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Voorwoord Groepsleiding
Beste ouder, lid, sympathisant of toevallige lezer,
We eten nog snel de laatste chocolaatjes van de Sint op, hangen alvast de eerste kerstbal in de boom,
steken de stekker van de kerstverlichting in en ploffen ons vreedzaam in de zetel en wachten vol ongeduld
op de zoveelste heruitzending van Home Alone, die we, *zucht*, weeral met heel het gezin gezellig gaan
uitkijken. Nu het einde van 2019 met rasse schreden nadert, bereiden we ons met z’n allen voor op de
talloze familiefeesten, kerstmarkten en hopelijk voor iedereen een aantal goeie vooruitzichten voor het
nieuwe jaar.
Dit betekent (helaas) ook dat we er met de Chiro een aantal weekjes tussenuit gaan. De meesten onder ons
kijken nu aan tegen een lange examenperiode, dus de vaste leidingsploeg zal in januari niet vaak aan te
treffen zijn op de Chiro. Gelukkig kunnen we ten allen tijde beroep doen op enkele oude rotten in het vak
die ons met veel plezier enkele zondagen uit de nood komen helpen met activiteiten uit de goeien ouwen
tijd. Als we het nog niet eerder zeiden, willen we hen hier allemaal nog eens uitvoerig voor bedanken.
In de komende maanden hebben we, buiten de gewone zondagnamiddagen, wederom heel wat voor jullie
in petto waar we jullie allen van harte uitnodigen. Hierbij een overzicht:

•
•
•

•

Op 24 december kan u naar goede traditie afzakken naar onze lokalen om te genieten van ons
uitgebreide assortiment aan jenevers op onze jaarlijkse jeneveravond.
Op 7 maart organiseren onze aspiraten (na een sabbatjaar) opnieuw ElzestraaTD in de
parochiezaal. Wees allen welkom en zwaai die dansbenen nog eens los!
Van 13-15 maart trekken we met heel de Chiro op Algemeen Weekend, zijnde een miniversie
van het kamp waarbij we kunnen slapen in een warm gebouw en ons niet hoeven te wassen
in zo’n vreselijk koude rivier. De hoeveelheid plezier blijft -uiteraard- wel behouden! Meer info
hierover vindt u verder in dit Program.
Noteer het alvast in uw agenda: de rommelmarkt, waarbij we traditiegetrouw heel Elzestraat
en omstreken op de been brengen, vindt plaats op 16 mei.

Zo blijkt maar weer dat de Chiro nooit stilzit en zich engageert om voor elke leeftijd wel iets op poten te
zetten waarbij hij/zij zijn of haar pleziertje kan vinden.
Tot slot willen we in naam van heel Chiro Elzestraat iedereen die de Chiro een warm hart toedraagt het
allerbeste wensen voor 2020. Laat geluk, gezondheid, vriendschap, sportiviteit of wat je jezelf ook
voorneemt rijkelijk binnenstromen en zo maken we met z’n allen onze leefwereld veel aangenamer voor
onszelf en voor onze omgeving.
Geniet met volle teugen van de feestdagen en we zien mekaar weer terug in het volgende decennium!

Veel liefs,
De groepsleiding

PS: Wij wensen ons te excuseren voor het decennium-grapje hier enkele regels boven, zulke
laagbijdegrondse humor is niet van onze gewoonte... Tot volgend jaar!
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Voorwoord VeeBee
Hallo Chiro-leden en -ouders,
Het nieuwe Chirojaar is reeds enkele maanden ver.
De herfst is halverwege, vallende bladeren en koude komen eraan.
Christus Koning net achter de rug.
In vele landen breekt de periode aan van straten vol hangend met kerstverlichting, met kerstliederen
galmend door de boxen.
De periode van cadeautjes in allerlei vormen en grootte.
...van gezellig samenzijn, spraakmakende menu’s en knallende champagnekurken.
Voor vele leerlingen en studenten daarentegen breekt weer een drukke en stressvolle periode aan, één
van lezen, samenvattingen maken en studeren.
Langs deze weg wil ik hen alvast steunen en hen een riem onder het hart steken en hen veel succes
wensen!!
Tenslotte wens ik jullie en jullie ouders prettige feestdagen toe, een Zalige Kerst en prettige
eindejaarsdagen, maar vooral een gezond 2020 toe !

Groeten
VB Petar ( Elzestraats voor Peter😉).
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Ledenfiche
Net zoals vorig jaar gebeurt de inschrijving online. Indien uw zoon vorig jaar al ingeschreven was,
hoeft u niet alle gegevens opnieuw in te vullen, maar zal u een mail ontvangen met instructies om
de herinschrijving te vervolledigen. Indien uw zoon vorig jaar nog niet was ingeschreven, kan je
inschrijven via: inschrijven.chiroelzestraat.be. Dit jaar bedraagt het lidgeld €25. In deze som
zitten verzekering, vieruurtjes,…

Indien dit nog niet is gebeurd, wensen we er graag op aan te dringen dit zo snel mogelijk in orde
te brengen. Zo beschikken wij steeds over de meest recente gegevens en bent u er zeker van dat
uw kind correct verzekerd is.

Gezamenlijke uitstappen zoals het algemeen weekend e.d. moeten nog apart betaald worden.
Hiervan worden jullie op tijd en stond op de hoogte gebracht.
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Algemene informatie
Speelclub
Leeftijd: 1ste tot 3de leerjaar

Chiro van 14h00 tot 17h00

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

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

Jarne De Nies
Kuikenstraat 3a, 2860 SKW
jarnedenies@hotmail.be
0479/05.04.69

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

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

Jens Heylen
Schouwvelden 19, 2860 SKW
heylenjens606@gmail.com
0471/90.89.80

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

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

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

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

Alexander Durinck
Zorgvliet 12, 2860 SKW
alexander.durinck@gmail.com
0494/35.78.92

Kerels
Leeftijd: 3de en 4de middelbaar

Chiro van 14h00 tot 19h00

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

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

Lowik Vervloet
Zorgvliet 24, 2860 SKW
lowikvervloet1@gmail.com
0471/07.43.94

Aspiranten
Leeftijd: 5de en 6de middelbaar

Chiro van 14h00 tot 19h30

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

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

VeeBee
Peter Durinck
Zorgvliet 12, 2860 SKW
Peter.durinck1969@gmail.com
0495/50.83.84
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Voorstelling leiding
Speelclub
Hallo ik ben Jonas Vivijs, ik ben 18 jaar ondertussen. Ik zit al sinds het 3de
leerjaar in de chiro das al 10 jaar. Nu ben ik leider en heb er super veel zin
in. Buiten de chiro studeer ik electromechanica in de Nayer.

Hallo ik ben Robin Humblet ik ben 18 jaar en ik woon in Elzestraat. Ik ben lid
sinds speelclub. Ik ga volgend jaar naar het 7de jaar automechanica in het
Gti van Duffel. Als 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!

Mijn naam is Jarne, op de Chiro ook gekend als 'de Leo'. Ik ben momenteel
20 jaar oud en ga mijn 3de jaar als leider in.
Op de Chiro ben ik verantwoordelijk voor de financiën. Vroeger heb ik zelf
ook gevoetbald en ben ik trainer geweest bij RB Elzestraat.
Dit jaar heb ik gekozen om aan de jongsten onder jullie leiding te geven,
waar ik reikhalzend naar uitkijk!
In de week ben ik vooral terug te vinden in Leuven, waar ik nu aan mijn 3de
jaar Burgerlijk Ingenieur ga beginnen.
Laten we er allemaal samen een geweldig jaar van maken, tot zondag!
Hey! Ik ben Pieter, maar binnen de Chiro sta ik eerder bekend als ‘de Pepe’.
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 derde 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 of ik er nu zelf
bij ben of niet, ik zal altijd mijn best doen om ervoor te zorgen dat uw zoon
zich amuseert!
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Rakkers
Hallo, Ik ben Roeland Spies, geboren te Zuid-Afrika in 1999. Sinds het
tweede leerjaar zit in de chiro. Ik studeer voor kleuteronderwijzer in
Antwerpen. Voetballen doe ik bij RB Elzestraat. Ik zal zeker ervoor zorgen
dat uw zoon bij mij terecht kan als hij ergens mee zit. Mijn roepnaam is
Boelie.

Hey, mijn naam is Jens en ik ben geboren op 28 februari 1999 (jaja reken
maar uit hoe oud ik ben
). Het is nu mijn derde jaar in leiding en voor
de derde maal heb ik voor de rakkers gekozen omdat wij de coolste groep
zijn. Al 15 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.
Joe joe!!!!
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
!

Hallo, Ik ben Simon! Ik ben momenteel de leider die al het langst in de
Chiro zit, namelijk 2 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!

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, ben ik begonnen aan mijn eerste
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 eerste jaar leiding helemaal niets aan doen om dat te
onderdrukken. Dat het een gek, gestoord en vooral plezant jaar mag
worden!
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Toppers
Hallo! Ik ben Maxim en ik begin nu aan mijn 14de Chirojaar, waarvan
mijn 3de jaar als leider. Ik studeer 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 de leidingsploeg, helemaal in orde komt. Tot zondag!
Hallo, ik ben Victor Fierens, op de chiro word ik ook wel victoi of
victoir genoemd. Ik ben 18 en zit al 11 jaar in de chiro van d’Elzestraat,
in mijn vrije tijd ben ik scheidsrechter voor de Belgische voetbalbond
en ben ik moni bij kazou. Ik ga nu naar mijn 6de jaar Banket-Bakkerij
in de Piva, in het weekend werk ik als bakker in lier. Ik ga nu beginnen
als 1ste jaar leiding ik ga er alles aandoen om mijn leden zoveel
mogelijke toffe en fantastische momenten te laten beleven op de
chiro.
Tot zondag
Hey hey! Ik ben Alexander. Ook wel Bakker of Pannenkoek genoemd.
Waar deze vandaan komt zal je hier nog wel lezen. Ik ben 20 jaar en
woonachtig in Elzestraat. Ik heb sinds april een marktkraam waarmee
ik pannenkoeken verkoop op de markt in Lier. Dit doe ik in bijberoep.
Momenteel werk ik in de Delhaize in Humbeek als verantwoordelijke
van de bakkerij- en de wijnafdeling. In m’n vrije tijd mix ik plaatjes en
neem ik foto’s op feestjes. Vanaf dit jaar sta ik Jannes bij als medehoofdleider. Hier heb ik echt enorm veel zin! Ken je me nu al beter?
Spreek me dan maar eens gerust aan!

Kerels
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 eerste jaar leider ben ik dit jaar heel gemotiveerd!
(Mijn lievelingskleur is trouwens appelblauwzeegroen)
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.
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 1ste jaar
aan de universiteit (industriële wetenschappen)

Chirojongens Elzestraat | ’t Program januari – april 2020

9

Aspiranten
Helaba! Ik ben Jannes, maar op de Chiro mag je me gerust 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
3 jaar doe. 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 in de
Chiro. 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!
Ik ben Michael of zoals iedereen me op de Chiro noemt Mikkel. Als ik
niet bezig ben met de Chiro kan je me terugvinden achter mn
boeken of in Antwerpen of Mechelen op een gezellig terrasje in de
nacht kan je me wel eens terugvinden op een studentenfeest van
één van de studentenverenigingen waar ik bij gedoopt ben, of
gewoon bij vrienden in de buurt gezellig bijkletsen. Studeren doe ik
in Antwerpen dit al voor het 3de jaar. Dit jaar geef ik leiding aan de
oudste kindjes jawel dit jaar neem ik voor het 2de jaar de aspiranten
onder men hoede en gaan we er weeral een TOPjaar van maken!
Heb je nog vragen kan je me altijd aanspreken op de Chiro of me
bellen.
Tot zondag aan de poort!
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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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Algemeen weekend
Naar goede gewoonte gaan we elke 2 jaar met alle jongens op algemeen weekend! Een snelle berekening
leert ons dat dit spetterende weekend alweer twee jaar geleden is, dringend tijd dus dat we weer met z’n
allen er een weekendje tussenuit trekken!

Praktische info
•

•
•
•

Datum: 13 tot 15 maart 2020
→ De leden zijn op vrijdag welkom vanaf 20u30 in Tessenderlo en moeten daar zondag weer
opgehaald worden om 10u00 (Gelieve deze tijden te respecteren)
Locatie: lokalen Chiro-KSA Berg Tessenderlo
Adres: Molenhoeven 40A, 3980 Tessenderlo (vlakbij de Sint-Barbarazaal)
Prijs: €40 per kind (voor huur lokalen en warme maaltijden)

Mee te nemen
•
•

•
•
•

Slaapgerief (veldbed, slaapzak, kussen, pyjama, knuffelbeer, dromenvanger)
Kledij die vuil mag worden
o Uniform
o Extra T-shirt, trui, broek, onderbroek, sokken, schoenen, jas
o Sportschoenen (eventueel laarzen als het slecht weer is)
o Regenkledij
Toiletgerief
o Washandje, handdoek, shampoo, zeep, tandpasta, tandenborstel, kam, gel,...
Allerlei
o Zaklamp, een paar strips of een klein gezelschapsspelletje
Identiteitskaart

Inschrijving
De inschrijving voor dit weekend vol amusement dient te gebeuren via chirojongens.chiroelzestraat.be.
Daar zal u meer uitleg vinden.
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Speelclubprogramma
5 januari: vandaag tonen de aspiranten dat ze helemaal klaar zijn om binnenkort leiding te worden.
Bijgestaan door een ervaren leider gaan ze jullie een onvergetelijke namiddag bezorgen!
12 januari: jullie leiding zit momenteel te zwoegen achter hun boeken, maar vrees niet, we hebben voor
fantastische vervangers gezorgd!
19 januari: ook vandaag nemen de aspiranten het even van ons over.
26 januari: het einde van de examens van de leiding nadert, dit is de laatste week dat jullie ons zullen
moeten missen! De vervangers van vandaag zijn enkele oude bekenden
2 februari: dat de speelclubbers van dit jaar ballen hebben, hebben jullie al genoeg bewezen aan ons dit
jaar. Vandaag spelen we de gekste spelletjes met jawel, een bal.
9 februari: Jonas en Leo zijn net terug van skivakantie. Blijkbaar is er tijdens zo’n
skivakantie niet alleen een heleboel dingen te beleven op de skipiste, ook ernaast
zijn er heel wat leuke dingen te doen. We toveren ons lokaal om tot een heuse
berghut, doen allemaal onze Lederhosen aan en wanen ons in het prachtige
Oostenrijk.
16 februari: de meest romantische tijd van het jaar is eindelijk aangebroken!
De speelclubleiding staat helaas niet bekend als de grootste romantici van het
land, kunnen jullie ons misschien helpen?
23 februari: is het nu links of rechts? Ja maar mannen, volg toch gewoon die
pijlen!
1 maart: Mac Jones, Mac Wob, Mac Pepe en Mac Leo gaan eens kijken of jullie
toevallig geen Schotse roots hebben. Zouden zij daarom soms graag een rokje
dragen? (verkleed komen als Schot levert extra punten op!)
8 maart: gisteren was het ElzestraaTD. Na een hele nacht opkuisen is de leiding
helemaal uitgeput. Vandaag dus GEEN Chiro.
13- 15 maart: ALGEMEEN WEEKEND
We trekken er samen met de rest van de Chiro een weekendje op uit. Jullie worden
allemaal verwacht in Tessenderlo. Verdere info is te vinden vooraan het program!
23 maart: “Leider leider ik wil nog eens een bosspel doen!” Nu we dit zinnetje al honderden keren hebben
gehoord, is het tijd voor een… bosspel!
30 maart: Amerika, het land van hamburgers, cowboys en uuhm ja wat nog
eigenlijk? Dit ontdekken vandaag!
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Rakkersprogramma
5 januari: Omdat de leiding examens heeft geven de aspiranten geven vandaag leiding aan jullie.
12 januari: De tweede week dat jullie vervangleiding krijgen, maar onze vervangers hebben een leuk spel
in elkaar gestoken voor jullie.
19 januari: Deze week is het weer aan aspiranten om jullie te entertainen.
26 januari: Het einde van jullie leiders hun examens, de laatste keer vervangleiding.
2 februari: We vliegen februari meteen in met enkele levende spelen.
9 februari: Wie wint vandaag de strijd van de beste rakker?
16 februari: Vandaag trekken we naar het land van Kilten, doedelzakken Haggis en rosse mensen. Daar
leren we de cultuur wat beter kennen in de Schotse highlands.
23 februari: Was het Patrik De Bruyn of Helene De Wit? Maar met welk wapen? Dat moetenn we
onderzoeken!!
1 maart: Hoor jij ook het gebrul van zware motoren in de verte? Het zijn black jack en z’n bevreesde
motorbende. Neem vandaag je fiets mee en dan toveren Jack en zijn kompanen deze om tot een echte
motor.
8 maart: Deze week geen Chiro, de leiders zijn uitgeput na het spetterende feestje (ElzestraaTd).
13-15 maart: Algemeen weekend, check de info zeker in dit boekje en vergeet je niet in te schrijven!!!!
20 maart: Hij is de sterkste mens die ooit op aarde geleefd heeft. Dat bewees hij door zeven loodzware
opdrachten uit te voeren. Maar wat hij kan kunnen jullie zowizo ook, smeer je benen en armen al maar in.
27 maart: Deze zondag bouwen we de langste en coolste knikkerbaan ooit!!! Neem zeker wat buizen
mee, voor de knikkers zorgen wij wel.
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Toppersprogramma
5 januari: Wie is de slimste mens van d’Elzestraat?
12 januari: Wie heeft het in zich om een echte wereldleider te worden? Dat gaan we vandaag ontdekken.
19 januari: Vandaag testen we jullie cognitief vermogen.
26 januari: Omdat wij net niet atletisch genoeg zijn om mee te doen met de Olympische Spelen, nemen
we vandaag deel aan de Paralympics.
2 februari: Hoe overleven we in de gevaarlijke Jungle
van Elzestraat?
9 februari: Dé favoriete dag van elke topper is weer in
zicht!
16 februari: Vandaag ontdekken we hoe dikke
mensen de dag doorbrengen.
23 februari: Alle kilo’s van vorige week moeten eraf, het is sportdag.
1 maart: Om onze kas een beetje te vullen gaan we vandaag overheerlijke appels verkopen.
8 maart: De leiding is druk bezig met de rommel van ElzestraaTD op te ruimen. Vandaag helaas geen Chiro

13-15 maart: Algemeen weekend, meer info staat op pagina 12 van dit programma.
20 maart: Daar zijn ze weer, die examens. Gelukkig kunnen jullie deze vrijdag eventjes ontspannen op de
Chiro.
27 maart: Nog een laatste keer examenchiro voor dit jaar.
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Kerelsprogramma
5 januari: Vandaag komen jullie talenten naar boven.
Namen als slimste, sterkste, grappigste… kerel, zijn te
verkrijgen bij jullie lieve leiders.
12 januari: Liederen zingen, marcheren, schminken, vuile
knieën. Vandaag komt de echte man in jullie naar boven.
Jullie zijn echte soldaten, echte mannen!
19 januari: Vandaag is het een speciale dag. Kom allemaal naar de Chiro
met jullie fiets, we zoeken de grenzen op (letterlijk).
26 januari: “Iedereen is van de wereld”…. Maar vandaag is de wereld van
de kerels van Elzestraat.
2 februari: Bakdag, wat kan je allemaal met zo’n stomme blauwe veiling bak? Dat laten jullie lieve leiders
jullie vandaag ontdekken.
9 februari: Columbus kon het niet, want ontdekte Amerika, een vrouw ook niet want die rijdt altijd
verkeerd. Maar hoe goed kunnen jullie zich oriënteren?
16 februari: De chiro is een groep! SAMEN STERK, maar 1 tegen allen bewijst soms het
tegendeel….
23 februari: Iedereen heeft iets dat niet geweten mag worden, of heeft een duister
kantje. Vandaag kijken we wie niet te vertrouwen is.
1 maart: Jammer genoeg heeft de raad van bestuur van Chiro Elzestraat samengezeten
en geconcludeerd dat het geen chiro is.
8 maart: Ook vandaag jammer genoeg geen chiro, maar geen nood je kan altijd voor het school werken.
13-15 maart: Algemeen weekend!!! Meer info op pagina 12 van dit programma.

20 maart: “Tha thu air tòrr ùine a chall a ’coimhead suas air an seo oir tha e fhathast na
dhìomhaireachd”

27 maart:
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Aspirantenprogramma
5 januari: Vandaag ondervinden jullie zelf hoe lastig het is om met kinderen zoals jullie om te gaan.
12 januari: Biofresh en Mcdonalds? Als die combinatie maar goed komt...
19 januari: Vandaag leren jullie nog maar eens de kneepjes van het vak
26 januari: Weet ge nog den tijd dat de dieren nog konden spreken en het klimaat nog nie naar de kloten
was? Nee? Nee natuurlijk nie, das al dettigduuzend jaar geleden. 2 oude rotten die zijn opgegroeid in deze
utopische wereld komen jullie er vandaag over vertellen
2 februari: Wat kan je me vertellen over 2 februari 2020?
Gsm meepakken, volle batterij, met camera van meer dan 2 pixels,
niet gezien worden door vijand, lesbische orgie, stop
9 februari:

Piet Piraat, Piet Piraat
Schip Ahoy, hoy ,hoy
Dat is jouw kameraad
Schip Ahoy, hoy, hoy,
Met zijn Schip de Scheve Schuit
Vaart hij alle dagen uit

16 februari: пей водку и борись с медведями

23 februari: Copy paste van 2 februari 2020, dit keer met een ander doel. Punt gemaakt, doei
1 maart: In de wondere wereld van het internet, meer bepaald in de wondere wereld van Google Earth
kan je van elke plek op de wereld de exacte coördinaten bepalen. Ook de majestueuze kerk van Elzestraat
is in het bezit van zulke coördinaten! Misschien wel handig om deze voor vandaag eventjes uit het hoofd
te leren…
2 – 8 maart: Samen eten, samen koken, samen afwassen, samen studeren en nog vroeger dan thuis ons
bed in. We gaan een week lang samen leven en jullie eindelijk een beetje discipline aanleren. @ouders,
bekijk uwe zoon nog ne keer goe want ge gaat em niemeer herkenenn als em over een week thuiskomt
8 maart: We liggen nog maar just in ons bed na een geslaagde editie van onze eerste aspi-ElzestraaTD!
Toch nog efkes pitteke doen, geen Chiro deze namiddag
13-15 maart: Algemeen weekend
20 maart: We gaan op wereldreis rond Elzestraat. Geen windrichting blijft aan ons gespaard.
27 maart: Juiste vijanden.
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Agenda
•
•
•
•
•
•
•

24/12/2020: Jeneveravond in onze lokalen
07/03/2020: ElzestraaTD
13/03/2020 – 15/03/2020: Algemeen weekend
16/05/2020: Rommelmarkt
15/07/2020 – 31/07-2020: Kamp voor Aspiranten en Leiding
18/07/2020 – 28/07/2020: Kamp voor Rakkers, Toppers, Kerels
21/07/2020 – 28/07/2020: Kamp voor Speelclub
Meer informatie over het kamp zal weldra volgen!
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Spelletjes
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