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VOORWOORD
Beste ouders, leden en sympathisanten
Het moment waarop alle kinderen van Elzestraat en omstreken lang naar hebben uitgekeken, is
eindelijk aangebroken: het nieuwe Chirojaar is weer met heel veel enthousiasme van leiders en
leden ingezet!
Eerst en vooral willen wij alle vrijwilligers die zijn komen helpen op het kamp en op de
mosselsouper uitvoerig bedanken!
Bij deze willen we jullie ook meteen uitnodigen voor Olé Pistolé op 16/09; een gratis brunch
voor alle mensen uit de buurt. Het perfecte moment dus om met al je buren bij te kletsen en
gezellig te verzamelen met een heerlijke omelet en een smakelijke pistolet in de hand.
Helaas brengt een nieuw Chirojaar ook wat veranderingen met zich mee: met pijn in het hart
nemen we afscheid van Stef Michiels. Na een mooie carrière van 3 jaar als leider en 12 jaren als
lid heeft hij besloten dat hij zich vooral gaat focussen op zijn studies en zullen we het vanaf nu
dus moeten stellen zonder zijn geprezen diensten. We wensen hem het allerbeste toe!
Uiteraard hebben we, naast elke zondag leuke spelletjes spelen met de leden, nog vele andere
activiteiten in petto voor jong en oud:
• Op 28 en 29 september organiseren we samen met de meisjeschiro een heus
chiroweekend vol activiteiten.
o Op vrijdag 28/09 heten we jullie graag welkom op onze allereerste chiroquiz die
zal doorgaan in een grote tent in het Sint-Michielspark (meer info op onze
website).
o Zaterdag 29/09 organiseren we voor de tweede keer Jungle Junior in diezelfde
grote tent: een namiddag vol kinderpret voor al onze leden en hun vriendjes
(springkastelen, animatie, kinderfuif,...)
o Diezelfde zaterdag nodigen we jullie ’s avonds allemaal uit om jullie dansbenen
los te zwieren tijdens de vijfde editie van JungleTD.
• Op 7 oktober, we zijn dan al een maand ver in het Chirojaar, zien we graag alle ouders op
ons Oudercafé. Hier zullen alle leiders zich voorstellen, uitleggen wat hun plannen met
de groep zijn en kan je een gezellige babbel slaan met de leider van je kind.
• Op 26 november vieren we met heel de Chiro Christus Koning. Iedereen is dan
uitgenodigd om in de voormiddag de misviering in de kerk mee te volgen. In de
namiddag gaan we met de leden zwemmen. Meer informatie hierover krijgen jullie op
een van de komende zondagen.
• Op Kerstavond toveren we de Chirolokalen om tot de warmste en meest gezellige plek
uit de buurt voor onze jaarlijkse jeneveravond.
Wij hebben alvast enorm veel zin in het nieuwe Chirojaar, hopelijk jullie ook?
Groetjes
Aäron Willemsens & Jannes Van Calster
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VOORWOORD VEEBEE
Hey beste Chiro-leden,
Al terug wat bekomen van jullie laatste kampavonturen?
Zijn veldbed, slaapzak en al het andere kampeermateriaal terug opgeborgen?
Na een prachtige zomer gehad te hebben is het weldra weer zo ver.
Naast de start, voor velen, van het nieuwe schooljaar staat ook de start van het nieuwe Chirojaar voor de deur.
De grote voorbereiding zijn alvast genomen. De leiders weten bij welke groep ze zullen staan.
Weldra komen jullie dus te weten wie je leiders zullen zijn. De leiders hebben zich alvast
voorbereid op deze gebeurtenis.
Net als mezelf kijken ze alvast uit naar de start van het aankomend Chiro-jaar.
Hopelijk maken we er samen opnieuw een tof jaar van.
En kennen jullie misschien iemand die ook eens naar de Chiro zou willen komen, nodig hem dan
eens uit ter kennismaking met ons.
Want het spreekwoord zegt immers, hoe meer zielen hoe meer vreugd. En dit geldt hier bij ons
zeker ook!
Alvast tot één van de volgende weken, groetjes van jullie VB Peter.
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LEDENFICHE
Vanaf dit jaar geen strookje meer maar een online ledenfiche. Deze kunnen jullie raadplegen op
onze website: inschrijven.chiroelzestraat.be. Dit jaar bedraagt het lidgeld €25. In deze som
zitten verzekering, vieruurtjes,….
Gezamenlijke uitstappen zoals Christus Koning e.d. moeten nog apart betaald worden. Hiervan
worden jullie op tijd en stond op de hoogte gebracht.
Alvast bedankt en tot volgende zondag.
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ALGEMENE INFORMATIE
SPEELCLUB
Leeftijd: 1ste tot 3de leerjaar

Chiro van: 14.00h tot 17.00h

Speelclubleiding:
Aäron Willemsens
Schouwvelden 26b
2860 Sint-Katelijne-Waver
Aaron.willemsens@gmail.com
0476/50.09.14

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

Roeland Spies
Liersesteenweg 197
2860 Sint-Katelijne-Waver
spiesroeland197@hotmail.com
0471/52.67.73

Dries De Vos
Beatrijsstraat 23
2860 Sint-Katelijne-Waver
driesdevos9@gmail.com
0495/80.34.16

Eran Humblet
Nachtegaalstraat 30
2860 Sint-Katelijne-Waver
eranhumblet@hotmail.com
0473/26.76.28

RAKKERS
Leeftijd: 4de tot 6de leerjaar

Chiro van: 14.00h tot 17.30h

Rakkersleiding:

Alexander Durinck
Zorgvliet 12
2860 Sint-Katelijne-Waver
alexander.durinck@gmail.com
0494/35.78.92

Jens Heylen
Schouwvelden 19
2860 Sint-Katelijne-Waver
heylenjens606@gmail.com
0471/90.89.80
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Brent Bosmans
Clemenceaustraat 215a
2860 Sint-Katelijne-Waver
brentbosmans@hotmail.com
0474/29.08.89

Maarten Van den Broeck
Hogevelden 48
2860 Sint-Katelijne-Waver
maarten.van.den.broeck@outl
ook.com
0477/81.96.36

TOPPERS
Leeftijd: 1ste middelbaar tot 2de middelbaar

Chiro van: 14.00h tot 18.30h

Toppersleiding:
Jannes Van Calster
Groenstraat 55
2860 Sint-Katelijne-Waver
jannesvancalster@gmail.com
0479/58.63.00

Maxim Janssens
Lindestraat 53
2860 Sint-Katelijne-Waver
maximjanssensj5@gmail.com
0489/40.19.39

Florian Lahaye
Kuikenstraat 9
2860 Sint-Katelijne-Waver
florian.lahaye007@gmail.com
0470/05.55.91
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KERELS
Leeftijd: 3de tot 4de middelbaar

Chiro van: 14.00h tot 19.00h

Kerelsleiding:
Jarne De Nies
Kuikenstraat 3a
2860 Sint-Katelijne-Waver
jarnedenies@hotmail.be
0479/05.04.69

Bob Segers
Stationsplein 8
2860 Sint-Katelijne-Waver
bob.segers@hotmail.com
0493/18.80.63

Pieter Van Dievel
Hertstraat 52
2860 Sint-Katelijne-Waver
pietervandievel@gmail.com
0472/01.29.75
ASPIRANTEN
Leeftijd: 5de tot 6de middelbaar

Chiro van: 14.00h tot 19.30h

Aspirantenleiding:
Michael DeWulf
Clemenceaustraat 39
2860 Sint-Katelijne-Waver
michaeldewulf@outlook.com
0472/06.12.67

Dylan Van Craen
Ekelenhoek 69
2860 Sint-Katelijne-Waver
dylanvancraen@hotmail.com
0493/59.48.04

VEEBEE
Peter Durinck
Zorgvliet 12
2860 Sint-Katelijne-Waver
peter.durinck1969@gmail.com
0495/50.83.84
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VOORSTELLING LEIDING
Mijn naam is Aäron Willemsens, ik ben 20 jaar en woon in Elzestraat en
Walem. Ik studeer Elektronica-ICT aan De Nayer Thomas More. Mijn vrije tijd
word voornamelijk besteed aan chiro, gamen en studeren. Ik heb een passie
voor chiro, graphic design en elektronica. Mijn lievelingskleur is rood en ik eet
graag biefstuk met frieten. Als leiding van de speelclub ga ik mijn uiterste best
doen om er een spetterend jaar voor hun van te maken!!

Dag iedereen
Ik ben Michael Dewulf op de Chiro beter bekent als Mikkel. Ben 19 jaar oud en
woon zoals velen hier in d’Elzestraat. Ik zit al sinds de toppers in de Chiro dus
zo’n goeie 8 jaar en dit jaar als 2de jaar leider. Buiten de Chiro vul ik mijn dagen
met studeren (2de jaar Energiemanagement in Antwerpen) en Judo bij
Judoteam Jita Kyoei Duffel.

Hey! Ik ben Florian, maar jullie mogen mij gerust Flori noemen! Ik zit nu mijn
8ste jaar in de Chiro. Ik geef ook voor de 4de keer op rij leiding en ben nog
altijd even enthousiast om activiteiten ineen te steken, spellen te spelen en mij
te amuseren in chiroverband. Ik ben overigens nog steeds
communicatieleider, en bijgevolg ook aanspreekpunt naar buiten toe! Naast
de chiro werp ik mij volledig in mijn studies communicatiewetenschappen
alsook mijn hobby fitness en krachttraining!
Hey iedereen zoals de meesten wel weten heet ik Brent. Wat de meeste
misschien niet weten is dat ik in het dagelijkse leven tuinaanlegger en
boomverzorger ben. En uiteraard doe ik mijn job super graag net zoals ik
leiding geef. Dus nu dat jullie mij al wat beter kennen hopen ik en mijn
medeleiding jullie en super jaar te geven.
Tot binnenkort
Ik ben Pieter Van Dievel, 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. Dit is het tweede jaar dat ik leiding geef, daarnaast heb ik
ook enkele jaren training gegeven aan de duiveltjes van RB Elzestraat. Ik
studeer toegepaste taalkunde (Spaans-Frans) in Antwerpen en zal tijdens de
examens dus geregeld geen leiding kunnen geven, maar ik zal altijd mijn best
doen om ervoor te zorgen dat uw zoon zich amuseert, of ik er nu zelf bij ben of
niet!
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Hallo
Mijn naam is Dylan Van Craen, ook wel Dikkop genoemd. Ik ben al sinds mijn
6de lid van de chiro dus nu ongeveer al 12jaar. Het afgelopen jaar was mijn
eerste jaar als leiding en het is voor mij toch wel een positieve ervaring
geweest. De speelclub was een bijzondere groep om te doen, allemaal stuk
voor stuk supertoffe kerels. Nu sta ik voor een nieuwe uitdaging bij de
Aspiranten en ik ben er zeker van dat we er ook dit jaar een tof jaar van gaan
maken.
Groetjes
Dikkop
Gegroet! Mijn naam is Dries en samen met vier andere getalenteerde leiders
zal ik volgend jaar de speelclub onder mijn vleugels nemen. Een beetje info
over mezelf: Naast Chiro houdt ik me vooral bezig met mijn studie
Kinesitherapie. Ook kan je me vaak terugvinden achter mijn drumstel, gitaar,
pc en in de fitnesszaal. Alle hobby’s terzijde, hoop ik er een boeiend jaar op
na te houden samen met de jongste chiromannen. Tot aan dé poort!
Hallo! Ik ben Jannes, maar op de Chiro mag je me Janus noemen :p Ik zit al
vanaf het tweede leerjaar in de Chiro en na 11 jaar het varken uithangen als
lid, ben ik leider geworden, wat ik nu al 2 jaar doe. Naast mezelf lopen er
nog 2 telgen van de familie Van Calster rond in de Chiro: mijn broers Zeger
(Kerel) en Stan (Toppper). Tijdens mijn leven buiten de Chiro houd ik me
vooral bezig met voetbal en school. Al van kleins af aan speel ik voetbal bij
Red Boys Elzestraat, net zoals vele andere leden en leiders bij ons. Ik ga
naar school in Leuven, waar ik de opleiding Handelsingenieur volg. Ik hoop
dat we van dit nieuwe Chirojaar een jaar vol onvergetelijke momenten,
innige vriendschappen en vele varkensstreken kunnen maken! (en af en toe
al eens een boze mama omdat haar lieve zoon met smerige kleren naar huis
komt... 😉)
Hey hey! Ik ben Alexander. Ook wel Bakker of Bakkech genoemd. Waar deze
vandaan komt zal je hier nog wel lezen. Ik ben 19 jaar en woonachtig in
Elzestraat. Ik heb sinds juni mijn diploma als brood- en banketbakker. In
september ga ik de opleiding integrale veiligheid volgen. Dit om een goede
voorbereiding te hebben voor de ingangsproeven van politie inspecteur.
Elke week kan je me ook terugvinden op de velden van RB Elzestraat waar
ik, samen met een paar van onze leidingsploeg al jaren voetbal. Ken je me
nu al beter? Spreek me dan maar eens gerust aan!
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Hey
Ik ben Jarne en ik ben 19 jaar oud. Volgend jaar begin ik aan mijn 14de
jaar in de chiro, waarvan mijn 2de als leider. Op de chiro ben ik
verantwoordelijk voor de kas, wat ik met veel plezier en zorg doe. Mijn
chirohoogtepunt vindt elk jaar opnieuw plaats op kamp, waar ik dus ook
nu al reikhalzend naar uit kijk!
In de week ben ik terug te vinden in Leuven, waar ik nu aan mijn 2de jaar
Burgerlijk Ingenieur zal beginnen. Ik kijk er naar uit om er een geweldig
jaar van te maken!
Hallo!
Ik ben Maxim en ik zit ondertussen al 12 jaar in de Chiro. Ik ben als enige
"milleniumkindje" van de leidingsgroep de jongste leider en begin nu aan
mijn tweede jaar leiding.
Dankzij mijn onuitputtelijke interesse in informatica heb ik er resoluut
voor gekozen om volgend jaar Toegepaste Informatica te gaan volgen in
Antwerpen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik alle it-gerelateerde
taken binnen de Chiro op mij neem (ter ergernis van ons moeder, omdat
ik er volgens haar iets te veel mee bezig ben 😉).
Verder hoop ik dat we het komende Chirojaar even geweldig, of, wie weet,
zelfs nóg beter kunnen maken dan afgelopen jaar.
Hallo
Mijn naam is Jens en ik ben 19 jaar oud. Het is nu mijn tweede jaar in
leiding en voor de tweede maal heb ik voor de rakkers gekozen omdat wij
de coolste groep zijn. Al 14 jaar ben ik aangesloten bij Chiro Elzestraat,
waar ik al mijn hele leven woon. Mijn andere hobby buiten Chiro is
sporten en voornamelijk voetballen. Studeren doe ik in de Nayer in
Katelijne, daar probeer ik een diploma te behalen in de industriële
wetenschappen. Ik heb een zus (Lara) die ook in de Chiro zit. Voor de rest
hoop ik een geweldig Chirojaar mee te maken met veel onvergetelijke
momenten.
Tot zondag!!!!
Hallo, Ik ben Simon! Ik ben momenteel de leider die al het langst in de
Chiro zit, namelijk 1 jaar! Ik speel al meer dan 10 jaar gitaar en ben DJ op
de plaatselijke fuiven. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de
leidingsgroep er het komende Chiro-jaar een feest van zal maken, daar zal
ik wel voor zorgen 😉
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Hallo
Ik ben Bob Segers, en ik zit ondertussen al een goeie 5 jaar in de Chiro van
d’Elzestraat. Ik ben 19 jaar en zit nu in het 6de 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 😊!

Hallo iedereen, ik ben Eran, maar op de Chiro word ik weleens Beeran
genoemd, ik ben 19jaar oud en van die 19 jaar zat ik 11 jaar in de Chiro. Ik
supporter voor de kakkers.(natuurlijk) Momenteel ben ik nog een student
maar hopelijk niet voor lang meer 🙂
Samen gaan we er een onvergetelijk Chirojaar van maken!
X Beeran

Hallo
Mijn naam is Maarten Van den Broeck, maar op de Chiro ben ik eerder
gekend als Meutte en kent niemand eigenlijk mijn echte naam. Hoewel ik
momenteel 1 van de oudste leiders ben, zit ik nog maar 3 jaar in de Chiro
en ben ik jammer genoeg nooit lid geweest. Hoe dan ook ben ik blij om deel
uit te maken van deze geweldige groep, amuseer ik me enorm hard als
leider en probeer ik elke zondagnamiddag onvergetelijk te maken. Ik heb
mijn studies ondertussen al afgemaakt en werk momenteel bij Biofresh.
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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 Chiro broek (lang of
kort) en eventueel Chiro hemd of trui.

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

OPENINGSUREN

Van maandag tem zaterdag: 09:30 - 13:00 u. --- 13:30 - 18:00 u.
Zondag gesloten
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OUDERCAFÉ
Op aanvraag van vorig jaar zullen we op zondag 7 oktober om 17u terug een oudercafé
organiseren. Hier maak je kennis met de leiders van uw zo(o)n(en) en de veebee terwijl je rustig
van een hapje en een drankje geniet. Tijd om vragen te stellen is er ook. We doen dit om de brug
tussen ouders en leiders te verkleinen. Indien je nog een opmerking hebt tijdens het jaar laat het
ons zeker weten. Alle tips zijn meer dan welkom!

CHIROQUIZ
Dit jaar zal er op de vrijdag voor Jungle TD (28/09/2018) een quiz doorgaan in een tent in het
Sint Michielspark. Dus stel uw quizgroep samen en schrijf u in voor de Chiroquiz!
Inschrijven: quiz.chiroelzestraat.be
Meer info op facebook: bit.ly/chiroquizfb

SINTERKLAAS
Lieve kindjes
De nacht van 5 op 6 december kom ik bij jullie allemaal thuis
jullie cadeautjes geven! Maar omdat ik jullie niet zo lang wil
laten wachten, kom ik speciaal voor de Chiro al een weekje
vroeger even langs op zondag 2 december. Ik zal nog twee
pieten meenemen om de cadeautjes te dragen.
Hopelijk komen jullie allemaal liedjes zingen en hoor ik van de
leiders niets dan goed 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
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JENEVERAVOND

Inderdaad, dit jaar is het traditiegetrouw opnieuw jeneveravond in onze lokalen. We nodigen
jullie allen op 24 december uit om kerstavond bij ons te komen afsluiten met een drankje,
lekker warm binnen of gezellig aan het vuur buiten. Iedereen welkom vanaf 22 uur. Er zijn ook
hapjes verkrijgbaar, en dit alles tegen democratische prijzen.
De jeneveravond is oorspronkelijk ontstaan als deugddoende afsluiter van de middernachtmis,
en intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het Elzestraatse.
Tot dan!

Jeneveravond | ’t Program September –December 2018
15

16

SPEELCLUBPROGRAMMA
16 september: Vandaag leren we elkaar allemaal een beetje beter kennen
23 september: Olé olé, viva Mexico!! Met onze Sombreros, Taco’s en
onze amigo’s gaan we er vandaag een groot feest van maken!
30 september: Na een lange maar geweldige avond op JungleTD ligt
onze leiding nog in hun beddeke, het is daarom vandaag ook geen
chiro! Maar kom zeker een kijkje nemen op onze JungleJunior fuif!
7 oktober: Elzestraat heeft zo zijn geheimen, een mysterieus kasteel, een groot meer maar wist
je dat Elzestraat ook een heuse schat verbergt!?
14 oktober: Één twee één twee één twee… links rechts links rechts… Daar komt
het onbevreesde leger aan gestormd!! (Vandaag mag je je als soldaat verkleden)
21 oktober: Van een appel tot een auto, van een centje tot een miljoen euro, van
een steentje tot een kasteel. Maar kan de speelclub van een waterflesje iets
maken?
28 oktober: De leiding is met de hele leidingsploeg op leidingsweekend om hun leidinggevende
skills te perfectioneren. Het is daarom vandaag geen chiro.
4 november: Speelclubweekend!! We gaan samen een tof weekend doorbrengen op de chiro!!
Meer info volgt.
11 november: ♪♫“Sint Maarten, Sint Maarten de koeien hebben
staarten de meisjes hebben rokjes aan daar komt Sinte Maarten aan.”♫♪
18 november: Er zijn indianen gespot in de Elzestraat, kunnen we ze
vinden? Maar zijn ze wel vriendelijk?
25 november: Christus koning! Meer info volgt.
2 december: ♪♫“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij
brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan.”♫♪
9 december: Omdat een paar leiders al examens hebben zullen er een
paar geweldige oudleiders de leiding helpen om er een leuke chirozondag
van te maken!
16 december: Het is al zeer koud buiten, daarom kruipen we met z’n allen
onder een warm dekentje en gaan we film kijken!!
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RAKKERSPROGRAMMA
02 september: dianamiddag
09 september: Vandaag kom je te weten wie jullie nieuwe leiders zijn, Chiro tot 17u!!!!
16 september: Na een heerlijk ontbijt op Olé pistolet is het tijd om kennis met elkaar te maken.
En aangezien het warm is doen we dit met waterspelletjes.
23 september: Vandaag worden we gedoopt in het heilige water van Elzestraat. Neem slechte
kleren mee.
30 september: Geen Chiro, wegens jungle td
07oktober: Wie is de beste rakker, dat komen we nu te weten. Chiro tot 17u + Oudercafé
14 oktober: Rien ne va plus, casino dag
21 oktober: Wie niet sterk is moet maar slim zijn, vandaag gaan we zien wie de beste is leiding
of leden.
28 oktober: Geen Chiro wegens leidingsweekend
04 november: Op deze zondag gaan we onze rivalen eens nadoen begin almaar vast te sjorren,
want dat doen deze mensen heel veel.
11 november: Vandaag gaan we sint maarten zingen met de Chiro.
18 november: Vandaag doen we nog eens ouderwetse chiro zondag zoals in de goeien ouwe
tijd.
25 november: Christus koning (verdere info volgt)
02 december: Wie was braaf en krijgt lekkers, wie stout en krijgt de roe? Jawel de goed heilig
man komt de Chiro weer bezoeken.
09 december: rarara we spelen een spel vanavond.
16 december: Na sinterklaas komt koning winter ook eens op bezoek.
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TOPPERSPROGRAMMA
Afspraken:
-

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 😉

02 september: Dianamiddag
09 september: Wie o wie worden de 3 knappe, lieve, supergeweldige, maar toch wel bescheiden
leiders waarmee jullie een jaar lang elke zondagnamiddag veel plezier mee gaan beleven? Dat
zoeken we vandaag uit!
16 september: Hmmmm ruik ik daar nu de geur van versgebakken pistoleekes en spek met
eikes van achter de kerk ontsnappen? Jazeker! Heel d’Elzestraat verzamelt in de voormiddag
achter de kerk voor een heerlijke (en vooral gratisse) brunch! Men verspreide het woord! In de
namiddag doen we iets met bolvormige voorwerpen in combinatie met ‘daar waar men met de
wagen over rijdt’
23 september: May the odds be in your favour! We treden vandaag in
de voetsporen van Katniss Everdeen en Peeta Mellark. Leer alvast
schieten met een boog en hoe te overleven in de wildernis.

30 september: De leiding heeft een hele week hard gewerkt om de Chiroquiz en JungleTD voor
te bereiden. Helaas moeten we dit ook allemaal opruimen waardoor we geen tijd hebben om
leiding te geven 😥
07 oktober: Vorm een woord met alle hoofdletters van de activiteit van 11 november en neem
zoveel mogelijk . . . . . . mee, als je wilt winnen dan toch 😉
14 oktober: Vandaag gaan we de gevaarlijke wateren van d’Elzestraat trachten over te steken
zonder nat te worden. PS: Neem zo veel mogelijk lege plastieken flessen mee, deze kunnen van
pas komen 😉
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21 oktober: De eerste editie van de Chiroquiz dit jaar was een enorm succes, maar omdat niet
elke topper aanwezig was hebben we besloten om een wel heel bijzondere quiz te houden voor
jullie.
28 oktober: Omdat jullie lieve leiders op leidingsweekend zitten is het deze week geen chiro ☹
04 november: Van zaad tot vrucht
11 november: vandaag gaan we ons verKleden op een speciAle manieR. en Tegelijk gaan we
Ons ook anders gedrageN.
18 november: Vaag, vager, vaagst, een vagere beschrijving voor deze vage dag is haast niet
mogelijk.
25 november (Christus Koning): Hij was er dit jaar niet op kamp, maar nu is hij terug! Jawel, ik
heb het over de enige échte Jos. Bereid je stembanden alvast voor om talrijke liederen te zingen,
en houd je maag leeg om extra hard te genieten van de overheerlijke spaghetti! Vergeet zeker
geen (chiro)zwembroek en zet je zondagse wekker extra vroeg; we starten om 09:30.
30 november: Yes! December! Eindelijk Sinterklaas, cadeautjes, veel eten, gezellig bij de familie,
vakantie, nog meer eten, weer naar de familie,… Oh wacht eerst nog examens?? Jandorie, even
vergeten… Examenchiro dan maar op vrijdagavond.
07 december: Seg zijn die examens nu nog ni gedaan?! Wederom examenchiro.
14 december: Langs de ene kant zijn de examens zo goed als gedaan (jeej!) en kunnen we bijna
kerstcadeautjes uitpakken, maar langs de andere kant is het ook de laatste keer (examen)chiro
van het jaar ☹
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KERELSPROGRAMMA
Afspraken:
• Zorg dat je elke week een centje bijhebt zodat we samen kunnen eten of om van tijd
tot tijd de leiding eens te trakteren.
• Jullie komen alle weken in uniform, tenzij anders vermeld. Dit wilt zeggen: chirobroek,
chiro-t-shirt en eventueel trui of hemd. Chirostring is eveneens vrijblijvend.
• Het is de bedoeling dat jullie elke week met de fiets komen zodat we gemakkelijk
activiteiten op verplaatsing kunnen doen.
• Wij voorzien activiteiten voor een bepaald aantal personen. Laat dus zeker op
voorhand iets weten als je niet aanwezig zou kunnen zijn, liefst met de reden erbij.
02 september:
Dianamiddag! We halen nog eens de heerlijke herinneringen boven van het afgelopen
kamp.
09 september:
Overgang! Vandaag komen jullie te weten wie o wie jullie gaat helpen
dit jaar onvergetelijk te maken. Vandaag is het maar chiro tot 17 uur.
16 september:
Olé Pistolé! In de voormiddag kunnen jullie met heel het gezin komen
genieten van een toffe chirobrunch. In de namiddag is het gewoon chiro en tillen we het
begrip bordspellletjes naar een hoger niveau.
23 september:
Vandaag verwachten wij iedereen present, vergezeld van douchegerief en propere kleren.
Uniform is dus niet verplicht. Bereid jullie voor om officieel benoemd worden tot tweedejaars
kerel!
30 september:
Gisteren vond er een groots boit-festijn plaats in het St-Michielspark: den Jungle TD! Jullie
zijn allen van harte welkom om te komen helpen opruimen, maar het is helaas geen chiro.
07 oktober:
Bericht aan de ouders: wilt u graag de chiro wat beter leren kennen? Om 17 uur organiseert
de leiding een oudercafé om al uw vragen te beantwoorden. Daarbij zal u eveneens de
creatie van uw zoon kunnen beoordelen. Wat zouden we vandaag toch maken? (Vandaag
slechts chiro tot 17u)
14 oktober:

(P.S.: eet deze week gerust een dessertje extra :p )
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21 oktober:
De Belgische geheime dienst heet ‘ Dienst voor de Veiligheid van de Staat (DVS)’. Wij zijn
de Dienst voor de Veiligheid van de ElzeStaat (DVES).
28 oktober:
Dit weekend is het leidingsweekend. Geen chiro helaas.
04 november:
Tijd om onze heilige grond terug te winnen, ¡Vamos reconquistadores!
11 november:
Haal die gouden ketting uit de schuif, schiet snel nog een oorbel, hang
die broek op je enkels. Vandaag is het swagdag d:)
(weetje: als je een ‘d’ boven je smiley zet, lijkt het net of hij een petje
draagt!)

18 november:
“

Twee ruilen, één huilen (en achteraf geniet de leiding).”
-

Sin Nome. (Sin Data). Gezegden. Geraadpleegd op 14/08/2017 via
http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=ruilen

25 november:
Vandaag is het Christus koning! (verdere info volgt)
30 november:
Huh, chiro op vrijdag? Oh, juist…
Examenchiro!
07 december:
Hoezee, examens! Examenchiro!
14 december:
Leider, da studeren… Kzent muug…
Examenchiro!
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ASPIRANTENPROGRAMMA
09 September:
Overgang
16 september:
Olé pistolet ofwel gratis fret in de voormiddag, in de namiddag elle moeder.
23 september:
Een stok kan veel doeleinden hebben, vandaag zien wij er hier 1 van. Rarara wat zou het zijn?
29 september:
Vandaag spijzen we onze kas door het verkopen van overheerlijke hamburgers en andere snacks
op de enige echte JUNGLE TD. Dit doen we uiteraard met de aspirantenmeisjes. :)
30 september:
Na het harde werken op den JUNGLE TD is het tijd voor een dagske rust, als alles is opgeruimd
natuurlijk!
07 oktober:
Flashback naar zo een 10 – 11 jaar geleden. + begin leefweek (meer info volgt later!!!)
14 oktober :
Na een vermoeiende leefweek mogen jullie thuis even uitrusten.
21 oktober:
Sommigen zullen het degoutant vinden, anderen genieten er met volle teugen van!
28 oktober:
De leiding zit op leidingsweekend, geen Chiro vandaag.
04 november:
De jacht is geopend!
11 november (sinte meuteeeuh):
Haal de echte Jeroen Meus in jezelf naar boven, dit kan misschien van pas komen vandaag.
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18 november:
Hou vandaag uw ticketjes maar goed bij, met foto’s alleen kom je er niet!
25 november:
Christus koning, meer info volgt later!
30 november (Examenchiro):
Alles is toegelaten buiten uw zaklamp of smartphone.
07 december (Examenchiro):
Alles in het teken van vuur, whoooo!
14 december (Examenchiro):
We gaan op zoek naar de duistere kantjes van Mechelen.
24 december (Jeneveravond):
Kom zeker eens langs om te genieten van een jeneverke. ;)
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OPROEP ASPIRANTEN
Gegroet ouders en Chiro sympathisanten,
Onze aspiranten staan voor hun laatste jaar als lid, daarom willen we hen nog een onvergetelijk
jaar geven.
Maar om dit te kunnen doen, hebben we natuurlijk centjes nodig! Daarom stellen wij ons ter
beschikking om al jullie karweien uit te voeren. Zoekt u mensen die u kunnen helpen in of rond
uw huis of hebt u een karwei maar geen moed om er alleen aan te beginnen? Of heeft u een
feestje en zoekt u zaalpersoneel/tappers?
U vraagt het maar:
Dylan Van Craen
dylanvancraen@hotmail.com
0493594804
Michael Dewulf
michaeldewulf@outlook.be
0472061267
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AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09/09/2018: overgang tot 17u
16/09/2018: Olé Pistolé
28/09/2018: Chiroquiz in ’t Michielspark
29/09/2018: Jungle TD + kinder namiddag in ’t Michielspark!
07/10/2018: oudercafé om 17u
25/11/2018: Christus Koning
02/12/2018: Sinterklaas op de Chiro
08/12/2018: Oldtimers Party
24/12/2018: Jeneveravond
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SPELLETJES
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