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Voorwoord Groepsleiding 
Beste ouders, leden en sympathisanten 

 

De voorbije maanden werden gekenmerkt door steeds veranderende regels rond het jeugdwerk. 

Uiteindelijk mochten we (eindelijk) onze werking voor de oudere leden heropstarten. Velen van jullie 

hebben zich waarschijnlijk moeten beperken tot slechts één hobby. Wij zijn als leidingsploeg dan ook heel 

erg blij dat we jullie toch zo talrijk mochten verwelkomen op zondagnamiddag.  

Helaas hebben we ons langverwachte algemene weekend opnieuw moeten uitstellen. We hopen dit zo 

snel mogelijk met jullie in te halen! Als leidingsploeg zijn we echter niet bij de pakken blijven zitten en 

hebben we van dat weekend gebruik gemaakt om het kamp deels online, deels in openlucht op veilige 

afstand, in elkaar te steken. Het kampthema verklappen we nog niet, maar we beloven jullie alvast dat 

het weer een onvergetelijk kamp wordt! 

Ook willen we nog even een belangrijk nieuwtje aankondigen: we hebben een nieuwe VB gevonden! 

Sander Van Loock zal de komende jaren dit engagement overnemen van Peter. Sander was vroeger 

groepsleider en is misschien ook gekend als vroegere organisator van onze Rommelmarkt. In naam van de 

hele leidingsploeg zouden wij graag Peter nog eens uitvoerig bedanken voor zijn goede werk de voorbije 

jaren. We konden steeds op hem rekenen bij problemen en stond er altijd voor de Chiro!  

Ten slotte willen wij ook de hele leidingsploeg eventjes in de bloemetjes zetten. De voorbije maanden 

waren niet altijd makkelijk en vroegen veel flexibiliteit. We zijn dan ook trots dat iedereen zich 

onvoorwaardelijk is blijven inzetten voor de Chiro en er steeds het beste heeft van proberen te maken. 

 

Veel liefs 

Jannes en Jarne, groepsleiding Chirojongens Elzestraat 
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Voorwoord (nieuwe(!)) VeeBee 
Hi! 

U raadt het al, de nieuwe VB (volwassen begeleider) van Chirojongens Elzestraat spreekt tot u. Ik ben 

Sander Van Loock en misschien kennen enkele van jullie mij nog. Intussen ben ik al bijna 8 jaar inactief als 

Chiroleider, toch voelde ik het kriebelen om deze nieuwe uitdaging met alle plezier aan te gaan. Ik zal dan 

ook mijn uiterste best doen om het werk van Peter - en bij uitbreiding al zijn voorgangers - minstens even 

goed verder te zetten.   

In februari en maart heb ik al mijn eerste voorbereidingen kunnen treffen door virtueel enkele 

vergaderingen met de ploeg bij te wonen. Ik moet zeggen, initieel voelde ik me wat het vijfde wiel aan de 

wagen. Niet omdat ik me niet welkom voelde, maar omdat de leidingsploeg het al FAN-TAS-TISCH aan het 

doen is. In deze tijden nog zoveel enthousiasme en goesting aan de bak brengen, het was schitterend om 

zien.  Daarom voelde ik me eerst wat overbodig, maar snel daarna voelde het als thuiskomen en kon ik 

mijn draai vinden binnen de ploeg.  Ik hoop op hetzelfde elan nog vele maanden tot jaren verder te gaan.  

Intussen ben ik zelf al 4 maanden vader geworden. Ik kijk uit naar de tijd om onze Flor ooit af te kunnen 

zetten aan de poorten van de Chiro. Hopelijk kan ik hem dan ook met een gerust hart achterlaten bij even 

gemotiveerde leiders.  Maar daar twijfel ik niet aan. 

In tussentijd maken we er het beste van en zal ik Flor thuis zelf nog maar wat entertainen. 

 

(hoor in de achtergrond iemand wenen met een volle pamper) 

 

(...) 

 

(er is er weer ene voor even content) 

 

Moest iemand vragen hebben of me willen contacteren, dat kan 

altijd via: sandervl34@gmail.com of 0474 55 33 47.  

Anders - bij voorkeur - in real life tussen pot en pint! 

 

 

Tot snel & keep safe ! 

 

VB 

 

 

 

 

mailto:sandervl34@gmail.com
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Huidige maatregelen jeugdwerk 
Onderstaande info komt van de website van de Ambrassade, het bureau voor jonge zaken. Meer 

uitgebreide informatie en hoe de werking verloopt bij een andere kleurencode is te vinden op 

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkregels-werkjaar. Voor specifieke vragen kan je altijd 

terecht bij de groepsleiding of de betreffende leiding van het kind. Ook bij updates 

(verstrengingen/versoepelingen) verwijzen we u graag door naar bovenstaande website. 

<< 

UPDATE 9/03/2021 - 20u30  

Nadat het overlegcomité vorige week een time out in het leven riep om de stijgende cijfers een halt toe te 

roepen en er geen nieuwe beslissingen kwamen voor kinderen en jongeren is deze week wel een week met 

meer hoop en perspectief voor kinderen, jongeren en hun organisaties gebleken.  

Welke beslissing werd genomen? 

Vanaf maandag 8 maart zijn er 2 belangrijke zaken: 

• Voor kinderen tot en met 12 jaar kan aanbod buiten opnieuw voor groepen van 25 personen, 

binnen blijven de groepen op 10 personen. Hoe precies organiseren is gelijkaardig aan de werking 

NU en verfijnen we ook maandag in een nieuw tabblad 'werking vanaf 8/3 

• We mogen elkaar met 10 mensen buiten zien in plaats van met 4 mensen, met mondmasker (boven 

12 jaar) en met afstand.  

Wat zijn de vooruitzichten voor april?    

• Voor de paasvakantie is er het vooruitzicht dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen 

deelnemen aan georganiseerd aanbod en kampen in groepen van 25 personen. Dit is exclusief 

begeleiding.  

Wat wil zeggen dat er tot maximum 25 kinderen of jongeren mogen deelnemen aan een 

georganiseerde jeugdwerkactiviteit of kamp in de paasvakantie, en de begeleiding niet bij deze 25 

geteld moet worden. 

• De juiste voorwaarden, wat wel en niet kan klaren we de komende week samen met het kabinet 

en departement verder uit en we zorgen dat jullie bovenaan in de tabbladen kunnen doorklikken 

naar de juiste info.  

Maatregelen die van toepassing blijven 

Een aantal maatregelen die jullie al kennen en hanteren sinds de zomer van 2020 blijven van kracht en pas 

je verder toe.  

Deelnamevoorwaarden 

• Wie ziek is kan niet deelnemen  

• Wie zelf besmet is of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen. 

•  Wie tot de risicogroep behoort kan enkel deelnemen met toestemming van de huisarts of ouders.  

• Er wordt aanbevolen om te kiezen voor maximum één naschoolse activiteit per kind. Het blijft 

een aanbeveling, maar het blijft ook verstandig om het aantal naschoolse activiteiten te beperken 

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkregels-werkjaar
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tot 1 per week. Dit omdat het vermengen van vele groepen verschillende kinderen ervoor zorgt 

dat het virus zich sneller kan verspreiden.  

Organisatorische maatregelen 

• registreren en bijhouden van de gegevens van deelnemers in contactlogboek 

• de noodprocedure volgen wanneer een besmetting plaatsvond tijdens jouw aanbod 

Hygiëne 

• handen wassen, hoesten in de elleboog, gebruik van wegwerpzakdoeken...  

• hygiëne maatregelen m.b.t. infrastructuur 

• hygiëne maatregelen m.b.t. materiaal 

Soort activiteiten 

• voorkeur buiten (tot en met 12); verplicht buiten (13 tot en met 18) 

• geen overnachtingen  

• uitstappen kunnen maar blijven te vermijden 

• vermijden van externen op het aanbod  

 

 

>> 
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Informatie leiding 

Speelclub 
Leeftijd: 1ste tot 3de leerjaar Chiro van 14h00 tot 17h00 

 

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

Roeland Spies 
Liersesteenweg 197, 2860 SKW 
Spiesroeland197@hotmail.com 
0471/52.67.73 

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

 

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 
 

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

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

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

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

 

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

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

   

 

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

 

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

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

   

 

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

 

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

 

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

VeeBee 
 

Peter Durinck 
Zorgvliet 12, 2860 SKW 
Peter.durinck1969@gmail.com 
0495/50.83.84 
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Voorstelling leiding 

Speelclub 
  
  
 Mijn naam is Jarne, op de Chiro ook gekend als 'de Leo'. Ik ben momenteel 

21 jaar oud en reeds voor het 4de jaar Chiroleider.  Vroeger heb ik zelf ook 
gevoetbald en ben ik trainer geweest bij RB Elzestraat. In de week ben ik 
terug te vinden in Leuven waar ik studeer voor Burgerlijk Ingenieur 
Energie.  Dit jaar geef ik opnieuw leiding aan de jongste groep, de 
speelclub! De goesting in een nieuw jaar vol zotte spelletjes is weerom 
ontzettend groot! Samen met de rest van de leidingsploeg sta ik klaar om 
er een onvergetelijk jaar van te maken. Tot zondag!  
 
 

 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 2de jaar aan de universiteit 
(industriële wetenschappen) 
 
 

    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. 

 

 

    Hey! Mijn naam Jannes, maar op de Chiro mag je me gerust Janus  

    noemen. Ik ben 21 jaar jong en geef nu al mijn vierde jaar leiding. Naast 

    de Chiro voetbal ik al heel mijn leven bij RB Elzestraat, waar ik ook 3 jaar 

    trainer ben geweest, en studeer ik Handelsingenieur in Leuven. Zoals je 

    op de foto kan zien, ga ik graag met al mijn vrienden op de foto. Hopelijk 

    hebben jullie ook zo veel zin in het nieuwe Chirojaar als ik? Tot zondag! 
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Rakkers 
  
 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 tweede 
jaar leider ben ik dit jaar heel gemotiveerd! (Mijn lievelingskleur is 
trouwens appelblauwzeegroen) 
 
 
 
 

 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, zit ik in mijn tweede 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 tweede jaar als leider helemaal niets aan doen om dat te 
onderdrukken. Dat het een gek, gestoord en vooral plezant jaar mag 
worden! 
 
 
 
 

  
 Hallo ik ben Robin Humblet beter gekend als Wobke. Ik ben 19 jaar en ik 

woon in Elzestraat. Ik ben lid sinds speelclub. Ik ga volgend jaar naar het 
1ste jaar voertuigtechnieken in de Nayer. Zoals 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. 
 
 
 
 
Hoi, aangenaam. ik zen de mikkel ook wel bekend als Michael Dewulf. ik 
zen 21jaar. ik woon in d'Elzestraat.  
Studeren doe ik in Antwerpen, marketing aan de KdG. Verder is dit al mijn 
4de jaar leiding in de Chiro.  
Wil je me nog beter leren kennen? Spreek me dan aan op een 
zondagmiddag aan de poort!  
Houdoe! 
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Toppers 
 Hallo! 

Ik ben Maxim en ik begin nu aan mijn 15de Chirojaar, waarvan mijn 4de 

jaar als leider. 

Ik studeer dit jaar af bij 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 deleidingsploeg, helemaal in orde komt. Tot zondag! 

 
 Hey hoy,  

Ik ben Victor Fierens en zit al 13 jaar in de Chiro en begin nu aan mijn 
2de jaar leider. Verder ben ik in mijn vrije tijd vooral bezig met chiro, 
kazou en scheidsrechter te spelen voor de kbvb. Verder kijk ik uit naar 
het nieuwe Chiro jaar en heb hier veel zin in. 
 
 
 
 

     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      !   

 

Kerels 
    Hallo, Ik ben Simon! Ik ben momenteel de leider die al het langst in de 

    Chiro zit, namelijk 3 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!   

 

 

 

    Ik ben Pieter, 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. Het is ondertussen het vierde jaar dat ik leiding geef en 

    de goesting is groter dan ooit om er een topjaar van te maken! 
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Aspiranten 
  

 
Hallo,  
Ik ben Jonas, 19 jaar en kijk super hard uit naar het komende chirojaar. 
Hopelijk zie ik jullie allen op zondag voor leuke activiteiten! 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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  

 

 

 

 

 

Oudercafé 2 mei 
Op zondag 2 mei om 17u, aansluitend op de gewone Chirozondag, organiseren we traditiegetrouw 

een oudercafé. Dit is het ideale moment om de leiding van je zoon beter te leren kennen bij een 

hapje en een drankje. Ook zullen we hier alvast meer details vertellen over het aanstaande kamp. 

Hopelijk tot dan! 

Kamp juli 2021 
Ook dit jaar trekken we er weer met de hele bende op uit! Er volgt nog een volledig kampboekje met alle 

benodigde informatie, maar hierbij geven we jullie al graag de meest essentiële info: 

• Periode:  

o Zondag 18/07 tot woensdag 28/07  

o Speelclub: woensdag 21/07 tot woensdag 28/07 

o Leiding en aspiranten: donderdag 15/07 tot zaterdag 31/07 

• Vervoer heen: Eigen vervoer 

• Vervoer terug: Hopelijk gezamenlijk op de autobus (onder voorbehoud) 

• Adres: Rue de la Vallée de L’Ourthe, 6680 Sainte-Ode (Lavacherie) (geen huisnummer, 

kijkende naar BigMat JPBMAT nog 200 meter naar rechts) 

• Coördinaten: 50°01’23”N 5°30’30”E 

• Kampthema: ??? 
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Speelclubprogramma 
4 april: Heb jij vandaag de paashaas of de paasklokken al zien passeren? Wij wel! En onze tuin ligt 

ook VOL chocolade 🤩 We gaan nog de hele dag bezig zijn met het verzamelen van alle chocolade, 
geen Chiro dus... 
 
11 april: Onze Schotse neven MacLowikke, MacBoelie, MacJanus en MacLeo komen Elzestraat een 
weekendje bezoeken. Nadat wij hen alle toeristische trekpleisters in Elzestraat 
hebben laten zien, willen ze ons ook wel wat laten zien van de Schotse cultuur. 
Klaar om een hele namiddag doedelzak te spelen en whiskey te drinken? 

 

18 april: Deze zomer vinden de Olympische spelen plaats in Tokyo! De 
organisator stuurde ons een mailtje om te vragen of wij alles al eens 
willen testen op de Olympische site ‘Sint-Michielsdomein’. Klaar voor een 
sportieve namiddag? 

 

25 april: Vandaag gaan we de ruimte verkennen! En dat doen we met onze 
zelfgeknutselde raket! Klaar voor lancering? 10, 9, 8, 7,... 
! Mee te nemen: PET-fles van 1,5 of 2 liter en een wijnkurk (die de PET-fles goed 
afsluit) 

 
2 mei: Pablo Picasso en Leonardo Da Vinci schilderen niet enkel met penselen, ook 
hun vingers, tenen, neuzen,... werden gebruikt om verf op doek te brengen. Deze aparte techniek 
gaan we vandaag ook eens uitproberen! 
! Aansluitend op de Chirozondag is het oudercafé, meer info op pagina  
 
9 mei: Vandaag gaan we fietsen. Haal de Wout Van Aert in jezelf naar boven 
en vergeet niet jouw benen te laten insmeren.    
! Mee te nemen: fiets, fluohesje en helm 

 
16 mei: Vandaag kijken we wie van jullie de beste piraat is en wie zijn schip het snelste 
aan de finish komt! 

! Mee te nemen: plastic flessen in alle vormen en maten  
 

23 mei:  
Vandaag spelen we traditionele spelletjes. wie van jullie kent er één? 

 
30 mei:  Vandaag gaan we op pijltjestocht. Wie van jullie heeft het beste oriëntatievermogen of de 
beste neus om de juiste richting te lopen? 
 
6 juni: Kampen bouwen! Denk al eens na hoe het kamp van je dromen er uitziet. 
  
13 juni: Hopelijk schijnt de zon vandaag want er staan een heleboel waterspelletjes op de planning! 
 
20 juni: Vervangleiding heeft een geweldige activiteit voor jullie uitgedokterd. 
 
27 juni: De laatste chirozondag zal een speciale zondag worden, we gaan vandaag met heel de Chiro 
spelletjes spelen. 
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Rakkersprogramma 
4 april: Het is vandaag Pasen dus het is helaas geen chiro , hopelijk 

zien we jullie allemaal volgende week! 

11 april: We toveren ons vandaag om in cowboys en Indianen, als je 

thuis nog iets hebt waar je je mee kan verkleden mag je dit zeker 

meenemen! 

18 april: Het is baldag , vandaag zal je zien dat er veel meer spelletjes 

met een bal zijn dan alleen voetbal en basketbal. 

25 april: We spelen een spel waar het woord ladder in voorkomt, 

maar we hebben er geen enkele ladder voor nodig. Kan jij al raden 

wat we deze zondag gaan doen? 

2 mei: Er is een misdaad gepleegd in d’Elzestraat , één van de beste detectives van ons dorp hebben 

jullie hulp nodig om de dader te pakken! 

Let op! Het is vandaag ook Oudercafé dus is het maar Chiro tot 17 u!  

9 mei: Een ei is dat niet alleen om op te eten? Fout! Je kan er ook talloze spelletjes met spelen, dus 

gaan we  dat vandaag eens doen. 

16 mei: Trek je stevige stapschoenen maar aan, haal je kompas van de zolder en stof je stafkaarten 

maar af want vandaag is het dropping! 

23 mei: Vandaag nemen de rakkers het op tegen de leiding, wie zal het halen? Wij denken op een 

gelijkspel. Er is maar één manier om daar achter te komen, deze zondag aanwezig zijn op de Chiro! 

30 mei: Zet je broek maar op je hoofd en trek je shirt 

maar over je benen want vandaag is het 

andersomdag. 

6 juni: Pak je knutselgerief ZEKER! mee want vandaag 

gaan we de GROOTSTE! knikkerbaan ooit maken!  

13 juni: De leiding is druk in de weer met de examens 

dus komt er vervangleiding. 

20 juni: Morgen begint de 

zomer , niets leuker dan de zomer beginnen met waterspelletjes.  

 

27 juni: Wie is de grootste “BEIR” van de rakkers? Dit zullen we vandaag te 

weten komen op de laatste Chirozondag van het jaar. 

 

 

 



 Chirojongens Elzestraat || ’t Program april – juni 2021 
15 

Toppersprogramma 
 

4 april: Geen Chiro, leiders moeten paaseieren gaan zoeken. 
 
11 april: Kasactiviteit, meer info volgt. 
 
18 april: Wie wordt de kleurrijkste topper? 
 
25 april: Hoe was dat nu weer om speelclub te zijn? 
 
2 mei: Al die willen te kapervaren. 
 

9 mei:      
 

16 mei: Stratego ♟ 

 
23 mei: Wie is de ruigste topper? 
 

30 mei: We gaan op bezoek bij prof mixxamm        
 

Vrijdag 4 juni: We maken onze eigen kortfilm       

 

Vrijdag 11 juni: 🔥⚽ 
 
Vrijdag 18 juni: Wie is de mol? 
 

Zondag 27 juni:     Naar zee naar zee en iedereen mag mee     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Chirojongens Elzestraat || ’t Program april – juni 2021 
16 

Kerelsprogramma 
 

4 april: Geniet van jullie chocolade eitjes! Geen Chiro vandaag. 

11 april: Ge hebt zo van die sporten waarbij ge u afvraagt: ‘waarom?’ 

18 april: Vandaag keren we de rollen om. 

25 april: Het Guinness Book of Kerelrecords heeft nog steeds wat lege 

pagina’s. 

2 mei: ’t Is geen Valentijn, er is geen Cupido, maar toch zijn er pijlen. 

(Oudercafé, slechts Chiro tot 17u!) 

9 mei: Ik ga naar de Chiro en ik neem mee: triviale kennis en een goed gevoel voor oriëntatie. 

16 mei: Ready for a day at the tracks, laddies? 

23 mei: Verzoeknummertje: rechtdoortocht! 

Vrijdag 28 mei: Vanaf deze week is het examenchiro! Concrete 

afspraken zullen later nog gecommuniceerd worden. Mogelijk is er 

eens een weekje geen Chiro aangezien Simon en Pepe het druk 

hebben. Zijn er activiteiten die ge graag nog eens zou doen? Laat het 

ons zeker weten 

Vrijdag 4 juni: Examenchiro! 

Vrijdag 11 juni: Examenchiro! 

Vrijdag 18 juni: Examenchiro! 

Vrijdag 25 juni: Examenchiro!  
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Aspirantenprogramma 
 

4 april: Paasmanden 

11 april: Tijd om jullie kook kunsten op proef te stellen.  

18 april: Dag van de bak 

25 april:       

2 mei: oudercafé, chiro tot 17u 

9 mei: Wandelschoenen aan vandaag een heuse trektocht       

16 mei:               

23 mei: Bob de bouwer komt op bezoek!! 

30 mei: -------------------------------------------------> 

Vrijdag 4 juni: Examenchiro  

Vrijdag 11 juni: Examenchiro 

Vrijdag 18 juni: Examenchiro 

Vrijdag 25 juni: Examenchiro  

Agenda 
• Oudercafé: 2 mei 

• Camion inladen: 13 of 14 juli (communicatie naar Toppers, Kerels en Aspi’s volgt nog) 

• Start voorkamp: 15 juli 

• Start kamp voor Rakkers, Toppers, Kerels: 18 juli 

• Start kamp voor Speelclub + bezoekdag met BBQ: 21 juli (bezoekdag onder voorbehoud) 

• Einde kamp voor Speelclub, Rakkers, Toppers en Kerels: 28 juli 

• Einde nakamp voor leiding en aspi’s: 31 juli 
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Spelletjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


