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VOORWOORD
Beste ouder, lid, sympathisant of toevallige lezer,

We zijn nog maar net uitgerust van wederom een fantastische editie van het kamp en het nieuwe
chirojaar staat alweer ongeduldig op de deur te kloppen. We hebben eens gepolst bij elke leider en ze
hebben ons stuk voor stuk met de hand op het hart verteld dat ze alvast de nodige voorbereidingen
hebben getroffen om dit chirojaar naar een hoger niveau te tillen!
Onder deze leiders zien we zes nieuwe gezichten; zes aspiranten die zich dit jaar vervoegen bij de
leidingsploeg en ook zij staan te springen om de kinderen van Elzestraat en omstreken fijne
zondagnamiddagen te bezorgen.
Helaas nemen we hierbij ook afscheid van zes leiders. Ze hebben een respectabel aantal jaren hun
plicht geweldig vervuld bij Chirojongens Elzestraat maar nu er een nieuwe generatie is klaargestoomd,
hebben ze beslist zich terug te trekken en zich te focussen op hun leven buiten de Chiro. Via deze weg
willen we Aäron, Brent, Dries, Eran, Florian en Maarten nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet
en eeuwig enthousiasme.
Chiro Elzestraat engageert zich buiten de zondagnamiddagen nog op andere vlakken om ook de minder
jonge generaties aan te spreken en te amuseren. Om te beginnen hopen we dat onze mosseltjes of de
vol-au-vent u gesmaakt heeft een aantal weken geleden in de parochiezaal.
Verder willen we u alvast uitnodigen voor ons feestweekend ter ere van het 65-jarig bestaan van Chiro
Elzestraat van 13 tot 15 september. We vullen dit weekend met een quiz, familienamiddag + BBQ +
kinderfuif, Jungle TD, retrofuif, Olé Pistolé en een fotozoektocht! Meer info vindt u op onze website of
op het Facebookevenement.
Traditiegetrouw organiseren we ook op kerstavond een jeneveravond. Noteer deze datum alvast in uw
agenda, het is het ideale moment om bij te kletsen met andere sympathisanten van onze Chiro.
Uiteraard bieden we een zeer uitgebreid smakenpanel aan!
Om dit voorwoord af te sluiten, willen we u eerst en vooral bedanken om de moeite te nemen dit
voorwoord volledig te lezen 😉 Verder hopen we u en alle kinderen uit de buurt zo veel mogelijk te
mogen begroeten zodat we er allemaal samen een spetterend jaar van kunnen maken!
Wij hebben alvast enorm veel zin in het nieuwe jaar! Hopelijk u ook?
Veel liefs
Jannes en Alexander, groepsleiding Chirojongens Elzestraat
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VOORWOORD VEEBEE

Hoi beste Chiro-leden,
Hopelijk heeft iedereen van jullie het Chiro-kamp overleefd, is de vakantie heel tof geweest en
hebben zij, die met herexamens zaten, deze succesvol tot een goed eind gebracht.
Stilaan zullen de zomerse kledingstukken terug opgeborgen worden in de kleerkast en zal de
schoolkledij, of schooluniformen terug bovengehaald worden.
De start van het nieuwe schooljaar staat ook gelijk aan de start van een nieuw Chiro-jaar.
Een jaar met als thema “Grenzeloos Chiro”.
Een jaar waar we met Chiro-Vlaanderen zelfs over onze Vlaamse landsgrenzen gaan kijken.
Maar daarover meer over in de volgende weken of maanden.
Hier in onze Chiro Elzestraat is er eerst nog half september ons feestweekend ter gelegenheid van 65
jaar Chiro Elzestraat en dit van 13 tot 15 september. Raadpleeg daarvoor onze affiches!
Hopelijk mogen we (leiding en VB) jullie alvast begroeten tijdens dit weekend, maar zeker bij de start
van het nieuwe Chiro-jaar, waarin we weer enkele nieuwkomers als leider mogen verwelkomen!
Laten we er alvast met zijn allen weer een tof jaar van maken!!
Groetjes,
VB Peter, alias Tomatoman.
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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,….
Gezamenlijke uitstappen zoals Christus Koning 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
Speelclubleiding:
Jonas Vivijs
Tivolilaan 38
2800 Mechelen
jonasvivijs@hotmail.com
0471/54.75.32
Jarne De Nies
Kuikenstraat 3a
2860 Sint-Katelijne-Waver
jarnedenies@hotmail.be
0479/05.04.69

RAKKERS
Leeftijd: 4de tot 6de leerjaar
Rakkersleiding:
Roeland Spies
Liersesteenweg 197 2860
Sint-Katelijne-Waver
spiesroeland197@hotmail.com
0471/52.67.73

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

Chiro van: 14.00h tot 17.00h

Robin Humblet
Nachtegaalstraat 30
2860 Sint-Katelijne-Waver
robin.humblet@hotmail.com
0471/41.76.03
Pieter Van Dievel
Hertstraat 52
2860 Sint-Katelijne-Waver
pietervandievel@gmail.com
0472/01.29.75

Chiro van: 14.00h tot 17.30h

Jens Heylen
Schouwvelden 19
2860 Sint-Katelijne-Waver
heylenjens606@gmail.com
0471/90.89.80
Simon Stoops
Kalkovenstraat 32
2800 Mechelen
stoops.simon@gmail.com
0476/34.94.13
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Wander
Sint Katelijne Waver
Kuikenstraat 3A
wander_denies@hotmail.be
0471/53.38.40

TOPPERS
Leeftijd: 1ste tot 2de middelbaar
Toppersleiding:

Chiro van: 14.00h tot 18.30h

Victor Fierens
Heidestraat 11
2860 Sint-Katelijne-Waver
victor.fierens@skynet.be
0478/49.94.55

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

Alexander Durinck
Zorgvliet 12
2860 Sint-Katelijne-Waver
alexander.durinck@gmail.com
0494/35.78.92
KERELS
Leeftijd: 3de tot 4de middelbaar
Kerelsleiding:

Chiro van: 14.00h tot 19.00h

Senne Slootmans
Clemenceaustraat 53
2860 Sint-Katelijne-Waver
senne.slootmans@hotmail.com
0474/02.61.88

Lowik Vervloet
Zorgvliet 24
2860 Sint-Katelijne-Waver
lowikvervloet1@gmail.com
0471/07.43.94

Dylan Van Craen
Ekelenhoek 69
2860 Sint-Katelijne-Waver
dylanvancraen@hotmail.com
0493/59.48.04
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ASPIRANTEN
Leeftijd: 5de tot 6de middelbaar
Aspirantenleiding:

Chiro van: 14.00h tot 19.30h

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

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

VEEBEE
Peter Durinck
Zorgvliet 12
2860 Sint-Katelijne-Waver
peter.durinck1969@gmail.com
0495/50.83.84
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VOORSTELLING LEIDING
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!

Dag iedereen
Ah de menne
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!

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!

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.
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Hey! 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!
Hey!

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!
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 ITgerelateerde 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!
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!!!!
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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
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 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

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

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)
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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.

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.

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 mede-hoofdleider.
Hier heb ik echt enorm veel zin! Ken je me nu al beter? Spreek me dan
maar eens gerust aan!

Dag iedereen
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) .
Kusje lowik.
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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: 01541 02 34
http://www.debanier.be

OPENINGSUREN

Van maandag tem zaterdag: 09:30 - 13:00 u. --- 13:30 - 18:00 u.
Zondag gesloten

Uniform | ’t Program September –December 2019

14

OUDERCAFÉ
Op aanvraag van vorig jaar zullen we op zondag 6 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!

C HIROQUIZ
Dit jaar zal er op de vrijdag voor Jungle TD (13/09/2019) een quiz doorgaan in een tent in
het Sint Michielspark. Stel dus snel je team samen, en wie weet ga jij wel met de hoofdprijs
lopen! Inschrijven kan tot en met 10 september 21h00 via quiz.chiroelzestraat.be

BBQ
Tijdens de familiedag van 65 Jaar Chiro Elzestraat zal er ook een BBQ in het Sint-Michielspark
zijn. Inschrijven hiervoor kan tot en met 10 september via bbq.chiroelzestraat.be

S INTERKLAAS
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 1 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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Christus-Koning
Op 24/11 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 schaatsbaan van Mechelen te trekken.
Speelclub en rakkers gaan met de bus, Toppers, Kerels en Aspiranten fietsen zelf naar Mechelen.
De Chiro is voor iedereen gedaan om 17h.
Meebrengen:
-

€10
Identiteitskaart
Handschoenen/wanten (VERPLICHT!)
Uniform voor in de voormiddag, warme kleren + lange broek voor het schaatsen

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!
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SPEELCLUBPROGRAMMA

1 september: dianamiddag
8 september: overgang! Vandaag komen jullie te weten wie jullie leiders zullen zijn voor de rest
van het jaar.
15 september: Onze Chiro bestaat dit jaar 65 jaar en dat vieren we met een heus feestweekend!
Het is deze zondag helaas geen Chiro, maar iedereen is meer dan welkom in het park voor de
quiz, BBQ, kindernamiddag, fuif en gratis brunch :)
22 september: Wie zijn die leiders en die andere mannen hier nu eigenlijk? Wel, vandaag leren
we elkaar kennen.
29 september: ¡Hola chicos! Vandaag hebben we bezoek van een
paar echte Mexicanen. Ze beweren dat ze een paar leuke tradities en
spelletjes hebben daar in Mexico, dus dat zullen we met de speelclub
eens uittesten!
6 oktober: Hoe goed is jouw fotografisch geheugen? Daar zullen we
vandaag achter komen ;)
13 oktober: Voor deze zondag moet je slechts twee dingen kunnen:
versieren… en aanvalleeeeuh!!
20 oktober: Het is bijna Halloween en dan kan er één ding zeker
niet ontbreken. Een tip: het is oranje en rijmt met groen.
27 oktober: Geen Chiro want de leiding is op leidingsweekend.
3 november: We vertrekken met een appel en een ei, maar wie weet waarmee we allemaal
terugkomen.
10 november: Zijn jullie in staat om de leiding te verslaan? Vandaag nemen we de proef op de
som.
17 november: Op deze dag komt er een heel speciale meneer aan in Antwerpen. Ter ere van
hem gaan we vandaag iets knutselen.
24 november: Christus Koning (meer info op pagina 15)
1 december: DE SINT KOMT LANGS OP DE CHIRO!!
8 december: Wat die piraten kunnen, kunnen wij ook. We gaan op
schattenjacht!
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15 december: Het is bijna winter en de leiding heeft koud, daarom blijven we vandaag gezellig
binnen in de warmte en kijken we samen een film.
22 december: Geen Chiro. De leiders moeten helaas studeren voor hun examens. Wij wensen
jullie allemaal alvast een prettige Kerst en gelukkig nieuwjaar!
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RAKKERSPROGRAMMA
1 september: Benieuwd hoe je op de kampfoto’s staat? Kom dan naar onze dianamiddag!
8 september: Vandaag kom je te weten wie je leider wordt, spannend!!!
Opgelet het is maar Chiro tot 17u!!!

15 september: Geen Chiro wegens weekend 65jaar Chiro. Niet getreurd er is een gratis brunch
in de voormiddag.
22 september: De meest beruchte bankrovers van de wereld zijn in Elzestraat gespot, gaan ze
de grote Chirobank beroven?

29 september: Wat kan je allemaal met een schoen doen? Dat
komen we vandaag te weten.
6 oktober: Wie vermoorde meneer de Bruyn? Dat speuren we
vandaag uit. Belangrijk het is Chiro tot 17u omdat het oudercafé
is, alle ouders welkom!!
13 oktober: We hebben een vreemde foto gevonden op de Chiro, misschien leidt deze ons naar
een groot avontuur met veel geld en goud.
20 oktober: Hoe is het om een tweelingbroer te hebben? Dat komen we vandaag te weten.
27 oktober: Deze week GEEN CHIRO want de leiders zijn op weekend. (Voorlopige datum)
3 november: Tijd om echte rakkers te worden! Doe jullie slechtste kleren maar aan want
vandaag is het doop. Breng dus zeker extra propere kleren mee!
10 november: Stel je maakt een helikoptervlucht over de Ardennen en je stort neer in het
midden van het grootste bos van heel België. Hoe geraak je ooit terug thuis?? Geen zorgen, dat
zullen wij jullie wel leren.
17 november: Tijd om het creatiefste in jullie naar boven te halen! Knutseltijd!
24 november: Vandaag is het Christus Koning, voor de info zie pagina 15.
1 december: Joepie, de Sint komt naar de Chiro!! We verwachtten jullie om 14u op de Chiro, tot
dan!!
8 december: Vandaag laten we Piet Piraat eens wat voor geweldige piraten wij zijn. Bereid jullie
voor op een intens spelletje zeeslag!

Toppers | ’t Program September –December 2019

19

Hoge golven, windkracht tien
Storm op zee!
STORM OP ZEE!
Nergens is de zon te zien
Storm op zee!
STORM OP ZEE!

15 december: 4+9= 15 of was het nu 12?? Oh juist, het is 14! Hoe slim jullie leiding is maakt
vandaag niet uit. Tijd om jullie kennis eens op de proef te stellen!
22 december: De laatste Chirozondag houden we het kalm. Niets rustiger dan gezellig samen
een film kijken!
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TOPPERS
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 (of
het studentje omdat de bakker de frieten van het meuleke haat). 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 😎
15 september: Geen Chiro wegens weekend 65jaar Chiro. Niet getreurd er is een gratis brunch
in de voormiddag.
22 september: Mogen de kansen in jouw voordeel zijn! 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.
29 september: We gaan terug naar de oertijd waar geld onbestaande was.
6 oktober: We gaan door het leven als voale scoete. Word jij een vooruitziende
aardeekhoorn, of toch eerder een communicatieve beloega? Daar komen we vandaag
achter! Ook is het oudercafé, dus chiro tot 17h!
13 oktober: Vandaag worden jullie gedoopt tot échte toppers, hoera! Doe kleding aan
die vuil mag worden en neem reservekleding mee + douchegerief.
20 oktober: Neem vandaag allemaal jullie smartphone met 4g mee.
27 oktober: Omdat de leiding op weekend is, is het vandaag geen chiro d:(
3 november: Veelal worden bakken gebruikt voor de opslag en het transport van vaste stoffen
als voedingsmiddelen of kleding of gebottelde vloeistoffen als bier, limonade of melk. Of dat is
toch wat Wikipedia ons probeert wijs te maken. Vandaag ontdekken we waarvoor bakken écht
dienen!
10 november: Zijn jullie die frietjes ook zo beu gegeten? Kom vandaag dan zeker naar de Chiro
want we gaan alles in de friteuse smijten dat er niet in hoort.
17 november: Omdat het vandaag regent en koud is gaan we ons lokaal opfrissen en een likje
verf geven. Neem slechte kledij mee.
24 november: Christus Koning, meer info vind je terug op pagina 15.
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1 december: Omdat het gisteren heeft gesneeuwd, gaan we vandaag sneeuwballengevecht doen
en
’s maken. Indien het weerbericht fout was en het toch niet heeft gesneeuwd doen we
vandaag stoelendag.
6 december: Daar zijn ze weer, die examens, daarom is het deze week chiro op vrijdag.
13 december: De examens zijn nog steeds niet voorbij, gelukkig kan je deze vrijdag wederom
komen ontspannen op de chiro.
20 december: Laatste examenchiro voordat jullie kunnen genieten van een welverdiende
vakantie.
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KERELSPROGRAMMA

1 september: Dianamiddag
8 september: Overgang
15 september: Geen Chiro wegens weekend 65jaar Chiro. Niet getreurd er is een gratis brunch
in de voormiddag.
22 september: Let’s go dirty today !
Ps vergeet vandaag zeker geen slechte kledij mee te nemen, ook zou een handdoek en beetje
zeep wel van pas kunnen komen.
29 september: Vandaag ben jij een sterrenchef, maar van waar haal jij je ingrediënten?

6 oktober: Vandaag komt de beste Putin in jullie naar boven!
13 oktober: Friteuse op 180° en gaan…
20 oktober: Vandaag werken we aan jullie gehoorzaamheid!
27 oktober: De leiding is op weekend dus is het jammer genoeg GEEN chiro!
3 november: Hoe goed is jullie oriëntatie? We komen het vandaag te weten.

10 november: We brengen vandaag een bezoek aan het hoge land.
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17 november: Vandaag verleggen we onze grenzen en spelen we op ander terrein.
Ps kom zeker met de FIETS vandaag
24 november: Christus Koning
30 November: Examenchiro
6 december: Examenchiro
13 december: Examenchiro
22 december: Examenchiro
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ASPIRANTENPROGRAMMA

Aspsiranten
Praktische puntjes:
-

-

Men kome altijd ende iedere week met den velo naar den Chiro!
Men neme steeds ende steevast enen geldbeugel mee met voldoende centiemen om een
smakenlijke maeltijd te kopen waarmee u uwen buiksken kan vullen.
Men worde telkens ende wekelijks om klokslag 19u naar huize gestuurd om moeder- en
vaderlief te vergezellen tijdens den BRT zijnen Sportuitzending op zondagavonden.
Modernen, hoogtechnologischen kommunikatiemiddelen mogen meegebracht worden
naar den lokalen, echter dezen apparaaten worden vanaf klokslag 14u onverbiddenlijk
achter slot enden grendel gestoken. (Deze apparaaten zullen echter wel sporadisch
gebruikt worden voor een aktiviteit)
Enen chiro-uniform is verplicht! Zij die dezen regel aan hunnen laars lappen, zullen
bestraft worden met den strafsten straf der straffen!

1 september: De beste kiekjes van kamp worden vandaag bovengehaald en getoond aan alle
omwonenden. We halen leuke herinneringen op, hopelijk niet te
veel gênante...
8 september: Wie oh wie worden dit jaar jullie 2 nieuwe, veel
knappere en vooral leukere dan alle vorige leiders?
13 september: Wheeeee, quizzennnnn, in de eerste rondes af en
toe iets invullen en het daarna opgeven en uzelf dom voelend weer naar huis afdruipennnnn!!!
14 september: Wheeeeee, lekker kinderfuiven, goeie vleezekes freiten op den BBQ, bijkletsen
met de beste vrienden van de mammie en de pappie en ‘s avond losgehen op de biets van DJ
Bakkech of retroliekes luidkeels meebrullennnnnn!!!!!
15 september: Wheeee een vod zijn na zo’n zwaar weekend en dan toch nog al dien bazaar
moeten opruimen en moe zijn en sowieso veel zagen op mekaar want iedereen gaat tam zijn!!!
(Geen Chiro dus *sad*)
22 september: Met onze hand op het hart zeggen we jullie dat dit de meest onvergetelijke
zondagnamiddag van het jaar zal worden (in de positieve of in de negatieve zin?)
29 september: “Deelnemen is belangrijker dan winnen”, zei de ploeg die laatst eindigde op onze
quiz. Vandaag leren we hoe we onszelf die blamage volgend jaar kunnen besparen.
6 oktober: Remember die tijdjes zonder zorgen? Beetje plus en min op school, beetje schoon
schrift en vooral heel veel spelen? We maken een mentale trip naar de ouderdom van een
speelclubber! PS: Chiro tot 17u bcz Oudercafé
13 oktober: 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
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majestueuze kerk van Elzestraat is in het bezit van zulke coördinaten! Misschien wel handig om
deze voor vandaag eventjes uit het hoofd te leren…
20 oktober: We ontdekken op een originele manier de leukste/meest onherbergzame plekjes
van Elzestraat.

27 oktober: De leidingsploeg is op een educatief teambuildingsweekend, conclusie: geen Chiro
voor jullie vandaag (→sad reacc only)

3 november:

10 november:

De man dien hee geen borsten, zijn kont is veel te smal
De man hee lelijke benen, ja de man is niemendal
Het mannelijk orgasme is al weg veurda het kwam
ma de vrouwe kome klaar met heel wa meer tam tam!
De man is minderwaardig, aardig aardig
De man is minderwaardig, minderwaardig is de

man

17 november: Oert oert oert, elke inwoner van Elzestraat koopt bij ons een …………..
24 november: Vandaag begeven we onszelf op dun ijs... :o (en we zingen liekes, freiten spahette
en eren Jezus Christus, aka Christus Koning!!)
29 november: Examenchiro
6 december: Oert oert oert, elke inwoner van Elzestraat die bij ons kocht, krijgt vandaag zijn
……
13 december: Examenchiro
20 december: Geen examenchiro want: 24 december: SSSSJJJJOTJEUUSSSS (Jeneveravond gij
weet)
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AGENDA

•
•
•
•
•
•
•

08/09/2019: overgang tot 17u
13/09/2019: Chiroquiz
14/09/2019: jungle TD
15/09/2019: geen Chiro wegens Jungle TD niet getreurd er is een gratis brunch
in de voormiddag
06/10/2019: oudercafé om 17u
24/11/2018: Christus Koning
01/12/2018: Sinterklaas op de Chiro
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