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Voorwoord Groepsleiding 
Beste ouders, leden en sympathisanten 

 

Eindelijk, op 13 september is het zo ver! Het is weer tijd om het nieuwe Chirojaar op gang te trappen. Een 

nieuw chirojaar is onlosmakelijk verbonden met een nieuw jaarthema: onvoorSPELbaar. Dit jaarthema wil 

ons meerdere zaken vertellen. Enerzijds moeten we als leiding onvoorspelbaar zijn, een keer ‘outside the 

box’ denken. Een jeugdbeweging is er om nieuwe ideeën volop een kans te geven. Anderzijds moeten we 

soms ook focussen op de basis van Chiro: spel! Dat doen we door bekende spelconcepten te combineren 

en onszelf te stimuleren om knotsgekke originele activiteiten in elkaar te steken. Wij staan als leidingsploeg 

klaar voor een jaar vol onvoorspelbare spelletjes!  

Een nieuw chirojaar betekent helaas ook dat we afscheid moeten nemen van het oude. We kijken terug op 

een speciaal, leerrijk maar bovenal een ontzettend leuk Chirojaar! Van 65 jaar Chiro in september tot een 

bubbelkamp, het zal ons allemaal voor altijd bijblijven. Al deze activiteiten en evenementen zouden nooit 

mogelijk zijn zonder de hulp van oud-leiding, ouders, sympathisanten, … Een welgemeende merci voor jullie 

vele hulp! 

Helaas nemen we niet enkel afscheid van het Chirojaar, maar ook van twee leiders. In naam van alle leiding 

willen wij Jens en Alexander dan ook uitvoering bedanken voor hun jarenlange inzet voor Chiro Elzestraat. 

Ze zullen gemist worden!  

Na deze korte terugblik, kijken we ook even groot vooruit! Op zondag 4 oktober nodigen wij jullie uit voor 

een oudercafé. Concrete info zullen we komende weken verder verspreiden rekening houdend met de dan 

geldende coronamaatregelen. Daar is het een uitgelezen kans om de leiding van uw zoon wat beter te leren 

kennen. We nemen dan ook uitgebreid de tijd om al jullie vragen te beantwoorden. 

We zijn ons er uiteraard ook van bewust dat ook dit Chirojaar niet helemaal hetzelfde zal verlopen als de 

voorbije jaren. We volgen strikt de maatregelen op die ons opgelegd worden vanuit het jeugdkabinet, de 

Ambrassade, Chirojeugd Vlaanderen en de overheid. Wij zullen de situatie dan ook wekelijks opvolgen en 

bijsturen wanneer nodig. Meer info vind je alvast op pagina 5 van dit boekje. Indien je hierover vragen hebt, 

aarzel dan niet om ons te contacteren! 

We kijken er naar uit om al jullie vrolijke gezichten terug te zien op zondagmiddag aan onze Chiropoort, tot 

dan! 

 

Veel liefs 

Jannes en Jarne, groepsleiding Chirojongens Elzestraat 
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Voorwoord VeeBee 
 

Beste leden en ouders ,  

De vakantie ligt weeral achter ons. Hopelijk hebben jullie toch alleszins goed kunnen genieten van een 

welverdiende verlofperiode. Een verlofperiode die er voor velen totaal anders uitzag dan gepland .  

Voor vele leden is het nieuwe schooljaar ondertussen terug gestart. Het volgende deze maand is de 

opening van het nieuwe Chirojaar met ook weer een nieuw thema, een thema waarvan jullie nog verder 

zullen van horen .  

Ook dit jaar wens ik jullie vooral een leuk, tof, spannend maar vooral een reuzezot Chirojaar toe.  

Keep it save en laat ons nog ff doorbijten om deze moeilijkere periode weer door te komen .  

 

Groetjes,  

Jullie VB Petar .  
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Inschrijving Chirojaar 
 

Net als de vorige jaren, gebeurt de inschrijving van een lid online. Surf hiervoor naar 
smart.chiroelzestraat.be en dan komt u normaal gezien terecht in het dashboard. Hier zijn 3 
opties:  

• Uw zoon was vorig jaar reeds ingeschreven via Smartchiro. U kan zeer gemakkelijk 
alle gegevens van vorig jaar overzetten naar de inschrijving van dit jaar door op “opnieuw 
inschrijven” te klikken. Aanpassingen kunnen doorgevoerd worden waar nodig. 

• Uw zoon was vorig jaar nog niet ingeschreven via Smartchiro. U klikt rechts onderaan 
op het plusteken en voert alle gegevens handmatig in. 

• Uw zoon was 2 jaar geleden ingeschreven via de oude Smartchiro en vorig jaar heeft 
u de gegevens niet laten overzetten naar de nieuwe Smartchiro. Klik dan op 
“gegevens overzetten” en wij voeren achter de schermen deze actie door. Dit gebeurt niet 
onmiddellijk dus na het aanklikken van deze optie, raden we u aan een dag te wachten en 
dan te checken of de overzetting gebeurd is. 
 

Na het aanklikken van één van bovenstaande opties volgt u gewoon de aanwijzingen op het 
scherm. Deze zullen u vragen een overschrijving van €25 door te voeren met een lange 
cijfercombinatie in de mededeling. Deze gebruiken wij om de betalingsverwerking automatisch te 
laten verlopen. 

Twijfel niet om iemand van de leiding te contacteren bij vragen of onduidelijkheden. U kan ook 
steeds contact opnemen via contact@chiroelzestraat.be 

 

Wij willen u vragen deze inschrijving zo snel mogelijk in orde te brengen. Zo kunnen wij ook zo snel 

mogelijk het volledige ledenbestand doorgeven aan Chirojeugd Vlaanderen en zijn alle 

administratieve zaken (waaronder verzekering) meteen in orde! 

 

 

 

  

mailto:contact@chiroelzestraat.be
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Jeugdwerkregels met kleurencodes 
De Ambrassade, Bataljong, minister van Jeugd Benjamin Dalle, en vele jeugdorganisaties gingen aan tafel 

zitten met een groep virologen.  Samen maakten ze de jeugdwerkregels en een draaiboek dat, net als in het 

onderwijs, is gebaseerd op een set van kleurencodes. We volgen met de leiding de ontwikkelingen rond de 

jeugdwerkregels op de voet en passen aan waar nodig, maar hier geven we alvast de basisregels mee: 

 

Momenteel bevinden we ons in code geel. Dit betekent concreet:  

• Werken met bubbels van 50 waarin contact mogelijk is 

• Vermijden van intensief fysiek contact in de bubbel 

• Geen contact met andere bubbels 

• Aankomen en wachten voor de Chiropoort gebeurt met mondmasker 

• Kinderen of leiders die ziek zijn of in de 3 dagen voor een activiteit ziek waren, blijven thuis 

• Zij die behoren tot een risicogroep, hebben toestemming nodig van ouders of huisarts  

• Leiding houdt een aanwezigheidsregister bij  

• Voornamelijk buitenactiviteiten 

• Extra toezicht op hygiëne met regelmatig verplicht handen wassen 

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

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

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

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  

www.debanier.be 
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Zomerbar 
Het is intussen traditie geworden om jaarlijks in september het ganse Sint-Michielspark om te toveren tot 

het decor van het grootste evenement dat Elzestraat rijk is: quiz + kindernamiddag + BBQ + Jungle TD + 

Retrofuif. 

Helaas strooit Corona dit jaar roet in het eten, maar we zouden Chiro Elzestraat niet zijn mochten we 

geen alternatief voorzien! 

Van vrijdag 11/09 tot en met zondag 13/09 richten we in het 

Sint-Michielspark een gezellige zomerbar in. Het ideale 

moment dus om nog eens met iedereen van de Chiro bij te 

praten! 

Evenement: 

https://www.facebook.com/events/621526931897297/  

 

Oudercafé  
Op 4 oktober 2020 om 17u nodigen we alle ouders van harte uit op ons welgekend oudercafé. Hier brengen 

we jullie, vergezeld van een hapje en een drankje, op de hoogte van de planning van het komende Chirojaar. 

In deze setting is er ook ruimte voor alle ouders om met hun vragen/opmerkingen naar de leiding toe te 

stappen. 

Hopelijk mogen we een groot deel van de ouders verwelkomen. Tot dan! 

Sinterklaas 
Lieve kindjes 

Jullie weten zonder twijfel al dat ik in de nacht van 5 op 6 december heel 

België rondtrek om alle brave kindjes een leuk cadeautje te geven. Jullie 

leiders hebben me verteld dat er ook in de Chiro veel brave kindjes zitten 

dus ik kom jullie op 6 december een bezoekje brengen! 

Hopelijk komen jullie allemaal liedjes zingen en hoor ik van de leiders niets 

dan goeds over jullie. Als dat zo is krijgen jullie veel snoepjes, als de pieten 

ze tegen dan niet hebben opgegeten tenminste! 

Ik kijk er al naar uit.  

Sinterklaas 

 

 

https://www.facebook.com/events/621526931897297/
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Christus Koning 
Op 22/11 vieren we met heel de Chiro Christus Koning. We spreken met z’n allen zondagochtend af om 

9h30. We zingen liedjes, luisteren naar verhalen van de Jos en spelen enkele spelletjes in de kerk. Daarna 

eten we overheerlijke spaghetti op de Chiro om vervolgens met een gevulde maag richting de 

Waterperels in Lier te trekken.  

De Chiro is voor iedereen gedaan om 17h.  

Meebrengen:  

• €10  

• Identiteitskaart 

• Zwemgerief 

• Uniform voor in de voormiddag 

 

 

Dit is voorlopige informatie.  

Rekening houdend met de op dat moment geldende Coronamaatregelen kunnen er nog wijzigingen in 

het programma doorgevoerd worden. We houden jullie uiteraard op de hoogte van alle 

ontwikkelingen. 

Jeneveravond 
We zijn het verschuldigd aan de jarenlange traditie: ook dit jaar organiseren we op kerstavond vanaf 22u 

een jeneveravond in onze lokalen! We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan smaken in de 

aanbieding en ook een aantal hapjes staan op de kaart. Uiteraard is dit alles ter beschikking aan zeer 

democratische prijzen.  

De jeneveravond is oorspronkelijk ontstaan als deugddoende afsluiter van de middernachtmis, en intussen 

uitgegroeid tot een vaste waarde in het Elzestraatse.  

Hopelijk tot dan!  
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Speelclubprogramma 
13 september: Eindelijk terug Chiro! Maar wie is jullie leiding voor dit jaar? Kom het vandaag te weten 
tijdens een razend spannend overgangsspel  
  
20 september: “Hey jij daar, ja die jongen met die rode T-shirt en die beige short. 
Nee jij niet, ik bedoel jij daar, met die zwarte schoenen...” Het is toch vervelend 
om de naam van de andere Speelclubbers niet te kennen? Daar brengen we 
vandaag verandering in!  
  
27 september: Help, er zijn enkele gevaarlijke boeven ontsnapt uit de gevangenis 
die het op de speelclub gemunt hebben. We moeten snel een kamp bouwen en ons bewapenen om hen 
te verslaan!  
  
4 oktober: Door het Coronavirus werden de Olympische spelen dit jaar in Tokio uitgesteld naar volgend 
jaar. De ideale kans voor ons om te ontdekken in welke sport wij later zouden kunnen uitblinken en 
misschien wel zelf ooit naar de Olympische Spelen te kunnen trekken. (+ oudercafé, zie p.12) 

 

  
11 oktober: Vandaag gaan we kijken of er superhelden bij de speelclub zitten. Doe 
alvast een cape aan, want elke superheld heeft er één!  
  
18 oktober: Ahoi piraatjes! De leiders hebben een eeuwenoude 
schatkaart teruggevonden in het materiaalkot. Laten we deze 
volgen en misschien vinden we wel een gigantische schat?!  

 

  
25 oktober: Altijd al in de huid willen kruipen van een bomma of een bompa? Dan moet je vandaag er 
zeker bij zijn!  
  

1 november: Geen chiro wegens leidingsweekend       
  
8 november: Van verkenner naar kapitein tot maarschalk. Of toch eens onverwacht de 
spion spelen? Nee we gaan niet het traditionele bordspel spelen, we 
trekken Stratego naar een hoger, sneller en sterker niveau!  
  
15 november: De leiding is benieuwd wat voor speelclubbers ze dit jaar in huis hebben. 
Kunnen jullie alle opdrachten van de leiding volbrengen? Misschien hangt er wel een beloning aan vast…  
  
22 november: Vandaag is het Christus Koning. Verdere info volgt!  
  
29 november: Vroeger maakten de mensen hun eigen potjes en borden nog met klei. Zouden wij dat ook 
nog kunnen? Hoog tijd om onze eigen kleikunstwerken te maken.  
  
6 december  
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt.  
Wie zou dat zijn? Jawel hoor, de sint komt vandaag naar de Chiro om te kijken of 
alle speelclubbers braaf geweest zijn. Misschien heeft hij wel een pakje bij voor ieder van jullie?  
  
13 december: Vandaag toveren we ons lokaal om tot een heuse cinemazaal! Breng zeker jullie 
leukste DVD’s mee voor een onvergetelijke filmnamiddag.  
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Rakkersprogramma 
13 september: Tijdens dat jullie te weten komen wie jullie leiding dit jaar wordt, organiseren wij (al een 

heel weekend) de Jungle TD Zomerbar. De ouders zijn hier tijdens (en na) de chiro meer dan welkom. 

20 september: Jullie weten wel wie de rakkerleiding is, maar kennen jullie ons eigenlijk wel? En kennen 

wij jullie eigenlijk al? Daar gaan we vandaag iets aan doen! 

27 september: Zorg maar dat jullie goed uitgeslapen zijn want vandaag gaan we 

op topniveau sporten! Christiano Ronaldo en de broers Borlée gaan er zelfs jaloers 

van worden.  

4 oktober: Vandaag is het oudercafé en is het maar Chiro tot 17u.  (zie p. 12) 

Verder gaan we vandaag op pad in het mooie Elzestraat, maar het zou wel eens 

kunnen dat er een aantal ‘obstakels’ op onze weg liggen.  

11 oktober: 起来不愿做奴隶的人们把我们的 Als jullie dit niet begrijpen moet je vandaag zeker naar de 

Chiro komen! We gaan ons helemaal inleven in de wereld van de chinezen. 

18 oktober: Doe allemaal jullie slechtste kleren aan (uniform is vandaag niet verplicht) want we gaan ons 

ne keer goe vuil maken. Neem ook extra kleren mee voor achteraf 

25 oktober: Wie zoekt die vindt. Vandaag gaan we onze kaartleesskills moeten bovenhalen want we gaan 

op schattenjacht.  

1 november: Geen Chiro wegens leidingsweekend 

8 november: Gelukkig is er geen oorlog in België, maar dat kan dus nog 

altijd komen. We maken van jullie de stoerste en sterkste soldaten.  

15 november: Het bos wordt onze tweede thuis. We gaan er kampen 

bouwen en ons stevig amuseren met heel wat spelletjes 

22 november: We vieren vandaag Christus Koning.  Meer info volgt nog. 

29 november: Chiro de naar zeker dus kom. Andersom alles we doen vandaag. 

6 december: Vandaag komt de sint langs op de Chiro. Hopelijk zijn jullie een beetje flink geweest tijdens 

het Chirojaar want dan zouden jullie wel eens cadeautje kunnen krijgen 

13 december: We gaan ons lekker warm binnen zetten en gewoon een film kijken. Normaal doen mag ook 

eens zeker        
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Toppersprogramma 
 
13 september: Wie ooh wie is jullie leider? 

 
20 september: We komen er achter wie van jullie het meeste te vertrouwen is. 

 
27 september: Hunger Games. 

 
4 oktober: Risk in ’t groot. Chiro tot 17h wegens oudercafé. (zie p. 12) 

 
11 oktober: Vandaag worden jullie gedoopt tot échte toppers. (neem slechte kleren en zeep en 
handdoeken mee) 

 
18 oktober: We gaan op berenjacht! 
 
25 oktober: Hoe noemt dat wereldkampioenschap waar 
gehandicapte atleten aan deelnemen nu ook al weer? 

 
1 november: De leiding is op leidingsweekend. Geen Chiro :( 

 
8 november: Bereid jullie hersenen alvast voor, want vandaag 
gaan we veel bijleren! 

 
15 november: My name is umberto i come from italio I work in spaghetti fabriek kwiek kwiek. 

 
22 november: Christus Koning. Meer info volgt nog. 

 
29 november: Urban Golf. 

 
4 december: Lap, daar zijn die examens weer. Examenchiro op vrijdag. 

 
11 december: Wederom examenchiro. 

 
18 december: Een laatste keer examenchiro en meteen ook de laatste keer Chiro dit jaar. 

 
25 december: Vrolijk kerstfeest! Geen Chiro. 

 
1 januari: Gelukkig nieuwjaar! Geen Chiro. 
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Kerelsprogramma 
 

11 – 13 september: Jullie zijn allemaal uitgenodigd op onze zomerbar in het park! Meer info vind je op 

het Facebookevent :) 

13 september: overgang: Zoals jullie ondertussen al weten hebben jullie geluk: de beste leiding, dat is de 

kerelleiding. 

20 september: we mogen elkaar dan wel al redelijk goed kennen, het kan altijd beter. Vandaag komen 

onze diepste geheimen boven. 

27 september: wij zijn de eerste generatie van het digitale tijdperk, maar vandaag plakken we niet vast 

aan ons scherm. Integendeel: we brengen het naar buiten. 

4 oktober: wie zoekt, die vindt. 

Chiro tot 17u wegens oudercafé: moesten de mama of de papa 

nog vragen hebben voor de leiding, breng ze vandaag dan zeker 

mee. (zie p. 12) 

11 oktober: bro kent gij die ene meme nog? Vandaag wilt de leiding 

lachen. 

18 oktober: ’t is alweer met zoeken, maar vandaag hebt ge zeker uw gsm 

en uw fiets nodig. 

25 oktober: als christelijke jeugdbeweging voelen we ons genoodzaakt jullie wat bij te leren over oude 

christelijke praktijken. Verkleed jullie zo goed mogelijk als ridder, het uniform is vandaag niet verplicht. 

1 november: Geen Chiro wegens leidingsweekend 

8 november: hoe voelen die BV’s zich eigenlijk elke keer wanneer ze 

worden aangeklampt voor een foto? Vandaag komen we erachter.  

15 november: waar twee ruilen, moet één huilen. 

22 november: Christus Koning: meer info volgt. 

Vrijdag 27 november: examenchiro! De leiding bevrijdt jullie van alle 

examenstress. 

Vrijdag 4 december: binnenkort is het weer Sinterklaas, maar ook wij hebben een verrassing ;) 

Vrijdag 11 december: de laatste Chirozondag voor een maandje, Netflix & chill? 
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Aspirantenprogramma 
11 – 13 september:       Jungle TD ZOMERBAR        

 

 

 

 

13 september: Overgang → wie ooh wie worden jullie laatste leiders in jullie Chiro periode?????? 

(als lid he      ) 

20 september: Het heeft 4 poten…. Wat zou het zijn? Vandaag ontdekken we alles wat er mee kan. 

27 september: DOOP!! 

4 oktober: Oefen jullie casino skills maar ge kunt ze gebruiken vandaag!!  

Chiro tot 17u wegens oudercafé. (zie p. 12) 

11 oktober: Spaar uw 4G en uw batterij want vandaag hebt ge het nodig!! 

18 oktober: Andy komt op bezoek.  

25 oktober: Привет друзья. 

 

1 november:  Jah het is weer zo ver de leiding moet op weekend om weer eens grondig te evalueren. Je 

kan het al raden….Geen Chiro…. Wij kijken al uit naar volgend weekend :) 

 

8 november: Risk the game extreme 

 

15 november:  Tijd om jullie kook kunsten op de proef te stellen. 

 

22 november: Christus Koning. Vergeet jullie zwembroek niet!!! (Meer info volgt) 

 

27 november (Examen Chiro): Vrijdag Chiro↓ 

4 december (Examen Chiro):Want zondag ↓ 

11 december (Examen Chiro): Moet ge ↓ 

18 december (Examen Chiro): Leren!!! 

24 december (Jenever avond): Hier worden jullie zeker verwacht om een glasje of meer de zondigen !! 
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Agenda 
 

• 11 – 13/09/2020: Zomerbar in het park 

• 13/09/2020: Overgang 

• 04/10/2020: Oudercafé 

• 22/11/2020: Christus Koning 

• 06/12/2020: Sinterklaas 

 

 

Spelletjes 
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