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Voorwoord Groepsleiding 
 

Chirojongens Elzestraat heet jou welkom in 2023! 

 

Nieuwe mogelijkheden, passie, ontdekkingen en relaties wachten ons! Er staan vele zondagen 

op ons te wachten. Wij als Chiro groep staan klaar voor een nieuw jaar. Nog even de 

wintermaanden, wie weet spelen we deze zondag wel met sneeuw samen met de leiding? Of 

maken we de grootste sneeuwman die Elzestraat in geen jaren heeft gezien. Daarna volgt die 

oh zo mooie lente wanneer we de natuur in zijn volle pracht zullen kunnen meemaken. We 

spelen eerst in het witte van de sneeuw, in het bruin van de modder, het groen van het gras en 

kijken naar het blauw van de lucht. In ons rood en beige uniform waarin wij allen uniform 

zijn.  

Gelijk en zij aan zij vertrekken wij op ontdekkingsreis iedere zondag. Zoekend naar banden 

en verbanden. We zullen lachen en gieren, misschien zelfs brullen. Laat ons ook realiseren dat 

dit een gevolg is van het samenzijn. Een waarde die wij hoog in het vaandel dragen. Samen 

staan we sterk. Moeilijkere dagen zullen er dit jaar ongetwijfeld ook zijn, laat Chiro daarin 

een vangnet zijn. Een plek voor samenhorigheid brengt immers niet alleen het lachen, gieren 

en brullen mee. Niet enkel tranen van geluk zijn hier welkom, andere tranen hebben ook een 

plaats bij ons. Zowel leiding als leden kunnen steeds terecht bij ieder van ons. Hierbij even 

ook de vermelding dat wij als hoofdleiding (Jonas en Jasper) steeds paraat zullen staan voor 

jouw vragen of een simpel gesprek en een knuffel. 

Na de witte, bruine, groene, blauwe, rode en grijze momenten vertrekken we later dit jaar ook 

op kamp. Wij kijken er alvast naar uit. ‘S ochtends wakker worden met de geur van groen en 

de zin om op te staan, klaar te staan voor elkaar en de dag tegemoet te gaan. “Hey mama en 

papa, ineens was het meer dan een week lang zondag!” Verhalen zullen verteld worden, 

herinneringen gecreëerd en banden geschept. Dat is wat Chiro dit jaar zal doen. Wij zijn er 

klaar voor en wij hopen jij ook! 

 

De beste wensen voor een nieuw jaar! 

 

Jonas en Jasper 
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Voorwoord VeeBee 
 

Liefste lezer, 

  

Met gratis eten op ‘t ontbijt, 

startte het jaar weer vol jolijt. 

  

Een koning kwam de show toen stelen 

om alle leiders in te delen 

  

Nieuwe leden konden we zien 

Het waren er zeker meer dan tien 

  

In november vierden we Christus de Heer, 

en zongen we liederen van weleer 

  

Met alle hero’s in de kerk, 

had dé Jos niet heel veel werk 

  

Helaas ging toen ‘t zwembad niet door, 

maar daar is al vervanging voor. (zie zondag 12/03/2022) 

  

In dit programma kan je ‘t lezen 

Vele zondagen staan aangeprezen  

  

Laat ons starten vol goeje moed 

met chirokriebels in ons bloed 

  

Alle wensen voort nieuwe jaar 

met heel veel liefde voor elkaar. 

  

Uw VeeBeetje, 

 

Sander Van Loock 

0474 55 33 47 

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 Chiro jaar 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 superleuke 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 Chiro jaar. 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, 

hobby’s, 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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Algemeen zwemmen 
Omdat we met Christus koning jammer genoeg niet zijn kunnen gaan zwemmen, heeft de 

leiding voor een oplossing gezorgd! Op 12 maart gaan we met de gehele Chirojongens 

zwemmen. Van speelclub tot Aspirant iedereen mag mee.  

Meer info wordt later nog meegegeven!   
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Speelclubprogramma 
1 januari: geen Chiro 

8 januari: Ik werd een tijdje geleden gebeld door Kapitein Jack Sparrow 

en hij zei tegen ons dat er een schat in Elzestraat verstopt ligt, maar hij 

kan die niet vinden. Willen jullie helpen de schat te vinden? Wie weet 

mogen we de schat ook hebben!  

Vandaag mogen jullie verkleed komen als piraten. 

15 januari: aspiranten geven leiding 

22 januari: Hoooudyyy!!! Kunnen jullie goed overweg met lasso’s of revolvers? Hopelijk wel 

want vandaag gaan we paarden temmen en indianen verjagen. Zoals de echte cowboy’s!!! 

29 januari: aspiranten geven leiding 

5 februari: Hoe sterk, snel of slim zijn jullie? Vandaag gaan we opzoek naar de beste 

speelclubber, maak jij een kans?  

12 februari: Vandaag gaan we terug in de tijd, jet is vandaag oermensen dag 

19 februari: geen Chiro (leefweek voor de leiding) 

26 februari: Een paar weken geleden waren wij spelletjes aan het spelen in het lokaal van de 

rakkers, en daar lagen zoveel kussens en kwamen wij op het idee om een 

kussendag te doen, vandaag spelen we allemaal spelletjes met kussens. 

5 maart: Joepie tis elzestraatd, de leiding is vandaag moe dus geen Chiro 

12 maart: Ga je soms zwemmen met school? Wel vandaag gaan we met de Chiro naar het 

zwembad, dat zal wel wat leuker zijn dan met het school. 

19 maart: mixxxdag, vandaag krijgen jullie andere,(misschien) veel leukere leiding 

26 maart: Vroeger toen wij zo oud waren als jullie speelden wij graag stratego, vandaag gaan 

we dat eens in het echt spelen. 

2 april: Hebben jullie de paashaas ooit al in het echt gezien? Hopelijk niet, want vandaag gaan 

we hem proberen spotten en hopelijk  

9 april: geen Chiro (Pasen) 

16 april: Lang, lang geleden, toen België nog niet eens bestond. Waren de ridders hier aan da 

macht. Vandaag gaan wij leren hoe die ridders leefden.  
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Rakkersprogramma 
 

1 januari: Gelukkig nieuwjaar! Vandaag geen Chiro zodat jullie al de tijd hebben om al jullie 

nieuwjaarsbrieven voor te lezen! 

8 januari: Omdat jullie leiders nog hard aan het studeren zijn komen er vandaag een paar 

fantastische oudleiders  op bezoek. 

15 januari: Vandaag gaan de aspiranten al eens proberen bewijzen dat ze het waardig zijn om 

leider te worden. 

22 januari: Oude bekenden komen de Rakkers van Chirojongens Elzestraat bezoeken. 

29 januari: Omdat ze toch nog wat oefening kunnen gebruiken geven de aspiranten vandaag 

nog eens leiding. 

5 februari: Vandaag spelen we een klassieker van op call 

off duty… maar nu in het echt.  

12 februari: Iedereen opgewarmd? Vandaag ontdekken we 

wie de sterkste/slimste rakker is! 

19 februari: De leiding heeft juist een leefweek achter de rug. Vandaag geen Chiro. Tot 

volgende week! 

26 februari: Het heeft 24 vierkantjes en een heleboel functies vandaag ontdekken we ze 

samen! 

5 maart: Wegens de aspi’s hun fuif “ElzestraaTD” deze week geen Chiro. 

12 maart: Omdat door omstandigheden we met Christuskoning niet zijn kunnen gaan 

zwemmen doen we dat vandaag wel. Pak allemaal je bikini mee en je duikbril want we gaan 

naar de waterperels! 

19 maart: Mixxer die max 

26 maart: Olympische spelen of toch eerder de Paralympics? Vandaag 

ontdekken we de beste atleten onder de rakkers! 

2 april: Vandaag gaan we golfen maar niet op een mooie grasmat      

9 april: Ne zalige Pasen! Vandaag geen Chiro. Tot volgende week. 

16 april: Sluipen, camoufleren, marcheren en de vrouwen ambeteren. 

Vandaag hoog bezoek uit het leger. 
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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.  

  

1 januari: HAPPY NEW YEAR, de beste wensen voor 2022 ahnee 2023! 

 
8 januari: Al die kilokes van al da goei eten van de feestdagen moet en er terug af! 

 
15 januari: De Aspiranten nemen het vandaag van ons over, hopelijk komt dit goed. 

 
22 januari: vandaag staat alles in het teken van wel 1 specifiek balkvormig voorwerp! 

 
29 januari: De Aspiranten deden dat zo goed 2 weken geleden dat ze het 

nog eens mogen doen, eeeeuuhhjj! 

 
5 februari: Ik wil golfen in de zee! 

 
12 februari: Het is bijna Valentijn, om ervoor te zorgen dat jullie geen 

blauwtje lopen gaan we vandaag al eens oefenen.  

 
19 februari: De leiding heeft net een hele week beraadslaagd over de Chiro en is hier enorm 

moe van, jammer genoeg GEEN CHIRO 

 
26 februari: Steve-O, Wee Man en Johnny Knoxville hebben jullie nodig! 

 
 5 maart: gisteren was het zotste feest vant jaar: ElzestraaTD, GEEN CHIRO 

 
12 maart: algemeen zwemmen, neem zeker een zwembroek meer (verdere info 

volgt) 

 
19 maart: den Bruno zijn mixer is kapot in plaats van de soep te mixen is de 

leiding gemixt geraakt.  

 
26 maart: Niets is onmogelijk zeggen ze is dat wel mogelijk?  

 
02 april: ALLES KAPOT! 
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09 april: De leiding is net als jullie keihard aan het zoeken achter paaseieren, jammer genoeg 

is het daarom GEEN CHIRO ;(  

 
16 april: Oei de brug is kapot en we moeten aan de andere kant van 

de beek zijn  
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Kerelsprogramma 
1 januari: Helaas geen Chiro 

8 januari: Hoogland spelen in de lage landen. 

15 januari: Vandaag krijgen jullie leiding van jullie 

favoriete medeleden. 

22 januari: Ik hoop dat er sneeuw ligt want vandaag 

gaan we bouwen! Zo niet, gaan we nog steeds 

bouwen!  

29 januari: Nog eens leiding van de aspi’s (hopen op 

leukere leiding deze keer) 

5 februari: Mens sana in corpore sano 

12 februari: Vandaag volgen we niet het program (of dan toch weer wel) 

19 februari: Geen Chiro want de leiding heeft leefweek 

26 februari: Achter de gordijnen van de waarheid wachten vragen zonder antwoorden. Dit is 

jouw kans om te laten zien wat je waard bent. Gebruik al je vaardigheden om de juiste 

antwoorden te ontrafelen. Let op, want dit is geen gewone quiz - er is geen houvast, geen 

kompas om je te leiden. Maar wees niet bang, want het zoeken naar antwoorden is de 

beloning op zich. 

5 maart: Dagje rust na ElzestraaTD → geen Chiro dus ☹ 

12 maart: zwi zwa zwemme maar deze keer is waterkerels ni beschikbaar 

19 maart: Vandaag is mixdag, jullie krijgen voor 1 dag nieuwe leiders. (Wees gerust het is 

echt maar voor 1 dag) 

24 - 26 maart: Wafelweekend (meer info volgt) 

2 april: Beste vrienden, de opdracht van vandaag is 

simpel! Zoveel mogelijk taken tot een goed einde brengen 

en die dekselse saboteur(s) pakken.  

9 april: Vandaag is het helaas geen Chiro, veel succes met paaseitjes 

zoeken! 

16 april: Al een geluk dat het vandaag gesneeuwd heeft! 

  



 Chirojongens Elzestraat || ’t Program januari - april 2023 
19 

Aspirantenprogramma 
 

1 januari: geen Chiro 

8 januari: Vervangleiding joepie!!! 

15 januari: aspis komen te weten wat het leven als leider is 

22 januari: Oh nee nog is vervangleiding 

29 januari: nog eens zin om leiding te geven? Hier is jullie kans! 

5 februari: geloven jullie in het monster van Loch ness? 

12 februari: iets me balken en gooien 

19 februari: geen Chiro leefweek (leiding) 

26 februari: To keep your balance, you must keep moving. -Einstein 

5 maart: elzestraatd, geen chiro 

12 maart: algemeen zwemmen (meer info volgt) 

19 maart: mixxxdag 

26 maart: Zij die sterven, leven niet 

2 april: Ooit al willen weten hoe het is om een meisje te zijn? Ik ook niet 

9 april: geen Chiro (Pasen) 

16 april: Het is paars en het zwemt af en toe 
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Agenda 
 

• 04/03/2023: ElzestraaTD 

• 12/03/2023: Algemeen zwemmen 

• 20/05/2023: Rommelmarkt 



 Chirojongens Elzestraat || ’t Program januari - april 2023 
21 

Spelletjes  
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