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VOORWOORD: GROEPSLEIDING
Beste Chirojongens, ouders en sympathisanten.
Dit is helaas het laatste programmaboekje voor het jaar. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat het
Chirojaar al gedaan is! Het zal Chiro zijn t.e.m. 24 juni. Vanaf dan zal het aftellen zijn naar het
kamp!
Via deze weg willen wij de vrijwilligers bedanken die ons hebben geholpen om ElzestraaTD en
JungleTD goed te laten verlopen! Een welgemeende danku in de naam van alle leiders!
Graag willen wij jullie ook uitnodigen op de jaarlijkse rommelmarkt op zaterdag 19 mei. Ook dit
jaar zullen er optredens plaatsvinden waarbij onze eigen speelclubbers en rakkers hun beste
kant zullen laten zien (meer info volgt nog via de leiding van de groepen) en tal van andere
randactiviteiten om er een leuke familiedag van te maken! Kom dus zeker een kijkje nemen!
Hebben jullie nog vragen of een suggestie mag je altijd een leider of onze Facebookpagina
contacteren. We zouden graag feedback hebben zodat we weten of we goed bezig zijn of niet.
We hopen om samen met jullie er een leuk eind van het Chirojaar te maken en een tof kamp te
beleven!
Brent Bosmans
0497/558109
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VEEBEE WOORDJE

Beste Chironauten
De maand maart loopt stilaan op zijn einde. De donkerste en grauwster periode van het jaar
wordt hier ook mee afgesloten. Terug tijd voor meer licht, blauwe hemels en vooral veel zon.
Dingen die garant gaan staan voor meer plezier en langere avonden.
Tevens terug tijd om allerlei buitenactiviteiten in Chiroverband kunnen uit te oefenen. Binnen
enkele maanden nadert ook het einde van het schooljaar. Dat wil zeggen dat ook het jaarlijkse
Chirokamp weer in het verschiet ligt.
De leiding staat te popelen om met jullie een leuk kamp te beleven. Hopelijk jullie ook!
Samen, Chironauten, zullen we er een toffe tijd beleven, vol plezier van sport en spel.
Chironauterige groetjes
Peter
Ps: de Chiro staat open voor verbetering dus moesten er opmerkingen zijn laat het zeker weten
aan de leiders.
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Algemene informatie
SPEELCLUB
Leeftijd: 1ste tot 2de leerjaar

Chiro van: 14.00h tot 17.00h

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

Brent Bosmans
Clemenceaustraat 215a
2860 Sint-Katelijne-Waver
brentbosmans@hotmail.com
0474/29.08.89

Pieter Van Dievel
Hertstraat 52
2860 Sint-Katelijne-Waver
pietervandievel@gmail.com
0472/01.29.75

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

Roeland Spies
Liersesteenweg 197
2860 Sint-Katelijne-Waver
spiesroeland197@hotmail.com
0471/52.67.73
RAKKERS
Leeftijd: 3de tot 5de leerjaar

Chiro van: 14.00h tot 17.30h

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

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

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

Jens Heylen
Schouwvelden 19
2860 Sint-Katelijne-Waver
heylenjens606@gmail.com
0471/90.89.80
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Simon Stoops
Kalkovenstraat 32
2800 Mechelen
stoops.simon@gmail.com
0476/34.94.13

TOPPERS
Leeftijd: 6de leerjaar tot 2de middelbaar

Chiro van: 14.00h tot 18.30h

Toppersleiding:
Stef Michiels
Liersesteenweg 229
2860 Sint-Katelijne-Waver
stefmichiels@me.com
0495/82.84.64

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

Jarne De Nies
Kuikenstraat 3a
2860 Sint-Katelijne-Waver
jarnedenies@hotmail.be
0479/05.04.69
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KERELS
Leeftijd: 3de tot 4de middelbaar

Chiro van: 14.00h tot 19.00h

Kerelsleiding:
Florian Lahaye
Kuikenstraat 9
2860 Sint-Katelijne-Waver
florian.lahaye007@gmail.com
0470/05.55.91

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

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

ASPIRANTEN
Leeftijd: 5de tot 6de middelbaar

Chiro van: 14.00h tot 19.30h

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

Maarten Van den Broeck
Hogevelden 48
2860 Sint-Katelijne-Waver
maarten.van.den.broeck@outlook.com
0477/81.96.36
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VEEBEE
Peter Durinck
Zorgvliet 12
2860 Sint-Katelijne-Waver
Peter.durinck1969@gmail.com
0495/50 83 84
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UNIFORM
Omdat wij graag als Chiro naar buiten komen vragen wij dan ook elke zondag in uniform
aanwezig te zijn.
•

Van de speelclub verwachten we enkel een Chiro T-shirt.

•

Alle andere groepen verwachten we in Chiro T-shirt maar ook in Chiro broek (lang of
kort) en eventueel Chiro hemd of trui.

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

OPENINGSUREN

Van maandag tem zaterdag: 09:30 - 13:00 u. --- 13:30 - 18:00 u.
Zondag gesloten
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SPEELCLUBPROGRAMMA
6-8april:
Algemeen weekend! Kijk zeker jullie mailbox eens na voor de
volledige info. Hopelijk zijn jullie er allemaal!
15 april
De Titanic is gezonken op 15 april 1912, wat als wij nu deze 15 april
eens een betere poging waagden ;)
22 april
De speelclubbers gaan op de rommelmarkt op zaterdag 19 mei een act opvoeren op het free
podium! Deze gaan we vandaag een beetje voorbereiden. We zouden dus ook graag van alle
ouders weten of hun lieve zoontje(s) er 19 mei bij kunnen zijn. De act zou tussen 11 en 12u
opgevoerd worden.
29 april
"Heb Uw naaste lief" (Matteüs 22:36-40), dus ook degenen die niet uit
België komen. Vandaag spelen we enkel spelletjes uit andere landen.
6 mei
Het is internationale anti-dieetdag! Vandaag gaan we door het leven als
een iets volslankere versie van onszelf. Chiro tot 17u!!!
13 mei
♫ Op een onbewoond eiland… ♫ ooit al gehoord van Expeditie
Robinson?
20 mei
Geen Chiro wegens Pinksteren.
27 mei
IEDEREEN MOET EEN WITTE T-SHIRT AANDOEN! Best één die vuil mag worden, anders valt
ons spel helemaal in het water, of in de waterverf beter gezegd ;)
3 juni
Vandaag organiseren de speelclubleiders een heuse ninjaopleiding! Oefen jullie Japanse kreten dus alvast zodat jij de
beste leerling kan zijn.
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10 juni
Enkele van jullie leiders zijn weer aan het zwoegen om door de examens te raken.
Jullie kunnen ons helpen door enkele mysteries en raadsels voor ons op te lossen.
17 juni
Deze chirozondag staat helemaal in het teken van ‘de ballon’. Maak jullie klaar om
te blazen!
24 juni De allerlaatste chirozondag voor het kamp begint.  We stomen jullie
alvast klaar voor enkele kamptradities. Stevige schoenen zijn aangeraden.
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RAKKERSPROGRAMMA

6-8 april
Na twee jaar wachten is het eindelijk zover. Een weekend vols toffe spelletjes, lekker eten en
helpen om het mysterie op te lossen…

15 april
Speurneuzen opgelet! Vandaag gaan we jullie foto’s laten bestuderen
zodat jullie kunnen bewijzen dat jullie echte spoorzoekerszijn. Maak je
klaar met een namiddag vol zoekplezier.

22 april
Heb je altijd willen weten hoe het voelt om een meisje te zijn? Daar kan je dan vandaag achter
komen. Schminken, verkleden en roddelen is wat vandaag op de planning staat.

29 april

!
.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

6 mei
Vorig jaar werd Baba Yega uitgeroepen tot winnaar van Belgium’s Got
Talent. De leiders vinden dit toch maar een zwakke winnaar en zijn er
van overtuigd dat er in Elzestraat grotere talenten rondlopen, dewelke
we vandaag dan ook gaan ontdekken! Chiro tot 17u!!!

13 mei
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20 mei
Omdat het rommelmarkt is en de bandjes van vorig jaar niet zo goed waren gaan we het volk
daar entertainmen met de kunstjes die we 2 weken geleden hebben ingeoefend.
27 mei
Op zolder vonden we een leuk spel dat met energie te maken heeft. Dat gaan we uitproberen .
3 juni
De leiders hebben jammer genoeg examens
voorzien, jeeeeeeeej!!!!!

maar voor jullie wordt er wel vervangleiding

10 Juni
De jongens van de leiding beginnen deze week aan de zeer zware en laatste blokperiode van het
schooljaar. Daarom zullen enkele stoere vrijwilligers voor jullie zorgen en een geweldige
activiteit voor jullie organiseren!
17 Juni
Ook deze week zitten de leiders nog in de bloksfeer! Daarom hebben we weer voor
vervangleiding gezorgd die jullie zo goed mogelijk gaat entertainen.
PS een kaarsje branden voor jullie leiders is altijd toegestaan ;)
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24 Juni
HET IS FEEST! Jullie leiders hebben gedaan met de examens. Om dat te vieren mogen jullie
allemaal met de fiets naar de chiro komen! We zullen strijden om te zien wie de Sven Nys of Tom
Boonen van de rakkers is en wie aan de haal gaat met de gele trui! De bergen van Elzestraat
zullen beklommen worden en de chronometers liggen al klaar voor de tijdritten. Dus smeer jullie
beentjes alvast maar in!

TOPPERSPROGRAMMA
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6-8april:
Het langverwachte algemeen weekend staat weer voor de deur! In het verre Itegem (een beetje
ver toch dan) schijnt de zon altijd en is het altijd plezant! Een ideaal recept dus voor jullie eerste
weekend als Topper, een ongetwijfeld onvergetelijk weekend.
15 april
Vandaag gaan
we ons
focussen op
één bepaald
voorwerp om
een hele dag
de gekste
spelletjes te
spelen: niets
minder dan
een bak!
Gelukkig
hebben jullie
tijdens het jaar
al voldoende
cola’s
binnengewerkt, zodat er zeker bakken genoeg zijn voor iedereen!
22 april
In het vorige program hadden we een scoutsdag gepland. Deze is helaas niet kunnen doorgaan,
maar niet getreurd, hij komt er vandaag aan! Denk al maar eens diep na wat voor totem jij jezelf
zou geven, al zal nog steeds de leiding moeten bepalen met welk dier jij je naam voor eeuwig zal
verbinden.
29 april
In november volgend jaar organiseert de chiro een quiz ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.
Om al eens te oefenen hebben we er voor jullie ook één in elkaar gestoken. Natuurlijk zouden wij
de topperleiding niet zijn als we er geen coole variant op zou vinden. Bereid jullie vooral voor op
een quiz waar je ook je smaakpupillen zal laten genieten

Toppersprogramma | ’t Program januari – april 2018

15

16
6 mei
Kom vandaag allemaal zeker met de fiets! Over een kleine 2 maand
staat de Tour de France weer voor de deur. Aangezien het halve
peloton een dopingschorsing uitzit, zullen jullie hen moeten
vervangen! Wie rijdt zichzelf naar eeuwig glorie en zal de enige
echte gele trui veroveren? Chiro tot 17u!!!

Belangrijk: De chiro is uitzonderlijk gedaan om 17u. De leiding speelt namelijk de match van het
jaar tegen de oudleiding! Iedereen welkom om te komen supporteren!
13 mei
We gaan op jacht in de stad. Naar wie of wat zien jullie dan wel. Misschien zijn jullie wel
diegenen die gejaagd worden…
Neem zeker je fiets mee en als je een smartphone hebt neem deze dan ook zeker mee.
20 mei
Geen Chiro wegens Pinksteren.
27 mei
Jullie leiders hebben examens dus krijgen jullie vervangleiding.
3 juni
Wederom vervangleiding.
8 juni
Vrijdagavond examenchiro van 20u tot 22u.

17 juni
Geen chiro wegens examens.
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24 juni
Vandaag is de laatste chirozondag van het schooljaar! Als het weer het toelaat gaan we naar de
Nekker, neem dus zeker fiets en zwemgerief mee. Inkom wordt betaald door de topperskas, eten
niet.
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KERELSPROGRAMMA
6-8april:
Algemeen weekend
15 april
We Doen het is ne keer omgekeerd ;)
21 - 22 april
Haal u mooiste verkoopkunsten maar uit de kast want ge zult ze nodig hebben dit weekend!
Dit weekend gaan we dus heel Elzestraat verzoenen met onze overheerlijke wafels!
Als ge een wafelijzer hebt neemt ge dit uiteraard mee!

29 april
Als de weergoden ons goed gezind zijn en het is een lekker weertje vandaag, zal de leiding
zorgen voor verfrissende activiteiten! Indien niet zal dit verzet worden naar een latere datum!
6 mei
Deze avond is het de galawedstrijd Leiding vs. Oud-Leiding om ons klaar te stomen voor de
match moet er uiteraard getraind worden.
CHIRO TOT 17u !!!!!!
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13 mei
Tivoli park

19 mei
Rommelmarkt, verdere info volgt nog
20 mei
Geen Chiro wegens Pinksteren

27 mei
De leiding is druk bezig met studeren voor de examens, Vervangleiding zal het van ons
overnemen
3 juni
Wederom vervangleiding
10 juni
De leiding is nog steeds druk bezig met leren, jullie zullen het weer met vervangleiding moeten
doen
17 juni
Jeej nog een laatste keer vervangleiding!
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ASPIRANTENPROGRAMMA
6-8april:
Algemeen weekend
15 april
Vandaag halen we de echte soldaat in jullie naar boven! Trek jullie stevige schoenen maar al aan!
22 april
Vandaag nodigen we Sergio Herman uit als jury
29 april
Kennen jullie Jackass? Dan weten jullie al ongeveer wat er vandaag op het programma staat!
6 mei
Wat er vandaag te gebeuren staat is nog een groot geheim! + voetbal tegen oud leiding, zeker
meedoen!!!!
13 mei
/ ( aspis geven leiding?)
20 mei
Geen Chiro wegens Pinksteren
27 mei
Vandaag gaan we uit onze boerenbuiten om de stad te verroveren!
3 juni
Zin om te zwemmen? Kom zeker met zwemgerief, een zakcentje en je fiets!
10 juni
Examenchiro
17 juni
Examenchiro
24 juni
Examenchiro
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INFORMATIE KAMP
Beste ouders,
Volgende informatie kunnen we jullie al geven over het kamp.
Het kamp zal plaatsvinden in het dorpje Melreux-6990.
De leiding en aspiranten vertrekken op voorkamp op 15 juli. Voor de oudste leden (kerels,
toppers, en rakkers) start het kamp op 18 juli.
Op 21 juli komen de speelclub aan en is het bezoekdag. Tijdens de bezoekdag zal er opnieuw een
BBQ zijn. Meer info hierover volgt nog in het Kampboekje. Op 28 juli gaan dan alle leden (
behalve aspiranten) terug naar huis. Leiding en aspiranten zullen terug aankomen in Elzestraat
op 31 juli.

AGENDA
•
•
•
•
•
•

06/04/2018 - 08/04/2018: Algemeen weekend
15/07/2018: Voorkamp
18/07/2018: 1ste dag kamp ( aspi’s, kerels, toppers en rakkers)
21/07/2018: bezoekdag + bbq en speelclub komt aan
28/07/2018: einde van het kamp!
31/07/2018: leiding komt terug van het kamp

Informatie kamp | ’t Program januari – april 2018

21

22

SPELLETJES
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