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Voorwoord Groepsleiding 
Beste ouders, leden en sympathisanten 

Laten we aftrappen met het vertellen van een nieuwtje, heet van de naald en vers van bij de warme bakker: 

2020 was geen gemakkelijk jaar... Nochtans, het nieuwe Chirojaar begon wel goed. We organiseerden een 

enorm succesvolle zomerbar in het park en we willen jullie bedanken voor jullie, al voelen we ons bijna 

schuldig voor dit woordgebruik, massale opkomst. Samen met de Chiromeisjes en een aantal behulpzame 

vrijwilligers lieten we deze zomerbar perfect volgens de toen geldende regels verlopen. Het lijkt een 

eeuwigheid geleden, bijna alsof het een buitenaards verhaal is, dat we nog met vrienden en familie buiten 

mochten komen en genieten van een drankje onder de heerlijke nazomerzon.  

Onder diezelfde nazomerzon mocht ook de traditionele Chirozondag opnieuw georganiseerd worden. Een 

goeie anderhalve maand lang haalden we alles uit de kast om de jeugd van Elzestraat en omstreken even 

te laten vergeten in wat voor ongezien tijdperk we leven. We merkten bij alle leeftijdscategorieën een grote 

opkomst. Iedereen kwam graag en had ook nood aan die zondagnamiddag vol plezier, die zondagnamiddag 

bij de Chiro waarin de varkens al eens werden buiten gehangen. Of hoe ging dat spreekwoord van 

deugnieterij ook weer? 

Helaas volgde al snel die alom gevreesde tweede golf. Het virus ontnam ons opnieuw onze felbegeerde 

zondagnamiddag en plaatste de samenleving in quarantaine. We konden ons hier uiteraard niet zomaar bij 

neerleggen en we zorgden voor enkele activiteiten die iedereen met zijn eigen bubbel kon uitvoeren. 

Gelukkig konden we op het einde van dit jaar nog enkele Chirozondagen organiseren voor de speelclub en 

de rakkers om zo alsnog dit jaar met een ietwat goede noot af te sluiten. Ook de Sint nam de tijd om even 

te passeren langs Chiro Elzestraat en de brave kinderen naar huis te sturen met een zakje vol lekkers.  

Een gezonde portie realisme en misschien zelfs licht optimisme doet ons hoopvol naar de toekomst kijken. 

We plannen de rest van Chirojaar 2020 – 2021 alsof het een normaal jaar zou zijn. Zo hebben we van 12-14 

maart een algemeen weekend in Tessenderlo gepland en ook het kamp van 18 – 28 juli staat gewoon op 

de agenda. Verder in dit Program kan je ook lezen dat we de overige zondagen gewoon inplannen. Of we 

onze leden ook effectief zullen mogen verwelkomen aan de poort ligt volledig in hogere handen. Het enige 

dat je van ons mag verwachten is dat we onze uiterste best zullen doen om dit Chirojaar in de mate van het 

mogelijke zo goed mogelijk verder te zetten.  

Alles in dit Program is dus onder voorbehoud. Check zeker elke zondagvoormiddag even je e-mail en/of 

onze Facebookpagina of we al dan niet de namiddag alsnog moeten annuleren. We doen er alles aan om 

zo transparant mogelijk te communiceren.d 

Hopelijk zien we jullie zo snel en massaal mogelijk terug aan de Chiropoort. We wensen iedereen een fijne 

kerst en een goeie start van het nieuwe jaar. 

 

Veel liefs 

Jarne en Jannes, groepsleiding Chirojongens Elzestraat 
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Huidige maatregelen jeugdwerk 
Onderstaande info komt van de website van de Ambrassade, het bureau voor jonge zaken. Meer 

uitgebreide informatie en hoe de werking verloopt bij een andere kleurencode is te vinden op 

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkregels-werkjaar. Voor specifieke vragen kan je altijd 

terecht bij de groepsleiding of de betreffende leiding van het kind. 

 

<< 

Dinsdag 27/10 werden beslissingen genomen over de nieuwe maatregelen voor jeugdwerk aanbod. De 

nieuwe regels zijn van kracht sinds donderdag 29/10. De verstrengingen die op 30 oktober werden 

gecommuniceerd hebben geen impact op onderstaande, dit blijft verder van kracht. De huidige regels 

blijven ook zeker gelden tot vrijdag 15/1/2021.  

• Voor -12 jarigen kan er georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) volgens de 

voorgeschreven regels 

o Groepen van max. 50 personen zonder social distancing tussen de deelnemers 

(kinderen).  

o Begeleiding draagt altijd een mondmasker Activiteiten met overnachtingen zijn 

tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12.  

o Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12.  

• Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) meer 

toegestaan. 

 

Houd hierbij rekening met het volgende: 

o Het lokale bestuur kan beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen. Bataljong doet er alles 

aan om lokale besturen goed te informeren en te ondersteunen, zodat er waar mogelijk 

ademruimte kan zijn voor kinderen en jongeren, binnen de grenzen van wat is toegelaten volgens 

de nieuwe regels.  

o De draagkracht van jullie vrijwilligers en collega’s: we zijn aan een lange marathon bezig. Dit vraagt 

enorm veel van vrijwilligers en organisaties. Alle begrip als jullie beslissen om aanbod alsnog te 

annuleren. Laat ons elkaar respecteren in de keuzes die we daarin maken.   

 

>> 

 

 

 

 

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkregels-werkjaar
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Informatie leiding 

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   
 

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

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

 

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 
 

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

Michael Dewulf 
Clemenceaustraat 39, 2860 SKW 
michaeldewulf@oulook.com 
0472/06.12.67   

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

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

 

Bob Segers 
Stationsplein 8, 2860 SKW 
bob.segers@hotmail.com  
0493/18.80.63   

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

   

 

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   

Pieter Van Dievel 
Hertstraat 52, 2860 SKW 
pietervandievel@gmail.com 
0472/01.29.75   

   

 

Aspiranten 
Leeftijd: 5de en 6de middelbaar Chiro van 14h00 tot 19h30 

 

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

 

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

VeeBee 
 

Peter Durinck 
Zorgvliet 12, 2860 SKW 
Peter.durinck1969@gmail.com 
0495/50.83.84 
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Voorstelling leiding 

Speelclub 
  
  
 Mijn naam is Jarne, op de Chiro ook gekend als 'de Leo'. Ik ben momenteel 

21 jaar oud en reeds voor het 4de 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. Nu ik zelf leider ben is dit ook 
mijn doel om het zo leuk mogelijk te maken voor de leden. Buiten de Chiro 
doe ik ook aan waterskiën en zit ik in mijn 2de jaar aan de universiteit 
(industriële wetenschappen) 
 
 

    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. 

 

 

    Hey! Mijn naam Jannes, maar op de Chiro mag je me gerust Janus  

    noemen. Ik ben 21 jaar jong en geef nu al mijn vierde 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! 
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Rakkers 
  
 Mijn naam is Senne Slootmans, ik woon al heel mijn leven in het hartje van 

Elzestraat en daar ben ik fier op. De Chiro is voor mij de plaats waar je je 
grenzen kan verleggen en in contact komt met nieuwe dingen. Als tweede 
jaar leider ben ik dit jaar heel gemotiveerd! (Mijn lievelingskleur is 
trouwens appelblauwzeegroen) 
 
 
 
 

 Hallo, mijn naam is Wander. Ik heb voornamelijk 2 hobby's, namelijk Chiro 
en circus. Al 6 jaar lang ben ik een acrobaat en haal ik wekelijks de gekste 
toeren uit. Wat mijn studies betreffen, zit ik in mijn tweede jaar Bio-
Ingenieur 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 tweede jaar als leider helemaal niets aan doen om dat te 
onderdrukken. Dat het een gek, gestoord en vooral plezant jaar mag 
worden! 
 
 
 
 

  
 Hallo ik ben Robin Humblet beter gekend als Wobke. Ik ben 19 jaar en ik 

woon in Elzestraat. Ik ben lid sinds speelclub. Ik ga volgend jaar naar het 
1ste jaar voertuigtechnieken in de Nayer. Zoals vele mensen van de chiro 
ben ik ook een fan van kakkers. Ik ga mijn best doen om met mijn 
medeleiding er goed jaar van te maken. 
 
 
 
 
Hoi, aangenaam. ik zen de mikkel ook wel bekend als Michael Dewulf. ik 
zen 21jaar. ik woon in d'Elzestraat.  
Studeren doe ik in Antwerpen, marketing aan de KdG. Verder is dit al mijn 
4de jaar leiding in de Chiro.  
Wil je me nog beter leren kennen? Spreek me dan aan op een 
zondagmiddag aan de poort!  
Houdoe! 
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Toppers 
 Hallo! 

Ik ben Maxim en ik begin nu aan mijn 15de Chirojaar, waarvan mijn 4de 

jaar als leider. 

Ik studeer dit jaar af bij Toegepaste Informatica aan AP Hogeschool in 

Antwerpen. Binnen de Chiro ben ik, samen met Wander, 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 deleidingsploeg, helemaal in orde komt. Tot zondag! 

 
 Hey hoy,  

Ik ben Victor Fierens en zit al 13 jaar in de Chiro en begin nu aan mijn 
2de 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. 
 
 
 
 

     Ik ben Bob Segers, en ik zit ondertussen al een goeie 6 jaar in de Chiro 

    van d’Elzestraat. Ik ben 20 jaar en zit nu in het 7de middelbaar  

    mechanische vormgevingstechnieken. Buiten school houd ik mij in mijn 

    vrije tijd hoofdzakelijk bezig met podiumtechnieken. En ook binnen de 

    Chiro komt deze interesse van pas: ik zorg er namelijk elk jaar voor dat 

    het podium van Jungle TD er prachtig uit ziet      !   

 

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!   

 

 

 

    Ik ben Pieter, binnen de chiro ook wel ‘de Pepe’ genoemd. Net zoals een 

    groot deel van de leiding ben ik van ’99 en zit ik al in de chiro sinds het 

    eerste leerjaar. Het is ondertussen het vierde jaar dat ik leiding geef en 

    de goesting is groter dan ooit om er een topjaar van te maken! 
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Aspiranten 
  

 
Hallo,  
Ik ben Jonas, 19 jaar en kijk super hard uit naar het komende chirojaar. 
Hopelijk zie ik jullie allen op zondag voor leuke activiteiten! 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Dylan Van Craen, ook wel Dikkop genoemd. Ik ben al 
sinds mijn 6de lid van de chiro dus nu ongeveer al 13jaar. Het 
afgelopen jaar was mijn tweede 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 kerels en ik ben er 
zeker van dat we er ook dit jaar een tof jaar van gaan maken. 
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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  

 

 

 

 

! Nieuw: Chirojongens Elzestraat T-shirt 
Met trots kondigen we aan dat we sinds kort onze eigen gepersonaliseerde Chiroshirts verkopen! In 

bijlage kan je het ontwerp al eens bekijken. Ze kosten 15 euro per stuk en je kan ze VANAF NU bestellen.  

Hoe kan je overgaan tot bestellen? 

Heel simpel, via onze online shop (link onderaan bericht)! Open de Link en je komt op een webpagina met 

de maten. Hier geef je je mailadres in. Eronder staat een winkelkar-icoontje, daar klik je één keer op als je 

één shirt wilt bestellen, je klikt twee maal voor twee shirts enz. Eens je op het icoontje hebt geklikt, krijg 

je de kans om de maat aan te duiden en de gewenste naam voor op het shirt in te typen. 

Let op!   

Bestellen is niet heel het jaar mogelijk. Momenteel is de 

deadline om je bestelling te plaatsen zondag 10/01/2020.  

De dag na de deadline geven wij alle bestellingen door. We 

verwachten de t-shirts dus tegen eind januari. 

Hopelijk bevalt deze persoonlijke draai aan het traditionele 

Chiro-uniform jullie! De leiding heeft hun t-shirt alvast 

besteld.  

https://shop.chiroelzestraat.be/ 

   



 Chirojongens Elzestraat || ’t Program september - december 2020 
11 

Algemeen weekend 
Op 15 januari worden de nieuwe regels rond jeugdwerk bekend gemaakt. Afhankelijk van wat daar beslist 

wordt gaan we al dan niet op Algemeen Weekend. Hieronder vind je alvast alle benodigde info indien we 

wel op weekend gaan. 

 

Naar goede gewoonte gaan we elke 2 jaar met alle jongens op algemeen weekend! Een snelle berekening 

leert ons dat dit spetterende weekend alweer drie jaar geleden is, dringend tijd dus dat we weer met z’n 

allen er een weekendje tussenuit trekken!  

Praktische info  

• Datum: 13 tot 15 maart 2020 → De leden zijn op vrijdag welkom vanaf 20u30 in Tessenderlo 

en moeten daar zondag weer opgehaald worden om 10u00 (Gelieve deze tijden te 

respecteren) 

• Locatie: lokalen Chiro-KSA Berg Tessenderlo 

• Adres: Molenhoeven 40A, 3980 Tessenderlo (vlakbij de Sint-Barbarazaal) 

• Prijs: €40 per kind (voor huur lokalen en warme maaltijden)  

Mee te nemen 

• Slaapgerief (veldbed, slaapzak, kussen, pyjama, knuffelbeer, dromenvanger) 

• Kledij die vuil mag worden 

o Uniform 

o Extra T-shirt, trui, broek, onderbroek, sokken, schoenen, jas 

o Sportschoenen (eventueel laarzen als het slecht weer is) 

o Regenkledij 

• Toiletgerief 

o Washandje, handdoek, shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstel, kam, gel,... 

• Allerlei 

o Zaklamp, een paar strips of een klein gezelschapsspelletje 

• Identiteitskaart  

Inschrijving  
De inschrijving voor dit weekend vol amusement dient te gebeuren via chirojongens.chiroelzestraat.be. 

Daar zal u meer uitleg vinden 
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Speelclubprogramma 
10 januari: Joepie, de allereerste keer Chiro van 2021! Helaas zijn jullie leiders aan het zwoegen en 
zweten achter hun boeken, dus hebben we enkele waardige vervangers voorzien!  

 

17 januari: Hoog tijd om eens te kijken of onze aspiranten klaar zijn om volgend jaar 
leiding te worden. We zijn alvast zeker dat ze een superleuk spel in elkaar gestoken 
hebben!   

 

24 januari: Na een eerste test vorige week, is het deze week tijd om enkele 
andere aspi’s op de proef te stellen! Kunnen ze hun collega’s vorige week nog 
overtreffen?  

 

31 januari: Oma’s aan de top, het feesten kan niet op, met oma’s aan de top...       
Heb je altijd al in de (rimpel)huid van een bomma of bompa willen kruipen? Dan 
moet je vandaag zeker op de chiro zijn!  

 

7 februari: De leiding stelt jullie op de proef vandaag. Ze willen 
graag weten welk vlees ze in de kuip hebben. Van een wc-rol 
nummeren tot zo veel mogelijk snoep in een mond proppen. Elk talent zal vandaag in 
iedere speelclubber naar boven komen.  

  

14 februari: Vandaag is het Valentijn!    Hoog tijd om van jullie echte Casanavo’s te 
maken! Na deze chirozondag is een liefdesbrief schrijven een fluitje van een cent.  

 

21 februari: In Elzestraat staan veel te weinig schitterende standbeelden. Hoog tijd dat we met de 
speelclub daar verandering in brengen! Neem zeker je creatieve brein mee en laat die twee linkerhanden 
thuis, we gaan aan de slag met klei.  

 

28 februari: Brrr wat is het koud vandaag! We hebben deze week al 
genoeg gekoukleumd en buiten gespeeld, we blijven lekker binnen en kijken een leuke 
film in onze eigen Chiro-cinemazaal!  

 

 

7 maart: Zoals we vorig jaar gezien hebben in Kamp Waes, is de opleiding tot 
‘Special Forces’ in het leger niet voor watjes. Eens kijken wie van de Speelclubbers klaar 
is om het vaderland te dienen!  
  
12-14 maart: Omdat een zondagnamiddag wat kort is, trekken we er nu het hele 
weekend op uit met de hele Chiro! We gaan dit jaar op algemeen weekend naar Tessenderlo, meer info 
volgt nog!  

 

21 maart: Wie wordt de Slimste Speelclubber ter Wereld? Via een quiz vol met doe-
opdrachten hopen we een duidelijke winnaar te kunnen kronen!  

 

28 maart: ‘’Eeeihhh leider de scouts is stom!!’’  
- Dat weten we liefste speelclubbers maar vandaag kijken we toch eens naar hun totems. 
Op welk dier lijk jij het meest?  
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Rakkersprogramma 
3 januari: Het is helaas nog geen Chiro , we verwachten jullie zeker volgende week. 

 

10 januari: Zoals we allemaal weten is het een nieuw jaar, maar door de corona konden we dit niet goed 
vieren daardoor zullen we dat vandaag dubbel en dik vieren. 

 

17 januari: De leiding is een beetje moe daardoor steken de Aspi’s een leuk spel voor jullie in elkaar. 

 

24 januari: De Aspi’s vonden het vorige week zo leuk dat ze deze week nog is wouden terug komen. 

 

31 januari: Eet maar een extra portie snoep want vandaag houden we een dikke mensen 
dag. 

 

7 februari: Smeer je benen maar in vandaag gaan we de rakkerrecords verbreken. 

 

14 februari: Vandaag is het de meest romantische dag van het jaar en dat gaan 
we niet zo maar voorbij laten gaan.  

 

21 februari: Het wordt tijd dat  we ouderwetse spelletjes tot leven brengen , 
écht tot leven !!! 

 

28 februari: Vandaag zoeken we onbekend terrein op. Neem ZEKER je fiets en fietsslot mee!! Fluohesje 
mag zeker meegenomen worden. 

 

7 maart: We bouwen ons lokaal om tot een echte cinema. Als je thuis een leuke film hebt mag je die zeker 
meenemen. 

 

12-14 maart: Dit weekend gaan we op algemeen weekend. Vergeet je zeker niet in te schrijven. Verdere 
info volgt … 

 

21 maart: We toveren ons eigen om in influencers en gaan we onze eigen film maken. Als je thuis nog 
verkleedkleren hebt mag je die zeker meenemen. 
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28 maart:  
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Toppersprogramma 
3 januari: Aangezien de kerstvakantie nog bezig is, is het vandaag nog geen Chiro. 
 
10 januari: Vandaag is het enkel Chiro voor -12 jaar. 
 
17 januari: Aangezien een groot deel van de leiding nog met examens zit, geven de aspi’s vandaag leiding. 
 
24 januari: De aspi’s geven wederom leiding. 
 
31 januari: Na lang wachten kunnen we eindelijk weer eens een normale Chirozondag meemaken*, 
daarom gaan we vandaag meteen verder met de eerste activiteit die vorige lockdown wegviel: We gaan 
op berenjacht! 
 

7 februari: ❄ 

 

14 februari: 💘 

 
21 februari: Wat is er nu leuker dan een dagje golfen in Elzetown City? 
 
28 februari:  Bereid jullie hersenen alvast voor, want vandaag gaan we veel bijleren! 
 

7 maart: 👻 

 
12-14 maart: Algemeen weekend 
 

21 maart: 🥚 

 
28 maart: Als de situatie het toelaat, gaan we vandaag overheerlijke verse appels verkopen om onze kas 
weer wat aan te vullen. 
 
*hopelijk toch 
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Kerelsprogramma 
3 januari: nog geen chiro want kerstvakantie 

 

10 januari: Enkel de -12-jarigen hebben al Chiro vandaag.  

 

17 januari: De leiding heeft examens ;_; de aspi’s springen bij om jullie een toffe activiteit te bezorgen. 

 

24 januari: De leiding heeft examens ;_; de aspi’s springen bij om jullie een toffe activiteit te bezorgen. 

 

31 januari: De examens zijn gedaan, tijd voor ontspanning! Wat dachten jullie van een bordspelletje? 

 

7 februari: Het Guinness Book of Kerelrecords heeft gebeld, ze willen dat wij een 

aantal pagina’s van hun boek vullen.  

 

14 februari: Valentijn!! Hopelijk zitten de meisjes in onze bubbel. 

 

21 februari: Kom zeker met de fiets vandaag, want we gaan op heroveringstocht. 

 

28 februari: Het Nederlands maakt gebruik van het Latijns alfabet en 

bestaat uit 26 letters. 

 

7 maart: Er moeten minstens enkele kerels een gsm met 4G bijhebben. Zie 

ook maar dat uw Snapchat werkt.  

 

12-14 maart: Algemeen weekend (onder voorbehoud, meer info volgt 

later) 

 

21 maart: Online celebrities zijn alomtegenwoordig vandaag de dag en die verdienen VEEL geld. Dat 

kunnen wij ook. 

 

28 maart: Het is een soort wandeling en het klinkt een beetje als tuilrocht, wat is het?  
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Aspirantenprogramma 
10 januari: Nog geen Chiro voor jullie door de beslissing van hogere hand :( 

 

17 januari: Vandaag proef je eens van zelf leider te zijn! 

 

24 januari: Vorige week was al een goede oefening. Maar we willen zeker zijn. Vandaag stellen we jullie 

leiders kwaliteiten nog eens op de proef. 

 

31 januari: Oefen jullie casino skills maar ge kunt ze gebruiken vandaag!! 

 

7 februari: Привет друзья. 

 

14 februari: Valentijn hihi       

 

21 februari: Risk the game extreem 

 

28 februari: Tijd om jullie kook kunsten op de proef te stellen. 

 

7 maart: Andy komt op bezoek  

 

 

12-14 maart: Kameraden pak rugzak en valiezen want ons wacht het -> Algemeen weekend 

 

21 maart: Vrolijke vrienden !! 

 

28 maart:  
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Spelletjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


