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Voorwoord Groepsleiding
Beste ouders, leden en sympathisanten

De afgelopen drie maanden zijn weer als een sneltrein voorbijgeraasd. De tijd gaat sneller als je je amuseert,
zo luidt het spreekwoord dan. Deze lijn gaan we uiteraard verder doortrekken aangezien rustig uitbollen
een uitdrukking is die niet in het woordenboek van Chiro Elzestraat staat. Nu het eindelijk terug beter weer
wordt in ons gezellige belgenlandje, gaan we er weer keihard tegenaan en hebben de leiders opnieuw
tonnen vol leuke zondagnamiddagen voor jullie deugnieten voorbereid.
Eén van de hoogtepunten van de afgelopen drie maanden was met voorsprong het algemeen
ledenweekend in Loenhout. Omringd door de doordringende geuren van de talloze str*ntkarren (het zou
het seizoen geweest zijn) zijn we er in geslaagd onze leden enkele ontzettend leuke dagen te bezorgen. Een
weekend vol sport en spel en voorzien van heerlijk eten, dat wil iedereen, toch?
Ook de komende maanden geven ons spannende vooruitzichten. Op zaterdag 2 april organiseren de
jongens- en meisjesaspiranten eindelijk opnieuw ElzestraaTD. Na enkele jaren afwezigheid door je-weetwel-wat komt het beste feestje van Elzestraat terug naar de parochiezaal en het belooft velen van ons een
schitterende avond te bezorgen.
Een goeie anderhalve maand verder, op zaterdag 21 mei, organiseren we opnieuw de jaarlijkse
rommelmarkt. Heb je nog wat spulletjes te veel en wil je een centje bijverdienen? Sluit gerust aan en sla
jouw kraampje op. Heb je zin om gezellig te kuieren tussen de rommel of een hapje te eten bij de
foodstandjes van onze leden? Ook dan is de rommelmarkt de place to be voor jou.
Ondertussen kunnen we ook al beginnen dromen van de mooiste tijd van het jaar: het enige echte
Chirokamp! Ploeteren en ravotten door de prachtige Waalse natuur; waar kan een mens nog meer van
dromen? Meer informatie omtrent het kamp zal weldra met jullie worden meegedeeld, maar we kunnen al
wel verklappen dat onze leidingsploeg er al ettelijke voorbereidingsuren op heeft zitten opdat jullie kleine
(of ondertussen al iets minder kleine) spruit de beste week van zijn leven tegemoet gaat.
Belangrijk! Noteer alvast het weekend van 9-11 september in jullie agenda. Na enkele succesvolle edities
van onze zomerbar organiseren we opnieuw JungleTD in zijn volle glorie op zaterdagavond. De avond ervoor
kan je je kennis testen op onze quiz. Als quizzen niet jouw ding is, kan je die avond ook je smaakpapillen
testen met een uitgebreid aanbod aan zware bieren en andere lekkere dingen. Hopelijk zien we jullie
massaal aanwezig op dit weekend!
Wij staan alvast te springen om het Chirojaar in schoonheid af te sluiten en leven ook met een brede
glimlach toe naar het kamp! Hopelijk jullie ook?

Veel liefs

Jonas en Jannes, groepsleiding Chirojongens Elzestraat
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Voorwoord VeeBee
Hey Hey Hey,
voelen jullie de lentekriebels ook al in jullie buik? Ik al zeker! De dagen worden steeds langer en de zon
laat al vaker van zich horen. Dat heeft er voor gezorgd dat de vieze beestjes gaan lopen zijn en laat ons
ook toe om meer buiten te ravotten. Want geef nu toe, de chiro zondagen waar je op het einde van de
dag vol modder hangt zijn toch de leukste…
De start van de lente is ook het startschot van een aantal leuke activiteiten. Persoonlijk kijk ik het meest
uit naar 21 mei, wanneer we na 2 afgelaste edities nog eens de rommelmarkt kunnen houden. Tot en met
de laatste editie was ik zelf nauw betrokken bij de organisatie van de markt. Wanneer dé dag dan eindelijk
aanbreekt en we op een onchristelijk uur opstaan om de marktkramers binnen te laten, komt een klein
jaar aan organisatie samen. De sfeer zit altijd goed en heel de ploeg is happy.
Laat ons dan ook hopen dat we dit jaar goed weer krijgen. En dat de marktkramers en bezoekers talrijk
aanwezig zullen zijn. Ik kijk er al naar uit!
Wat later in de zomer is er natuurlijk ons kamp. Dit jaar trekken we naar Olloy-sur-Viroin, helemaal in het
zuiden van België, vlak aan de Franse grens. In deze prachtige streek zullen ze Chiro Elzestraat zeker leren
kennen na 2 luidruchtige weken. Leven op het ritme, 3, 4 …

Sfeerfoto van de laatste rommelmarkt in 2019

Vragen of opmerkingen, steeds welkom via volgende gegevens:
Sander Van Loock - VB
0474 55 33 47
sandervl34@gmail.com
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Algemene informatie
Speelclub
Leeftijd: 1ste tot 3de leerjaar

Chiro van 14h00 tot 17h00

Speelclubleiding
Jarne De Nies
Kuikenstraat 3a, 2860 SKW
jarnedenies@hotmail.be
0479/05.04.69

Lars Van Den Broeck
Lombaardstraat 9, 2860 SKW
lars.vandenbroeck@icloud.com
0469/11.16.87

Wander De Nies
Kuikenstraat 3a, 2860 SKW
wander_denies@hotmail.be
0471/53.38.40

Robin Humblet
Nachtegaalstraat 30, 2860 SKW
robin.humblet@hotmail.com
0471/41.76.03

Michael Dewulf
Clemenceaustraat 39, 2860 SKW
michaeldewulf@outlook.be
0472/06.12.67

Lowik Vervloet
Zorgvliet 24, 2860 SKW
lowikvervloet1@gmail.com
0471/07.43.94

Rakkers
Leeftijd: 4de tot 6de leerjaar

Chiro van 14h00 tot 17h30

Rakkerleiding
Roeland Spies
Liersesteenweg 197, 2860 SKW
Spiesroeland197@hotmail.com
0471/52.67.73

Simon Souvereyns
Clemenceaustraat 70, 2860 SKW
simon.souvereyns@gmail.com
0479/69.25.06

Dylan Van Craen
Ekelenhoek 69, 2860 SKW
dylanvancraen@hotmail.com
0493/59.48.04

Senne Slootmans
Clemenceaustraat 53, 2860 SKW
senne.slootmans@hotmail.com
0474/02.61.88

Emiel Ceunen
Berlaarbaan 216, 2860 SKW
emielceunen@gmail.com
0471/78.83.07
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Toppers
Leeftijd: 1ste en 2de middelbaar

Chiro van 14h00 tot 18h30

Topperleiding
Maxim Janssens
Lindestraat 53, 2860 SKW
maximjanssensj5@gmail.com
0489/40.19.39

Hendrik Fierens
Heidestraat 11, 2860 SKW
hendrik.fierens27@hotmail.com
0484/03.11.69

Jonas Vivijs
Tivolilaan 38, 2800 Mechelen
jonasvivijs@hotmail.com
0471/54.75.32

Zeger Van Calster
Groenstraat 55, 2860 SKW
vancalsterzeger@gmail.com
0468/28.48.63

Kerels
Leeftijd: 3de en 4de middelbaar

Chiro van 14h00 tot 19h00

Kerelleiding
Simon Stoops
Kalkovenstraat 32, 2800 Mechelen
stoops.simon@gmail.com
0476/34.94.13

Jannes Van Calster
Groenstraat 55, 2860 SKW
jannesvancalster@gmail.com
0479/58.63.00

Jasper Ceunen
Van Reynegomstraat 18, 2860 SKW
jasper3.ceunen@gmail.com
0468/27.92.15

Aspiranten
Leeftijd: 5de en 6de middelbaar

Chiro van 14h00 tot 19h30

Aspirantenleiding
Victor Fierens
Heidestraat 11, 2860 SKW
victor.fierens@skynet.be
0478/49.94.55

Tom Steegmans
Heidestraat 13, 2860 SKW
tomsteegmans03@gmail.com
0475/26.40.73

VeeBee
Sander Van Loock
Sandervl34@gmail.com
0474 55 33 47
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Voorstelling leiding
Speelclub
Mijn naam is Jarne, op de Chiro ook gekend als 'de Leo'. Ik ben momenteel 22
jaar oud en reeds voor het 5de jaar Chiroleider. Vroeger heb ik zelf ook
gevoetbald en ben ik trainer geweest bij RB Elzestraat. In de week ben ik terug
te vinden in Leuven waar ik studeer voor Burgerlijk Ingenieur Energie. Dit jaar
geef ik opnieuw leiding aan de jongste groep, de speelclub! De goesting in een
nieuw jaar vol zotte spelletjes is weerom ontzettend groot! Samen met de rest
van de leidingsploeg sta ik klaar om er een onvergetelijk jaar van te maken.
Tot zondag!
Mijn naam is Lowik Vervloet. Ik woon in de Elzestraat en zit al vanaf het
eerste leerjaar in de Chiro. Mijn leiders hebben mij elke zondag de tijd
van mijn leven bezorgd. Elke zondag ging ik met veel plezier naar de
Chiro. als leider is dit nu ook mijn doel om het zo leuk mogelijk te maken
voor de leden. Buiten de Chiro doe ik ook aan waterskiën en studeer ik
elektromechanica aan de nayer.

Hallo ik ben Robin Humblet beter gekend als Wobke. Ik ben 19 jaar en ik
woon in Elzestraat. Ik ben lid sinds speelclub en ik begin nu aan mijn 3de
jaar leiding. Zoals vele mensen van de chiro ben ik ook een fan van
kakkers. Ik ga mijn best doen om met mijn medeleiding er een jaar van te
maken om nooit te vergeten.

Hallo, mijn naam is Wander. Ik heb voornamelijk 2 hobby's, namelijk Chiro
en circus. Al 7 jaar lang ben ik een acrobaat en haal ik wekelijks de gekste
toeren uit. Wat mijn studies betreffen, zit ik in mijn tweede jaar BioIngenieur aan de KU Leuven. Als ik mezelf zou moeten omschrijven in één
woord (eigenlijk twee) dan zou het "niet normaal" zijn. Ik zal er dan ook in
mijn derde jaar als leider helemaal niets aan doen om dat te
onderdrukken. Dat het een gek, gestoord en vooral plezant jaar mag
worden!

Ik zen de Mikkel, ik begin dit jaar aan m'n 5de jaar leiding. Zoals
ieder jaar gaan we er weer een fantastisch jaar van maken!
Verder studeer ik nog steeds Marketing in Antwerpen. Heb je
verder nog vragen? Spreek me gerust aan aan de poort! Tot
zondag op de Chiro!
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Mijn naam is Lars Van Den Broeck. Ik ben 18 jaar oud heb nu een kleine 3 jaar in
de Chiro gezeten en nu dus mijn eerste jaar als leider. Ik start dit jaar ook met
mijn studies Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven.
Buiten studies en Chiro gaat al de rest van mijn tijd naar basket dat ik doe in
Vilvoorde. Ik hoop de leden een onvergetelijk jaar te geven!

Rakkers
Dag vrienden, ik ben Senne alias Sloot. Ik woon al heel mijn leven in het
prachtige Elzestraat en zit al sinds de speelclub in de Chiro. Ik doe nu mijn
3de jaar dienst als leider van Chiro Elzestraat . Elke zondag maken we er
samen iets super leuk en plezant van! Ik zie jullie snel

Hey, ik ben Roeland Spies en geboren te Zuid-Afrika op 9 juli 1999. Sinds
het tweede leerjaar zit ik in de chiro. Ik studeer voor kleuterleerkracht in
Antwerpen. Mijn andere passie buiten de chiro is voetballen bij Red Boys
Elzestraat. Ik hoop dat uw kind veel hoogtepunten gaat beleven in de chiro
net zoals ik. Mijn roepnaam is Boelie.

Mijn naam is Dylan Van Craen, ook wel Dikkop genoemd. Ik ben al sinds
mijn 6de lid van de chiro dus nu ongeveer al 15 jaar. Het afgelopen jaar
was mijn vierde jaar als leiding en het is voor mij toch wel wederom een
positieve ervaring geweest. De aspiranten was een bijzondere groep om
te doen, allemaal stuk voor stuk supertoffe kerels. Nu sta ik voor een
nieuwe uitdaging bij de rakkers en ik ben er zeker van dat we er ook dit
jaar een tof jaar van gaan maken.

Hey, ik ben Emiel. Sinds het 2de middelbaar zit ik bij de chiro. Dit
jaar begin ik aan mijn opleiding als bio-ingenieur. Ik heb er enorm
veel zin in om met deze leidingsploeg er een topjaar van te maken!
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Hey! Ik ben Simon Souvereyns en momenteel ben ik 18 jaar oud, ik
begin dus aan mijn eerste jaar leiding. Ik woon in de Elzestraat en ik
zit al 10 jaar in de chiro. Naast de chiro speel ik voetbal bij RB
Elzestraat. Ik studeer nu ook in Gent waar ik Architectuur studeer.
Dit jaar geef ik leiding aan de rakkers en ik heb er enorm veel zin in!

Toppers
Hallo! Ik ben Maxim en ik begin nu aan mijn 16de Chirojaar, waarvan
mijn 5de jaar als leider. Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd in de
richting Toegepaste Informatica aan AP Hogeschool in Antwerpen.
Vanaf dit jaar start ik ook aan mijn loopbaan als IT consultant in
Nederland. Binnen de Chiro ben ik, samen met Wander, Emiel & Lars
ook verantwoordelijk voor alle IT-gerelateerde zaken, waaronder de
website, inschrijvingen voor leden, evenementen, etc.. Ik hoop er dit
jaar wederom een geweldig Chirojaar van te kunnen maken, en ik heb
er het volste vertrouwen in dat dat, samen met de rest van de
leidingsploeg, helemaal in orde komt. Tot zondag!

Hallo,
Ik ben Jonas, 20 jaar en kijk super hard uit naar het komende
chirojaar. Hopelijk zie ik jullie allen op zondag voor leuke activiteiten!
Alsook kan je bij mij altijd terecht als er vragen zijn. Want dit hoort tot
slot bij het takenpakket van hoofdleider. Tot zondag!

Hey! Mijn naam is Zeger, na 12 jaar als lid bij de Chiro begin ik nu aan
mijn eerste jaar als leider. Ik ben 18 jaar en op de Chiro mag je me
gerust Zever noemen. Naast de Chiro voetbal ik al heel mijn leven bij
Red Boys Elzestraat. Ik kijk er enorm hard naar uit om er elke
zondagnamiddag een onvergetelijk moment van te maken. Tot zondag!

Hallo daar, ik ben Hendrik en zit al sinds het eerste leerjaar in de
Chiro, na 11 jaar lid te zijn begin ik nu aan mijn eerste jaar als leider.
Naast de Chiro speel ik ook voetbal bij Racing Mechelen en ga ik naar
school in TSM, daar zit ik nu in mijn 6de jaar IW. Ik heb enorm veel zin
om er elke week het beste van te maken en zo hopelijk ook een
onvergetelijk jaar! Zie jullie zondag!
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Kerels

Hallo, Ik ben Simon! Ik ben momenteel de leider die al het langst in de
Chiro zit, namelijk 3 jaar! Ik studeer rechten aan de KU Leuven en maak
muziek in mijn vrije tijd. Ik hoop dat we er weer een geweldig chirojaar
van kunnen maken met veel hoogtepunten, maar met deze leiding en
leden kan dat ook niet anders!

Hey! Mijn naam Jannes, maar op de Chiro mag je me gerust Janus noemen.
Ik ben 22 jaar jong en geef nu al mijn vijfde jaar leiding. Naast de Chiro
voetbal ik al heel mijn leven bij RB Elzestraat, waar ik ook 3 jaar trainer ben
geweest, en studeer ik Handelsingenieur in Leuven. Zoals je op de foto kan
zien, ga ik graag met al mijn vrienden op de foto. Hopelijk hebben jullie ook
zo veel zin in het nieuwe Chirojaar als ik? Tot zondag!

Hey hey,
ik ben Jasper Ceunen. Ze hadden mij gevraagd om een tekstje te
schrijven om mezelf is voor te stellen dus dit is het dan. Wat zegt men
dan zoal? Ik ben momenteel 17 jaar en zit al sinds 2de jaar rakker in de
chiro en dan nu na 8 jaar lid te zijn in onze chiro begint er een nieuw
hoofdstuk. Een spannend, leuk en verrassend hoofdstuk. Eentje waar ik
elke zondag mag aan schrijven. Ik kijk er alvast naar uit!
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Aspiranten
Hey hoy,
Ik ben Victor Fierens en zit al 13 jaar in de Chiro en begin nu aan mijn
derde jaar leider. Verder ben ik in mijn vrije tijd vooral bezig met
chiro, kazou en scheidsrechter te spelen voor de kbvb. Verder kijk ik
uit naar het nieuwe Chiro jaar en heb hier veel zin in.

Heyy!
Mijn naam is Tom en ik ben 18 jaar.
Naast De Chiro studeer ik geografie in Leuven en speel ik piano.
Na 8 jaar genoten te hebben van de toffe Chiro zondagen die de
leiding organiseerde, is het nu mijn beurt om dat te doen. Dit is
namelijk mijn eerste jaar als leider en ik kijk er enorm naar uit.
Ik hoop er een onvergetelijk jaar van te maken en niet meer al te
veel last te hebben van corona.

Kamp 2022
Dit jaar gaan we op kamp in het Waalse dorpje OlloySur-Viroin. Heel concrete info volgt later nog in een
uitgebreid kampboekje, maar hier alvast de
belangrijkste info:

-

Speelclub: 21 tot 28 juli, eigen vervoer
Rakkers, Toppers: 18 tot 28 juli, eigen
vervoer
Kerels: 17 tot 28 juli, heenweg met de fiets
Aspiranten: 15 tot 31 juli, rijdt mee met de
leiding

Indien gewenst, kan je bagage meegeven met de
camion op 14 juli vanaf 18u.
Heb je nog vragen waar je het antwoord nu al op
wenst te weten? Stuur dan een berichtje via
https://chirojongens.chiroelzestraat.be/#section-contact of via de Facebookpagina.
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Uniform
Omdat wij graag als Chiro naar buiten komen vragen wij dan ook elke zondag in uniform aanwezig te zijn.

•
•

Van de speelclub verwachten we enkel een Chiro T-shirt.
Alle andere groepen verwachten we in Chiro T-shirt maar ook in Chirobroek (lang of kort) en
eventueel Chirohemd of -trui.

Voor al deze artikelen slechts één adres:
Banier Mechelen
Onze-Lieve-Vrouwestraat 34
2800 Mechelen Tel: 015/41 02 34
www.debanier.be
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Zondag 03/04/2022
•
•
•
•

•

Speelclub: Vandaag gaan we zeker en vast nat worden. Neem zwembroek, handoek,
zwembril, (bandjes) mee.
Rakkers: Er zit geen ik in team, vandaag proberen jullie door samen te werken te ontsnappen
uit het lokaal.
Toppers: Vandaag keren we terug naar de goede oude tijd.
Kerels: “Ik zocht voor mijn vrijgezellendag een leuke
groepsactiviteit met een lage kostprijs en waarvoor je zelf weinig
moet organiseren. Na even zoeken kwam ik op dit spel. Het is een
zeer leuk spel dat goed te combineren is met andere activiteiten!
Prijs/kwaliteit: +++” ~Ewout
o Zeker meebrengen: fiets, gsm met volle batterij, een
beetje 4G en schoenen waarmee ge kunt lopen
Aspiranten: Na een zwaar weekend en een geweldige
ElzestraaTD is het misschien geen slecht idee om een keer
een hele zondag uit te rusten, geen Chiro dus

Zondag 10/04/2022
•
•
•
•

•

Speelclub: Niet één maar twee. Alles dat je doet, doe je beter met twee. Alle spelletjes gaan
een nieuwe uitdaging worden in je team!
Rakkers: Zou je het eens willen weten hoe je met een beperking door het
leven gaat?
Toppers: ngubani owaziyo ukuba siza kwenza ntoni namhlanje
Kerels: De leiding heeft paaseieren gepikt van de klokken voor volgende
week en ze in de buurt verstopt. Waar ze liggen, zullen jullie wel zelf moeten
uitzoeken…
Aspiranten: Vandaag ontdekken we wie de grootste Fifa freak onder jullie is.
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Zondag 17/04/2022

Zondag 24/04/2022
Dit weekend is de leiding druk bezig om een onvergetelijk kamp te organiseren, helaas is het dus weer
geen Chiro vandaag. Tot volgende week!

Zondag 01/05/2022
Na de Chirozondag, om 17u15, organiseren we een oudercafé. Hier geven we al wat meer info over het
kamp en kunnen ouders vragen stellen aan de leiding over een hapje en een drankje. Wees welgekomen!
Bijgevolg hebben alle groepen vandaag Chiro tot 17u.

•
•

Speelclub: Vandaag leren we één Spaans woord: Pinãta
Rakkers:

•

Toppers: Vandaag koken jullie eens zelf in plaats van frieten te gaan halen. Wij zijn alvast
benieuwd wat er op het menu staat!
Kerels: Tegenwoordig bestaat er van elke sport wel een urban versie. We gaan één van de
meest high-class sporten beoefenen in Malines city.
Aspiranten: Houden jullie van kettingen? Hopelijk krijgen we een goeie reactie

•
•
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Zondag 08/05/2022
•
•
•
•
•

Speelclub: De speelclub leiding een beetje beu? Geen zorgen, vandaag krijgen jullie
misschien wel andere leiders.
Rakkers: mixdag
Toppers: Vandaag gooien we de boel eens volledig om rara ra wie zal jullie leiding op zondag
zijn
Kerels: Ik mix de leden met de whiskeymixer
Aspiranten: Vandaag zal jullie leiding ineens veel geweldiger en cooler zijn xxx.

Zondag 15/05/2022
Vandaag speelt de leiding hun jaarlijkse derby tegen de oudleiding, hierdoor is het maar Chiro tot 17h00
voor alle groepen.

•

Speelclub: GEEF ACHT! Schijten in je broek met volle kracht! Links Rechts, Links Rechts, Links
Rechts. Vandaag gaan we in leger in en worden we echte soldaten.
•
Rakkers: Kunnen jullie de locatie van de geheime schat achterhalen
aan de hand van hints, tips en pijlen?
•
Toppers: Appelweekend (meer info volgt!)
•
Kerels: Oneerlijkheid is nu eenmaal een deel van de wereld. Maar
vandaag gaan we die oneerlijkheid een beetje sturen. Wat als je gehoor zou
kunnen kopen? Of je armen verkopen?
•
Aspiranten: Wat minder taartjes eten, en wa meer toerte verkopen

Zondag 22/05/2022
Het was rommelmarkt gisteren. We zijn nog volop bezig met alles weer op te ruimen, bijgevolg geven we
geen Chiro vandaag.

Zondag 29/05/2022
•
•
•
•
•

Speelclub: Bruine zeep, water en een zeil, ra ra ra wat gaan we doen? (Je neemt best je
zwembroek mee)
Rakkers: Vroem! vroem! (dit stelt het geluid van een raceauto voor). Breng zeker jullie fiets
mee!
Toppers: Hopelijk zijn jullie vandaag in topconditie want er wacht ons een heuse tocht door
de kleinste straatjes van Mechelen.
Kerels: De Animalia Chordata Mammalia Eulipotyphla Talpidae Talpa
Aspiranten: We gaan er vanuit dat jullie wel al weten wat we vandaag gaan doen

Vrijdag 03/06/2022
•

Toppers: Omdat jullie voor een laatste keer dit schooljaar nog eens vol moeten focussen op
school geven we examenchiro! Wij verwachten jullie vrijdagavond.
Chirojongens Elzestraat || ’t Program april - juni 2022
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•
•

Kerels: Tijd voor de klassieker onder de chiroklassiekers: één-tegen-allen
Aspiranten: Joepie examens komen er weer aan, Examenchiro dus

Zondag 05/06/2022
•
•

Speelclub: Een heldhaftige strijd tussen blauw en groen. Wie zal er winnen?
Neem zeker een witte t-shirt mee die vuil mag worden.
Rakkers: Hand in hand! Oog in oog! Alle kleuren van de regenboog!

Vrijdag 10/06/2022
•
•
•

Toppers: examenchiro -> uiteraard op vrijdag avond
Kerels: Ooit al gedacht om acteur of model te worden? Deze
avond gaat uw wildste droom dan uitkomen
Aspiranten: Ja nog steeds examenchiro eh

Zondag 12/06/2022
•

•

Speelclub: リーダーのウォブはレモネードを飲むのが好きですが、リーダーのワンケ
ルより遅いです. Vandaag worden we echte japanse krijgers. Laat de ninja in jullie naar
boven komen!
Rakkers: Er kunnen 24 stuks in, als je hem volledig terugbrengt naar de winkel krijg je er nog
iets voor en het rijmt op schoolslag.

Vrijdag 17/06/2022
•
•
•

Toppers: examenchiro
Kerels: Wat is er beter dan tijdens de examens wat gamen? Niks! Dus fix uw tenniselleboog
en oefen uw bowlingworp want we gaan goed wat wii’en
Aspiranten: Tja nog steeds examens

Zondag 19/06/2022
•
•

Speelclub: Haal je creatiefste kant naar boven want het is weer knutseltijd. We zijn weer klei
blij want het gaat klei tof worden.
Rakkers: Extreem waterballonnengevecht! (bij goede weersomstandigheden)
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Vrijdag 24/06/2022
•

Aspiranten: Vandaag is het niet zomaar een examenchiro...

Zaterdag 25/06/2022
•

Kerels: Om het chirojaar in schoonheid af te sluiten doen we nen echte BBQ op
zaterdagavond ipv zondagnamiddag chiro. Laat die aardappelsla en vleezekes maar komen!

Zondag 26/06/2022
•
•

Speelclub: Het is de laatste Chirozondag voor het kamp. We bereiden ons voor op de bivak.
Zo zijn jullie helemaal klaar om op kamp te vertrekken!
Rakkers:

•

Toppers: examenchiro / het jaar mooi afsluiten

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02/04/2022: ElzestraaTD
01/05/2022: Oudercafé om 17u
21/05/2022: Rommelmarkt
14/07/2022: Camion inladen
15/07/2022: Leiding en aspiranten vertrekken op kamp
17/07/2022: Kerels vertrekken met de fiets op kamp
18/07/2022: Rakkers en toppers vertrekken op kamp
21/07/2022: Speelclub vertrekt op kamp + bezoekdag
28/07/2022: Speelclub, Rakkers, Toppers en Kerels gaan weer naar huis
31/07/2022: Leiding en Aspiranten gaan weer naar huis
09/09/2022: Quiz in het park
10/09/2022: JungleTD in het park
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Spelletjes
ZOEK DE 6 VERSCHILLEN
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