 
primitieve vuurmens naar boven! Wij steken 
graag dingen in brand en daar gaan we zo veel 
mogelijk mee experimenteren vandaag! Het is 
chiro van 14:00 tot 19:00. Vergeet geen klein 
vleeseke als vieruur en uwe flamigel niet! 

ZONDAG 13 oktober 2019 

Ge kent het ondertussen al wel! De chiro moet 
blijven draaien dus vandaag doen we weer de jaarlijkse snoepverkoop! Jullie worden dit 
jaar ook verwacht in de slora snoepfabriek waar jullie de zakjes mee zullen maken. 
Verdere info volgd hier nog over. Het is chiro van 14:00 tot 17:30. Vergeet u eigen 
snoepkes natuurlijk niet. 

ZONDAG 20 oktober 2019 

De leiding is weer hard hard hard aan het vergaderen dit weekend, wat dus 
betekend dat het vandaag helaas geen chiro is. 

ZONDAG 27 oktober 2019 

Jullie zijn vast en zeker allemaal al grote mongole maar vandaag doen we daar 
nog een schepke bovenop. We gaan nog eens de zotste speeltuinen van 
Merksem verkennen maar dat doen we niet zomaar! Komt al maar vast en 
zeker langs van 14:00 tot 19:00! Vergeet zeker geen FIETS!  

ZATERDAG 2 november  

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 
 

 
“Don’t Let Yesterday Take Up Too Much Of Today.” 

– Will Rogers 
 

xxx Justin & Ruben 



Een dag uit het leven van Olivier 
Het is vandaag dinsdag ik sta op om 7 uur 
want ik moet vandaag gaan werken in de 
Colruyt Roosensplein in Merksem. Ik sta op 
en neem een douche dan ga ik ontbijten 
om rond kwart voor 8 te vertrekken.  

Mijn werkdag begint om 8 uur om 12 uur 
mag ik al gaan eten. Dit betekend dat ik 
nog maar 5 uur moet werken. Ik ga snel 
naar de winkel om wat te eten te halen. Om 
kwart na 3 neem ik een kwartier pauze. 

Om 18 uur zit mijn dag erop in de colruyt, ik 
mag eindelijk naar huis. Eerst ga ik nog wat 
inkopen doen in de winkel en ga dan naar 
huis. 

Thuis aangekomen ga ik eerst wat relaxen in de zetel om rond 19 uur te gaan eten. Om 20 
uur moet ik me beginnen klaarmaken om naar de basketbaltraining te gaan die om 20:30 
begint. Na 2 uur intensief te trainen neem ik een douche en vertrek ik naar huis. 

Om 23 uur kom ik thuis aan maar van zo’n intensieve training krijg je honger dus neem 
nog iets te eten. Het is kwart voor 12 tijd om te gaan slapen. 

Slaapwel 

Olivier 

 

 
 


