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Voorwoord Groepsleiding 
Beste ouders, leden en sympathisanten  

Ziezo hier zijn we dan weer, aan het begin van een gloednieuw chirojaar. Een jaar dat ongetwijfeld vol 

nieuwe verassingen, vriendschappen en glimlachen zit. Een jaar waar we nu allen instappen om ons chiro 

avontuur verder te zetten.  

Voor we dit echt inzetten zouden wij even graag willen terugblikken. Een jaar geleden was het ook 

dianamiddag, net zoals altijd het eerste weekend van september. Toen stonden we er ook met volle 

moed, de vaccinatiecampagne was goed op weg, we zaten al aan 8,5 miljoen gevaccineerde mensen in 

Belgie. Ietsje later in het jaar kwamen er terug verstrengingen en werd chiro geven steeds moeizamer. De 

sociale wereld slabakte en mensen hadden schrik dat het weer werd zoals in 2020. Uiteindelijk konden we 

mits zelftesten dan toch samen kerst en nieuwjaar vieren. We willen met hier op terug te blikken geen 

slechte herinneringen ophalen, diegene die wij alle delen. Wat we wel willen is het gevoel van gemis en 

samenhorigheid oproepen. Mocht er dan toch iets positief geweest zijn aan de afgelopen 2 jaar, is het dat 

we wel in een punt zijn geduwd van relevantie. We begonnen meer en meer te beseffen wat de mensen 

rondom ons betekende en hoeveel waarde ze droegen voor ons en naasten. Dit herinneren wij goed in de 

chiro, de zondagen die alleen waren, de zondag die normaal zoveel vreugde meenam was nu volledig 

leeg. Onze vrienden, onze chirofamilie werd gemist door elk lid er van. Soms is het raar dat je pas beseft 

dat je iets apprecieert vanaf het weg is. Fylosofen en psychologen zullen het toeschrijven aan de 

menselijke fout wat ons eigenlijk niet uitmaakt. Wij hebben dit meegemaakt, en onze vrienden, familie en 

de chiro die duidelijk in dit rijtje thuishoort gemist.  

Daarmee willen we dit jaar beginnen, het besef dat wie er nu rond jou zit niet zomaar een evidentie is. 

Dat chiro een plaats is die beweegt en meer is dan een groep jongeren die spellekes spelen op 

zondagnamiddag. Chiro is iets dat we alle dragen en delen, een band die gesmeed is door jaren van 

samenhorigheid. Met die wetenschap stappen wij dit nieuwe jaar in met jullie. Zo dat we nieuwe verhalen 

kunnen maken, samen. Wij beginnen alvast met schrijven aan ons nieuw avontuur, aan dit hoofdstuk. We 

hopen veel te mogen schrijven, met ieder van jullie. Elke zondag zal een krachtig team van leiders vol 

toffe ideeën klaarstaan aan de chiropoort, klaar om wederom er een onvergetelijke namiddag van te 

maken en het chiro avontuur te laten beleven. Spijtig genoeg nemen we dit jaar niet enkel afscheid van 

het chirojaar maar ook van enkele leiders die jaren hebben meegeschreven en gewerkt aan ons 

chiroverhaal. Een welgemeende merci en applaus voor Simon, Wander, Jarne en Jannes! Graag willen we 

nog vermelden dat als er eventuele vragen zijn jullie steeds ons kunnen aanspreken en mochten er nu 

vragen zijn dan komt u straks maar even langs. Binnenkort zal er ook een oudercafé zijn na de 

bekendmaking van de leidingsverdeling. Hier kan u uw zoon zijn leiding vragen stellen en leren kennen.  

 

Wij hopen jullie te zien op zondag aan de chiropoort! 

 

Groetjes  

Jonas en Jasper groepsleiding chiro Elzestraat 
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Voorwoord VeeBee 
Goejesmorgens! 
 

Het was een fantastisch kamp. Dat heb ik zelf een volledige week kunnen meemaken. Het weer én de sfeer 
was goed. De dag dat het 40°C was, kon ik nog thuis uitzweten, maar blijkbaar was het op het kampterrein 
beter te verdragen. Je zit daar natuurlijk vlakbij de rivier die altijd verkoeling kan bieden. Andere dagen was 
het weer zonnig en droog. Hopelijk is de droogte geen constante voor de volgende jaren, want geen 
kampvuur mogen maken is wel een gemis.  
De sfeer zat ook meer dan goed. Ik heb het voordeel dat ik zowel deel uitmaak van de leidingsploeg als de 
kookploeg. Beide waren ze zeer gemotiveerd en gedreven in hun respectievelijke vakgebied.  Om de 
leidingsploeg extra te motiveren ben ik hen ‘s morgens gaan uitwuiven voor hun vertrek naar d’Ardennen 
in het gezelschap van een warme kop koffie. Niet veel later is deze eerste foto getrokken voor de kamp 
dia's. Gelukkig maakte hij geen deel uit van de selectie van dit jaar. 

 
De start van een nieuw Chiro 
jaar, betekent ook het einde 
van het vorige chirojaar. En 
het einde van een Chiro jaar 
betekent vaak ook het 
afscheid van Chiro leider(s). 
Dit jaar moeten we afscheid 
nemen van 4 leiders: Jarne, 
Jannes, Simon Stoops en 
Wander. Samen met hen 
verliezen we pakken aan Chiro 
ervaring. Speciale vermelding 
voor Jannes die ook enkele 
jaren als hoofdleider op zijn 
palmares heeft staan en op 
die manier ook enorm heeft 

bijgedragen aan de geschiedenis van Chiro Elzestraat. Alle 4 de mannen zullen enorm gemist worden. 
 

Het nieuwe jaar zal ook wat uitdagingen met zich meebrengen. Mogelijks hebben jullie het nieuws al 
gelezen dat de gemeente een nieuw gebouw voor ons heeft aangekocht dat dienst kan doen als extra 
lokaal/lokalen. Dit gebouw is gelegen in de Albertstraat en grenst aan de tuin van de meisjeschiro. Hoe we 
net dit gebouw zullen aanwenden of verbouwen is nog te bekijken. Het nieuwe Chiro jaar zal daar hopelijk 
vele antwoorden bieden. Stay tuned..  
 

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. 
 
Tot op de Jungle TD?! 
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 al 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. 
 

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 
  
Roeland Spies 
Liersesteenweg 197, 2860 SKW 
Spiesroeland197@hotmail.com 
0471/52.67.73 
 
Senne Slootmans 
Clemenceaustraat 53, 2860 SKW 
senne.slootmans@hotmail.com 
0474/02.61.88  

 

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

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

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

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

Victor Fierens 
Heidestraat 11, 2860 SKW 
victor.fierens@skynet.be 
0478/49.94.55  
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Toppers 
Leeftijd: 1ste en 2de middelbaar Chiro van 14h00 tot 18h30 

 

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

 

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

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

   

Kerels 
Leeftijd: 3de en 4de middelbaar Chiro van 14h00 tot 19h00 

 

Kerelleiding 
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 
 

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

  

 

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

 

Aspirantenleiding 
Emiel Ceunen 

Berlaarbaan 216, 2860 SKW 

emielceunen@gmail.com 

0471/78.83.07 

 

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

VeeBee 
Sander Van Loock 
Sandervl34@gmail.com 
0474 55 33 47 
 

  

mailto:lars.vandenbroeck@icloud.com
mailto:jasper3.ceunen@gmail.com
mailto:Sandervl34@gmail.com
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Voorstelling leiding 

Speelclub 
  
  
  
 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. 

 
    

Joehoeeee, mijn naam is Senne Slootmans (Sloot). Trots bewoner van 

d'Elzestraat. Dit jaar ga ik Media & Entertainment studeren in 

Mechelen. Daarnaast ben ik iemand die veel bezig is met film, mijn 

job in de koffiebar en gezellig samen zijn met vrienden. Ik ben er 

volledig klaar voor om er weer een fantastisch chirojaar van te maken. 

Voor mij is de chiro een "stoomaflater". Elke zondag bangelijk veel 

plezier hebben. En dan heb ik het nog niet over het kamp gehad. In 

elk geval ik zie u zondag wel aan de kerk om 14u. ;)) tot dan!    

     

 

 

 

 

 

Heyy!  

 

Hall 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. 

 

Heyy!   

Mijn naam is Tom en ik ben 19 jaar. 

Naast de geweldige super leuke Chiro studeer ik Geografie in 

Leuven, verder spendeer ik mijn vrije tijd aan slapen, eten, 

muziek en heel af en toe ook wel eens wat sport. 

Na 8 jaar genoten te hebben van de toffe Chiro zondagen die de 

leiding organiseerde, is het nu mijn beurt om dat te doen. Ik 

begin ondertussen aan mijn 2de jaar als leiding en ik doe het 

super graag! 

Hopelijk staat er opnieuw een leuk Chiro jaar op ons te 

wachten! 
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Rakkers 
 

  

 
 

 

 

 

Hallo, Ik ben Jonas, 21 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 hoy, Ik ben Victor, hier noemen ze me ook wel de Victoire. 

Ik begin nu met volle goesting en enthousiasme aan m'n 4 jaar 

als leider. Buiten de Chiro ben ik ook animator bij kazou en ben 

ik scheidsrechter in het Belgisch voetbal. Ten slotte kijk ik al 

heel hard uit naar het nieuwe Chiro jaar, tot dan. 
 

    

   

 
   

 

 

  

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, ik ben 19 jaar en op de Chiro mag je 

me gerust Zever noemen. Dit jaar begin ik aan mijn tweede 

jaar als leider en ik heb er ontzettend veel zin in! Na een 

succesvol eerste jaar, begin ik nu aan mijn tweede jaar Event-

en Projectmanagement in Leuven. 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! 
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Toppers 
  

 

 

 
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. 

 
 

 

 

Mijn naam is Lars Van Den Broeck. Ik ben 19 jaar oud 

heb nu een kleine 4 jaar in de Chiro gezeten en nu dus 

mijn tweede jaar als leider. Ik start dit jaar ook met mijn 

studies Elektromechanica in de Nayer. 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! 

 

 
 

  

Heyheyyy, Mikkel hier! Ik mag dan al wel 23 jaren oud 

zijn, maar voor een namiddag amuseren op de Chiro sta 

ik altijd paraat! Niet te min is dit dan ook al mijn 6 de 

jaar als leiding. En dit jaar sta ik bij de TOPPERS. Het 

gaat hem in de naam zitten want er staat echt een topjaar 

voor de deur! In het dagdagelijkse leven ben ik om het 

met mooie woorden te zeggen: Klantenadviseur voor 

Fluvius.  

Verder staan we met de gehele leidingsploeg klaar om er 

weer een FANTASTISCH jaar van te maken! 

Tot zondag eh! 
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Kerels 
     

 

 

 

 

   

 

  

 

Hallo! Ik ben Maxim en ik begin nu aan mijn 17de Chirojaar, 

waarvan mijn 6de jaar als leider. Ik ben afgelopen jaar beginnen 

werken als IT Consultant in Nederland. Dit jaar keer ik vanaf 

oktober terug naar België. Binnen de Chiro ben ik, samen met 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 daar, ik ben Hendrik en zit al sinds het eerste leerjaar in 

de Chiro. Dit jaar start ik aan mijn 2de jaar als leider en daar 

heb ik enorm veel goesting in! 

Buiten de Chiro speel ik voetbal en studeer ik industrieel 

ingenieur in Denayer. 

Laten we er samen een bangelijk jaar van maken! 

Hallo ik ben Robin Humblet beter gekend als Wobke. Ik ben 21 

jaar en ik woon in Elzestraat. Ik ben lid sinds speelclub en ik begin 

nu aan mijn 4de 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. Tot 

zondag !!!! 
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Aspiranten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Hey, ik ben Emiel. Sinds het 2de middelbaar zit ik bij de 

chiro en heb er nog geen moment spijt van gehad! Dit jaar 

begin ik ook aan mijn 2e bachelor als bio-ingenieur in 

Leuven. Ook dit jaar begin ik aan mijn 2e jaar als 

chiroleider en zal leiding geven aan de aspi’s! Ik heb alvast 

enorm veel zin in het Chirojaar, jij ook? Tot zondag!! 

 

Hier zijn we dan, een jaar leiding zit er op. Na maar liefst 9 jaar 

als lid in de chiro en nu 1 jaar als leider vliegen we er nog eens 

in. Naar mijn leden en medeleiding van mijn eerste jaar als 

leiding wil ik beginnen met een dankwoordje, merci he manne.  

Het was de moeite waard, zodanig zelfs dat ik er dit jaar 

opnieuw invlieg met nog meer goesting. Hopelijk maken we er 

net zoals vorig jaar een onvergetelijke van. Weer eens verder 

schrijven aan mijn chiro-avontuur. Daarbij moet ik misschien de 

standaard saaie brol ook even vermelden. “leeftijd 19, hobbys, 

2de bachelor TEW, koetjes en kalfjes, lievelingskoek, zever en 

nog een beetje meer zever”. Mijn taak in de chiro zal dit jaar uit 

hoofdleiding samen met Jonas bestaan. Hierbij hoop ik voor alle 

leden, leiders en ouders een aanspreekpunt te vormen. Kom dus 

gerust iets zeggen aan de poort op zondag of op een moment dat 

je mij kan treffen. Zo, dat was mijn tekstje dan voor dit jaar. 

Hopelijk tot snel aan de chiropoort! 
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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 4 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 20/11 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 (meer volgt     ).  

  



 Chirojongens Elzestraat || ’t Program september - december 2020 
14 

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 
4 september: Dia-namiddag 
 
11 september:  Jungle weekend 

  
18 september: In de voormiddag is het Olé Pistolé en kunnen jullie allemaal komen genieten 

van onze gratis brunch. In de namiddag komen jullie er eindelijk achter wie dit jaar jullie 

leiders zullen zijn. 

 
25 september: Nu jullie eindelijk weten wie jullie leiders zijn, wordt het tijd om elkaar een 

beetje beter te leren kennen. 
  

2 oktober: Vriendjesdag! Nodig al jullie vriendjes uit om mee naar de chiro te komen 

vandaag. Wie weet overtuigen jullie ze wel om erbij te komen! Alles is leuker met twee, dat 

zullen jullie na vandaag niet snel vergeten. Wie van jullie wou ook eens een tweeling zijn 

zoals Ruben en Stef, maar dan wel een Siamese tweeling. 

 
9 oktober: Speelclubrecord: vandaag zoeken we uit wie de snelste, sterkste, slimste… 

speelclubber is 

  
16 oktober: Vandaag is het GEEN chiro. De leiding gaat op weekend. 

 

23 oktober: Speelclub vs Leiding: Kunnen jullie de leiding verslaan in 1 

tegen allen? (chiro tot 17u want oudercafé) 

  
30 oktober: Nog 1 dag en het is Halloween! Om jullie al helemaal in de 

stemming te brengen mogen jullie verkleed naar de chiro komen en 

hebben we een aangepaste activiteit voorzien.  
  
6 november: Vandaag zijn jullie ontdekkingsreizigers, en zullen jullie de geheimzinnigste 

plekjes in Elzestraat ontdekken!!! OEOE spannend! 

 

 

13 november: Hoe zou het leven van een echte soldaat zijn? Daar komen 

jullie vandaag achter! Hebben jullie ook al eens thuis “Kamp Waes” 

gekeken? Nee, dan komen jullie er vandaag achter hoe dat gaat? 

 

20 november: Christus koning, verdere info volgt later.  
  
27 november: Kaartlezen om zo de schat te vinden? Dat lijkt ons iets 

voor de piraten van Chiro Elzestraat. 
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4 december: ♪♫“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint 

Nicolaas ik zie hem al staan.”♫♪   Sinterklaas komt! 

  
11 december De echte bouwvakkers mogen zich tonen, we bouwen namelijk iets speciaal 

vandaag. Jullie mogen vandaag karton meenemen naar de chiro. 

 
18 december: Laatste chirozondag van het jaar. Vandaag zijn we spoorzoekers                    

Wie of wat zullen we vinden vandaag? 

 

24 december (zaterdag): Jeneveravond 
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Rakkersprogramma 
4 september: Dianamiddag 

11 september: Jungle weekend 

18 september: Olé pistolé + overgang 

25 september: Vossen en honden, bloem en sporen zoeken, 

detectives en recherches?! 

2 oktober: Vriendjesdag, pak al je kameraden mee voor een 

topnammiddag.  

9 oktober: Hand in hand! Oog in oog! Alle kleuren van de 

regenboog… 

16 oktober: De leiding is op weekend om vanalles te bespreken over het komende jaar dus 

vandaag geen chiro. 

23 oktober: Straten kopen en huisjes bouwen met een knuppel (chiro tot 17u want oudercafé) 

30 oktober: 

 

 

 

 

 

6 november: Als de leiders van huis zijn dansen de rakkers op TAFEL! 

13 november: Bij onze jaarlijkse ruiltocht 

zorgen we ervoor dat we genoeg voorraad 

opslaan om onze winterslaap mee door te komen. 

20 november: We vieren vandaag Christus 

Koning.  Meer info volgt nog. 

27 november: Ee beste manier om snel aan de 

top te geraken is hard werk en dedicatie, of een ladder is ook mogelijk natuurlijk ;)! 

4 december: Vandaag komt Sinterklaas langs op de chiro zodat hij cadeautjes kan uitdelen 

aan alle brave kinderen. 

11 december: Door de koude en kille temperaturen zouden we niet 

willen dat jullie een valling oplopen dus blijven we deze namiddag 

gezellig binnen en bouwen we ons lokaal om tot de bioscoop.  
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18 december:  

 

 

 

 

 

 

24 december: jeneveravond 
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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.  

  
4 september: Dia-namiddag 

11 september: Jungle weekend 

18 september: Olé pistolet + overgang 

25 september: Vandaag gaan we hechtere groep worden, dit door de meest extreme kant uit 

ons te laten komen. Ps. neem zekere propere kleren mee! 

2 oktober: Het is vriendjesdag. Neem zeker allemaal een dik of dun vriendje mee, meerdere 

mag ook.  

9 oktober: Jammer genoeg is de Chiro niet de enige jeugdbeweging in ons 

midden. We gaan eens kijken hoe het eraan toe gaat bij onze “goede” 

vrienden van de scouts! 

16 oktober: De leiding heeft het hele weekend druk vergaderd over het 

komende Chirojaar, waardoor we deze zondag jammer genoeg geen Chiro 

kunnen geven. 

23 oktober: Vandaag weten we niet meer waar het Noorden is daarom 

moeten we in 1 rechte lijn van het Oosten naar het Noorden zien te 

geraken. (chiro tot 17u want oudercafé) 

30 oktober: De historische Elzestraat is omgetoverd tot een SPOOKSTAD. Begin al maar te 

bibberen!  
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4 - 6 november: We gaan appels verkopen. Houd dit weekend zeker vrij in je agenda! Verder 

informatie volgt later! 

13 november: Tom jaagt op Jerry of jaagt Jerry op Tom?  

20 november: Het is Christus koning! Vergeet zeker je 

zwembroek of favoriete bikini niet. 

 

25 november: Omdat jullie rond deze tijd starten met de 

examens en jullie flink moeten studeren. Is het vanaf nu even 

examenChiro op vrijdag. Starten doen we stipt om 20u. 

2 december: 縱火狂 

9 december: Vandaag spelen we het ganzenbord van Elzestraat. 

16 december: Omdat het de laatste examenChiro organiseert de leiding een heus feest in het 

Topperlokaal. 
 

24 december: jeneveravond 
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Kerelsprogramma 

4 september: dianamiddag 

9-11 september: Jungle weekend 

18 september: vandaag zijn jullie welkom vanaf 10 u voor een gratis ontbijt en in de 

namiddag komen jullie te weten wie jullie leiding voor volgend jaar is 

25 september: niet enkel frietjes en curryworsten 

kunnen gefrituurd worden, vandaag komen we te weten 

wat er nog gefrituurd kan worden 

2 oktober: pak allemaal 1 of meerdere vriendjes mee 

naar de chiro om ze te laten zien hoeveel plezier we hier 

wel niet maken. 

9 oktober: dipperdiedapper doop (slechte kleren meenemen is een goede optie) 

16 oktober: de leiding is moe en vertrekt op een welverdiend leidingsweekend. VANDAAG 

GEEN CHIRO !!        

23 oktober: wie is de slimste, sterkste, stoerste kerel? Daar komen we vandaag achter dus 

vrijf je benen al maar goed in.(chiro tot 17u want oudercafé) 

 

30 oktober: Een bocht naar links dan naar rechts, terug links, … Shit ik zen de weg kwijt! 

6 november: 2 teams , 2 kampen en 2 vlaggen hebben we vandaag nodig, ik denk dat jullie al 

wel weten wat we gaan doen vandaag.  

13 november: pak allemaal je opgeladen slimme gsm mee vandaag want die zullen we zeker 

nodig hebben 

 

20 november: Het is Christus Koning dus jwz kerkske meepikken, 

spaghettike fretten en dan plonske legge niemand zegge 

 

27 november: Iets met een bord en ganzen maar dan groter dan ooit 

tevoren … 

 

2 december: De Sintmobiel is nog niet gereed, time to fix it! 

 

9 december: Eerste examenChiro (op vrijdag) en dat zetten we goed in!  

 

16 december: Die dekselse examens, vandaag verzetten we even onze 

gedachten maar dan op vrijdag! 

24 december: jeneveravond 



 Chirojongens Elzestraat || ’t Program september - december 2020 
22 

Aspirantenprogramma 
 

4 september: Zo die namiddag me dia’s enal 
 

9-11 september: 🌿🐒🦟🐍🐊🌿-weekend 

 

18 september: Goei pistolekes en nieuwe leiding ontmoeten 

 

23-25 september: Oei oei, een weekend me aspi’s, komt da wel goe? -> Bezorgde ouder 

 

2 oktober: LIGHTWEIGHT BABYY!!!! + Vriendjesdag dus pak je geliefde vriendjes mee xxx 

 

9 oktober: De aller knapste en wijze, kiezen altijd de laagste prijzen 😉 

 

16 oktober: ERROR 404: Leiding.exe not found (geen chiro, leidingsweekend) 

 
23 oktober: Jist gie it a wee shoogle and it’ll come loose you Wee, sleekit, cow’rin, tim’rous 

beastie. (chiro tot 17u want oudercafé) 

30 oktober: In MCDXCVI vond het huwelijk tussen Filip het mooie en Johan van stille kak plaats 

in … ? 
 

6-13 november: Wij gaan leven, slapen, eten, drinken, studeren       , fietsen, en nog veel 

meer tijdens onze LEEFWEEK OP DE CHIRO (meer info volgt zeker) 

 

20 november: Het feest van Christus, Koning van het Heelal (Dominus Noster Iesus Christus 

Universorum Rex in het Latijn) of kortweg Christus Koning is een hoogfeest binnen 

de Katholieke Kerk dat eind november gevierd wordt, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

Bron: uw mama 

Voor als ge het nog ni doorhebt tis christus keuning, meer info volgt!! 

 

25 november: Наслаждайтесь жизнью на русском сегодня 

 

2 december: Wenn du eine Lüge groß genug erzählst und sie immer wieder wiederholst, 

werden die Leute es irgendwann glauben. 
 

9 december: KDB vs CR7 

 

18 december: *Please insert vervangleiding* 
 

24 december: Eerst gezellig met de fam kerstdineren en dan met z’n allen crashen op de 

jeneveravond van de CHIROBOYS ELZESTREET 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijk_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Feest_van_Christus_Koning
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Agenda 
 

• 9 – 11/09/2021: Zomerbar in het park 

• 18/09/2021: Overgang 

• 23/10/2021: Oudercafé om 17u 

• 20/11/2021: Christus Koning 

• 04/12/2021: Sinterklaas 

• 24/12/2021: Jeneveravond 

 

 

Spelletjes 
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