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Voorwoord Groepsleiding 
Beste ouders, leden en sympathisanten 

 

Het nieuwe Chirojaar staat voor de deur! De waarzeggers die we hebben gecontacteerd zijn het unaniem 

eens: het belooft een spetterend jaar te worden! Het is eindelijk gedaan met je-weet-wel-wat die roet in 

het eten komt strooien en we gaan terug naar vroeger, naar een Chirojaar zonder maatregelen, naar een 

jeugdwerking zoals het hoort. En we hebben er allemaal verdorie veel goesting in. 

Een nieuw Chirojaar is ook onlosmakelijk verbonden met een nieuw jaarthema. Dit jaar draagt dit de 

spetterende titel “Vonken”. We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel bewust 

samen, en niet alleen. Door samen te werken, delen we onze energie met elkaar. Meer zelfs, we wekken 

nieuwe energie op en geven elkaar impulsen. Elk met ons eigen engagement en onze motivatie laten we de 

Chiro iedere keer opnieuw stralen en dat mogen we dit jaar extra waarderend in de kijker zetten.  

De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet helemaal nieuw. We vinden het gevoel 

dat bij Vonken hoort bijvoorbeeld heel goed terug in het klassieke Chiroliedje ‘Tuimeling’. Samen aan Chiro 

doen, dat geeft vonken! 

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! Ondanks alles mochten we toch weer 

een mooie resem aan activiteiten organiseren. 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 Pieter en Bob 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 3 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 kijken er naar uit om al jullie vrolijke gezichten terug te zien op zondagmiddag aan onze Chiropoort, tot 

dan! 

 

Veel liefs 

Jannes en Jonas, groepsleiding Chirojongens Elzestraat 
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Voorwoord VeeBee 
Goejesmorgens! 

 

Na een fantastisch belgisch zomertje (kuch, kuch) kunnen we weer uitkijken naar wat echt belangrijk is, 

een nieuw chirojaar! Want nu kan het echte werk beginnen.  Niet al te veel regels en beperkingen meer, 

maar terug doen waar we goed in zijn: voluit genieten van de Chiro. Met terug normale zondagen en 

vergaderingen heb ik dan ook het gevoel dat mijn taak nu écht kan beginnen. 

Ik heb het geluk gehad de voorbije zomer wat dagen op kamp mee te pikken. Het waren 5 geweldige 

dagen. Na enkele jaren niet meer op kamp te zijn geweest, kwam het “kampgevoel” toch snel terug. Het 

zonnetje scheen (toch tijdens mijn 5 dagen) én iedereen was gelukkig.  Toch straf dat al die bouwvakkers 

zo bedrijvig waren, en dat tijdens hun bouwverlof… Hier nog een klein sfeerbeeldje:  

 

 Als we vooruit kijken zien we een spetterend nieuw chirojaar met veel nieuwe leiders. Spetterend, want 

het nieuwe jaarthema is Vonken.  

Pieter en Bob hebben ervoor gekozen hun focus te verleggen en het tijdperk van de ‘oud leider’ te 

betreden. Merci en het ga jullie goed! Ook intern vindt er een verschuiving plaats. Jonas zal de taak van 

hoofdleider opnemen in de plaats van Jarne, nog steeds samen met Jannes.  Bij deze wil ik dan ook Jarne 

bedanken voor alle effort die hij als hoofdleider heeft opgebracht. Hij heeft dat fantastisch gedaan!  

 

Zo, ik ben er weeral door.  Moest iemand vragen hebben of me willen contacteren, dat kan altijd via: 

sandervl34@gmail.com of 0474 55 33 47. Anders - bij voorkeur - in real life tussen pot en pint! 

 

Tot snel & keep safe  

VB 

 

mailto:sandervl34@gmail.com
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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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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   
 
Wander De Nies 
Kuikenstraat 3a, 2860 SKW 
wander_denies@hotmail.be 
0471/53.38.40 

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

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   

 

Emiel Ceunen 

Berlaarbaan 216, 2860 SKW 

emielceunen@gmail.com 

0471/78.83.07 

 
 

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

 
 
 

  
 

  

mailto:lars.vandenbroeck@icloud.com
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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   

 

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

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

 

Jasper Ceunen 

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

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 
 

  

mailto:jasper3.ceunen@gmail.com
mailto:Sandervl34@gmail.com
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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 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 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 14 jaar. 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 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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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! 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! 

 

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 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! 

 

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. 
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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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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 5 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 

 

 

 

Christus Koning 
Op 21/11 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.  
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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 
5 september: Dianamiddag 
 
12 september:  Zomerbar 
  
19 september: Olé pstolé + overgang 
 
26 september: Vandaag gaan we elkaar beter leren kennen. 
  

3 oktober: Geen Chiro     , de leiding is op weekend! 

10 oktober: Het is vriendjesdag. Neem al je beste vrienden 
mee?   
  

17 oktober: Sportief zijn vandaag is de boodschap, we gaan verschillende 
sporten ontdekken 

  
24 oktober: Vandaag gaan we een ultiem bosspel spelen, doe zeker stevige 
schoenen aan 

  
31 oktober: Het leger is op zoek naar nieuwe rekruten. En jullie zijn de geschikte kandidaten.  
  
7 november: We gaan een heuse fietstocht maken, neem dus zeker je fiets, een helm en een 
fluo-vestje mee! 
  

14 november: We gaan een ei proberen omruilen in een Ferrari, we doen ruiltocht!  
 

21 november: Christus koning, verdere info volgt later. 
  
28 november: Als de pijl naar links wijst moeten we naar links en wijst hij 
naar rechts moeten we naar rechts. We doen pijltjestocht 
  
5 december: De sint komt vandaag langs. Jullie zijn toch braaf geweest? 

  
12 december: Vandaag gaan we in groep zoveel mogelijk opdrachten in 
groep uitoefenen 

 
19 december: We gaan ons vandaag creatief bezig houden met de handen! 
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Rakkersprogramma 
5 september: Dianamiddag 

12 september: Zomerbar 

19 september: Olé pistolé + overgang 

26 september: Al meer dan 60 jaar houden wij een 

rakkerrecord op de chiro. Wie is onze Usain Bolt, Albert 

Einstein, Lionel Messi of Philippe Geubels. 

3 oktober: De leiding trekt erop uit om elkaar beter te leren 

kennen, helaas is het dan ook geen Chiro deze week      

10 oktober: Sluipen, camoufleren, marcheren en de vrouwen 

ambeteren. Wie zal er slagen, wie zal er falen. Dat komen we 

vandaag te weten op Kamp Waes. (PS: Aansluitend oudercafé dus de Chiro stopt vandaag 

om 17u) 

17 oktober: Vandaag is het doop, maar niet het sacrement van het 

christendom. Vergeet zeker geen extra kleding mee te nemen die vuil 

mogen worden. 

24 oktober: Leonardo da Vinci, Pablo Picasso en Rubens hebben 

inspiratie nodig bij hun schilderwerken.  

31 oktober: Een dag in het leven van Maggie de Block. 

https://mcdonalds.be/nl 

7 november: Wat maakt ons sterk, Teamwerk! 

14 november: In Tokyo behaalden België vele medailles. Dus doe alvast jullie sportschoenen 

al maar aan.  

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

28 november: Ook leiding heeft soms nog eens een zware periode in het jaar. De examens 

zijn daar! Vervivavangleiding  

5 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 

12 december: Oude bekende keren vandaag terug  

19 december: Laatste Chirozondag van het jaar 2021, we sluiten het goed af! 

 

https://mcdonalds.be/nl
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Toppersprogramma 
 

Algemene regels:  
 
- Vanaf de toppers mogen we (eindelijk) frieten op de chiro eten! Neem dus elke week een 
centje mee (5 euro is voldoende) zodat je mee kan eten van de overheerlijke frieten van 
’t Meuleke. Dit is uiteraard niet verplicht, je mag dus altijd je eigen boterhammetjes 
meenemen.  
- Omdat jullie leiding graag heeft dat de namiddagen vlekkeloos verlopen, appreciëren we 
het dat je het op voorhand meldt indien je niet kan komen, zo kunnen we de activiteiten, 
indien nodig, aanpassen.- Uniform: Broek, T-Shirt, eventueel een hemd of trui indien het 
koud is, anders kletsen strafschrijven. Chirosokken, onderbroeken en een hoed zijn altijd 
welkom, en op de zonnige dagen past een mooie, rode, chirozonnebril ook wel.  
  
 
5 september: Kampplaatjes herbekijken, herinneringen bovenhalen, traantje wegpinken 
 
12 september: Jungle zomerbar voor de echte tijgers onder ons! 
 
19 september: Spanning en sensatie, vandaag komen jullie te weten wie jullie 
supermegasexy leiding is  
 
26 september: ‘Hoe heet die jongen nu weer? Nee die 
andere, met zijn roze sokken.’ Jullie weten nu al wel wie jullie 
leiders zijn, maar kennen jullie elkaar wel goed genoeg? Daar 
gaan we vandaag voor zorgen!  
 
3 oktober:  Na jullie teambuilding is het nu aan de leiding, jammer maar helaas is het dus 

geen Chiro      
 
10 oktober: Di da doop (PS: Aansluitend oudercafé dus de Chiro stopt vandaag om 17u) 
 
17 oktober: Een balkvormig object met 24 kubusvormige gaten, 2 handvaten en immens 
veel verschillende toepassingen, laten we ze vandaag allemaal ontdekken!  
 

24 oktober:        
 
31 oktober: Vandaag ontdekken we wat voor culinaire geniën er 
bij de Toppers zitten aan de hand van een frituurketel, liters 
frituurolie en gastronomische creaties die nog nooit eerder in de 
geschiedenis van de mensheid werden gefrituurd.  
 
7 november: Fiks die vlag, oei een bom, chill ik zen een nummerke 3!  
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14 november: Omdat de leiding vandaag geen zin heeft om jullie te droppen, draaien we de 
rollen om en mogen jullie zichzelf droppen!  
 
21 november: Christus koning, meer info hebben jullie van ons 
tegoed. 
 
28 november: ‘Hello boys!’, ‘Yes sir!’, zijn de toppers echt zo 
onverschrokken als ze zich voordoen? Haal jullie camouflage verf al 
maar boven.   
 
3 december: Examenchiro, even relaxen op de Chiro maar dit dan op 
een vrijdag avond. 
 
10 december: Examenchiro, weer op de vrijdag.  
 
17 december: Examenchiro, onvoorspelbaar maar waar, ook deze keer is het op vrijdag 
avond te doen.  
 
24 december: Kerstmis, geen Chiro  
 
31 december: Oudjaar, geen Chiro  
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Kerelsprogramma 

26 september: zijn jullie klaar voor een karrenvracht aan wonderlijke wetenswaardigheden? 

Bereid je alvast voor door de minst nuttige weetjes te onthouden!                    

 

3 oktober: De leidingsploeg is een weekendje weg om zich te laten bijscholen zodat ze nòg 

leukere activiteiten voor jullie kunnen voorzien! Het gevolg: geen Chiro :(  

 

10 oktober: We gaan terug naar de jaren '50 en spelen "The Great Detective Game" (PS: 

Aansluitend oudercafé dus de Chiro stopt vandaag om 17u) 

 

17 oktober: Boem Patat!  

 

24 oktober: Er is al voor veel gestreden in ons verleden. Vrijheid, politieke overtuigingen, 

etniciteit, religie en zoveel meer. Vandaag schrijven wij een nieuw deel aan wat voor ons 

straks ook als verleden gekend zal zijn. Deze keer, voor vorst, voor vrijheid en vo friet! 

 

29-31 oktober: Een paar puntjes voor deze chirozondag: 

1) Neem een slaapzak mee 

2) Train de beentjes al maar 

3) Ontwikkel jouw sales technieken tot een nieuw niveau. 

4) Verwacht nog een paar puntjes 

Zo dat was het, dan zien wij jullie op 29 oktober! Ahja juist, nog een laatste puntje: De chiro 

start 43 uurtjes vroeger vandaag. 

Geplande activiteiten: Wafels bakken! 

7 november: Fiets? Check! Oriëntatievermogen? Check! Logisch verstand? Check!  

 

14 november: Eindelijk is het zo ver… de favoriete activiteit van leider Simon. Kunnen jullie 

raden wat het is? Als ik jullie was zou ik toch al beginnen te oefenen met onderhandelen. 

 

21 november: Het is Christus Koning dus jwz kerkske meepikken, spaghettike fretten en dan 

nog een toffe activiteit om het af te sluiten. 

 

28 november: Iedereen die Nederlands YouTube al eens heeft bekeken, zal het concept van 

vandaag zeker herkennen. Voor de doordenkers: het heeft iets te maken met fazanten en de 

herfst. Neem zeker sportieve schoenen mee! 
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5 december: De sint is in het land maar zijn praalwagen is nog altijd niet in orde gebracht… 

ale kerels schiet is in actie en versiert een kar, dieje mens heeft niet heel den dag de tijd! 

 

12 december: We zijn er de holbewoners ongelooflijk dankbaar voor en om hun ontdekking 

te herdenken, gaan we er vanavond uitgebreid mee aan de slag. It’s gonna be litttt                 

 

19 december: We duiken de spirituele sferen in vandaag om alles wat ons tegenhoudt los te 

breken met als doel onze sleutel naar vrijheid en geluk te vinden 
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Aspirantenprogramma 
 

5 september: Dianamiddag 
 

10-12 september: Jungle zomerbar be there! 

 

19 september: Een antwoord op de belangrijkste vraag van de afgelopen maand. WIE IS 

MIJN LEIDING? 

 

26 september: snaphunt   

 

3 oktober: Leidingsweekend dus geen Chiro      

 

10 oktober: 

(PS: Aansluitend oudercafé dus de Chiro stopt vandaag om 

17u) 

 

  

17 oktober: perbaiki pakaian cadangan dan shower grit 

 

24 oktober:   

 

 

 

31 oktober: tour de france  

7 november:  

 

 

 

 

 

14 november: closing doors  

 

21 november: Christus koning   

 

26 november: examen Chiro, traditiegewijs op zondag 

 

3 november: examen Chiro 

 

19 december: examen chiro 
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Agenda 
 

• 10 – 12/09/2021: Zomerbar in het park 

• 19/09/2021: Overgang 

• 10/10/2021: Oudercafé om 17u 

• 21/11/2021: Christus Koning 

• 05/12/2021: Sinterklaas 

• 24/12/2021: Jeneveravond 

 

 

Spelletjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN 
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