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VOORWOORD: GROEPSLEIDING
Beste ouders, leden en sympathisanten
2018 kruipt stilletjes aan richting zijn laatste dagen. Voor de Chiro was het alvast een jaar vol
mooie zondagnamiddagen en blijvende herinneringen. Ook onze quiz, Jungle Junior en JungleTD
waren een overweldigend succes. Bedankt aan alle helpende handen, quizzende koppen,
spelende kinderen en feestende fuifbeesten om Chiro Elzestraat te steunen doorheen het jaar.
Deze trend van mooie herinneringen willen we uiteraard doortrekken naar 2019 met nóg meer
plezier en nóg meer jolijt. Naast de traditionele zondagnamiddagen hebben we ook in 2019
diverse activiteiten voor Elzestraat en omstreken in petto.
•

•
•
•
•

Op kerstavond organiseren we naar goede traditie een jaarlijkse jeneveravond. Kom na
het kerstdiner met de hele familie gerust eens proeven van ons zeer uitgebreide
assortiment van jenevers en genieten van het gezellige samenzijn.
Naar het motto “1 fuif per jaar? Das wa weinig ze” organiseren we op 2 maart onze
tweede fuif van het Chirojaar “ElzestraaTD”.
Appels verkopen, wafels, taarten (aspis)
Natuurlijk nog verscheidene fantastische chirozondagen
Het kamp is het moment waar we heel het jaar naartoe leven, dit jaar zal het kamp
doorgaan van 18 juli tot 28 juli, voor de speelclub is dit van 21 juli tot 28 juli.

We hopen samen met jullie er een geweldig 2019 van te maken! Persoonlijk hebben we er als
leidingsgroep al enorm veel zin in en zullen we ons wederom enorm hard inspannen om de
kinderen van Elzestraat een fantastisch jaar te bezorgen!

Beste wensen en een gelukkig nieuwjaar!
Hoofdleiding Jannes & Aäron
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VB WOORDJE
Hallo leden,
ça va?
Dit is nu niet alleen een vraag hoe het met ons gesteld is of hoe het er mee gaat, het is tevens dit
jaar het jaarthema van Chiro.
Het is tegenwoordig eerder een vorm van begroeting. Als vorm van een teken van begroeting
waar iedereen zich goed kan voelen en met zijn verhaal terecht kan.
Ondertussen zijn we al enkele maanden ver in dit nieuwe Chirojaar en heeft de Sint ons net
verlaten.
En naar ik heb vernomen is hij bij iedereen langs geweest want er waren ook dit jaar geen stoute
kinderen bij 😉
De periode van feestdagen bereikt ons in een sneltempo.
Voor deze periode en na deze periode breken voor velen nog wel wat belangrijke activiteiten
aan, namelijk de examens.
Langs deze weg wens ik dus iedereen alvast veel succes toe om deze periode te overbruggen en
wens ik iedereen prettige feestdagen toe en al een gelukkig en voorspoedig 2019 toe!!
Jullie VB
Peter.
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ALGEMENE INFORMATIE
SPEELCLUB
Leeftijd: 1ste tot 3de 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

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

Roeland Spies
Liersesteenweg 197
2860 Sint-Katelijne-Waver
spiesroeland197@hotmail.com
0471/52.67.73

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

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

RAKKERS
Leeftijd: 4de tot 6de leerjaar

Chiro van: 14.00h tot 17.30h

Rakkersleiding:

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

Maarten Van den Broeck
Hogevelden 48
2860 Sint-Katelijne-Waver
maarten.van.den.broeck@outlook.com
0477/81.96.36

TOPPERS
Leeftijd: 1ste tot 2de middelbaar

Chiro van: 14.00h tot 18.30h

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

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

Florian Lahaye
Kuikenstraat 9
2860 Sint-Katelijne-Waver
florian.lahaye007@gmail.com
0470/05.55.91
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KERELS
Leeftijd: 3de tot 4de middelbaar

Chiro van: 14.00h tot 19.00h

Kerelsleiding:
Jarne De Nies
Kuikenstraat 3a
2860 Sint-Katelijne-Waver
jarnedenies@hotmail.be
0479/05.04.69

Bob Segers
Stationsplein 8
2860 Sint-Katelijne-Waver
bob.segers@hotmail.com
0493/18.80.63
Pieter Van Dievel
Hertstraat 52
2860 Sint-Katelijne-Waver
pietervandievel@gmail.com
0472/01.29.75

ASPIRANTEN
Leeftijd: 5de tot 6de middelbaar

Chiro van: 14.00h tot 19.30h

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

Dylan Van Craen
Ekelenhoek 69
2860 Sint-Katelijne-Waver
dylanvancraen@hotmail.com
0493/59.48.04
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VEEBEE
Peter Durinck
Zorgvliet 12
2860 Sint-Katelijne-Waver
peter.durinck1969@gmail.com
0495/50.83.84

OPMERKING: WE HOUDEN BIJ HET INDELEN VAN DE GROEPEN OOK REKENING MET
VRIENDENGROEPEN.
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VOORSTELLING LEIDING
Mijn naam is Aäron Willemsens, ik ben 20 jaar en woon in Elzestraat en
Walem. Ik studeer Elektronica-ICT aan De Nayer Thomas More. Mijn vrije tijd
word voornamelijk besteed aan Chiro, gamen en studeren. Ik heb een passie
voor Chiro, graphic design en elektronica. Mijn lievelingskleur is rood en ik eet
graag biefstuk met frieten. Als leiding van de speelclub ga ik mijn uiterste best
doen om er een spetterend jaar voor hun van te maken!!

Dag iedereen
Ik ben Michael Dewulf op de Chiro beter bekent als Mikkel. Ik ben 19 jaar oud
en woon zoals velen hier in d’Elzestraat. Ik zit al sinds de toppers in de Chiro
dus zo’n goeie 8 jaar en dit jaar als 2de jaar leider. Buiten de Chiro vul ik mijn
dagen met studeren (2de jaar Energiemanagement in Antwerpen) en Judo bij
Judoteam Jita Kyoei Duffel.

Hey! Ik ben Florian, maar jullie mogen mij gerust Flori noemen! Ik zit nu mijn
8ste jaar in de Chiro. Ik geef ook voor de 4de keer op rij leiding en ben nog
altijd even enthousiast om activiteiten ineen te steken, spellen te spelen en mij
te amuseren in Chiroverband. Ik ben overigens nog steeds
communicatieleider, en bijgevolg ook aanspreekpunt naar buiten toe! Naast
de Chiro werp ik mij volledig in mijn studies communicatiewetenschappen
alsook mijn hobby fitness en krachttraining!
Hey iedereen zoals de meesten wel weten heet ik Brent. Wat de meeste
misschien niet weten is dat ik in het dagelijkse leven tuinaanlegger en
boomverzorger ben. En uiteraard doe ik mijn job super graag net zoals ik
leiding geef. Dus nu dat jullie mij al wat beter kennen hopen ik en mijn
medeleiding jullie en super jaar te geven.
Tot binnenkort
Ik ben Pieter Van Dievel, 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. Dit is het tweede 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 ik zal altijd mijn best
doen om ervoor te zorgen dat uw zoon zich amuseert, of ik er nu zelf bij ben
of niet!
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Hallo
Mijn naam is Dylan Van Craen, ook wel Dikkop genoemd. Ik ben al sinds mijn
6de lid van de Chiro dus nu ongeveer al 12jaar. Het afgelopen jaar was mijn
eerste jaar als leiding en het is voor mij toch wel een positieve ervaring
geweest. De speelclub was een bijzondere groep om te doen, allemaal stuk
voor stuk supertoffe kerels. Nu sta ik voor een nieuwe uitdaging bij de
Aspiranten en ik ben er zeker van dat we er ook dit jaar een tof jaar van gaan
maken.
Groetjes
Dikkop
Gegroet! Mijn naam is Dries en samen met vier andere getalenteerde leiders
zal ik volgend jaar de speelclub onder mijn vleugels nemen. Een beetje info
over mezelf: Naast Chiro houd ik me vooral bezig met mijn studie
Kinesitherapie. Ook kan je me vaak terugvinden achter mijn drumstel, gitaar,
pc en in de fitnesszaal. Alle hobby’s terzijde, hoop ik er een boeiend jaar op
na te houden samen met de jongste Chiromannen. Tot aan dé poort!
Hallo! Ik ben Jannes, maar op de Chiro mag je me 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 2 jaar doe. Naast mezelf lopen er nog
2 telgen van de familie Van Calster rond in de Chiro: mijn broers Zeger (Kerel)
en Stan (Topper). 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 bij ons. 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! (en af en toe al eens
een boze mama omdat haar lieve zoon met smerige kleren naar huis komt...
😉)
Hey hey! Ik ben Alexander. Ook wel Bakker of Bakkech genoemd. Waar deze
vandaan komt zal je hier nog wel lezen. Ik ben 19 jaar en woonachtig in
Elzestraat. Ik heb sinds juni mijn diploma als brood- en banketbakker. In
september ga ik de opleiding integrale veiligheid volgen. Dit om een goede
voorbereiding te hebben voor de ingangsproeven van politie inspecteur.
Elke week kan je me ook terugvinden op de velden van RB Elzestraat waar
ik, samen met een paar van onze leidingsploeg al jaren voetbal. Ken je me
nu al beter? Spreek me dan maar eens gerust aan!
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Hey
Ik ben Jarne en ik ben 19 jaar oud. Volgend jaar begin ik aan mijn 14de
jaar in de Chiro, waarvan mijn 2de als leider. Op de chiro ben ik
verantwoordelijk voor de kas, wat ik met veel plezier en zorg doe. Mijn
Chirohoogtepunt vindt elk jaar opnieuw plaats op kamp, waar ik dus ook
nu al reikhalzend naar uit kijk!
In de week ben ik terug te vinden in Leuven, waar ik nu aan mijn 2de jaar
Burgerlijk Ingenieur zal beginnen. Ik kijk er naar uit om er een geweldig
jaar van te maken!
Hallo!
Ik ben Maxim en ik zit ondertussen al 12 jaar in de Chiro. Ik ben als enige
"milleniumkindje" van de leidingsgroep de jongste leider en begin nu aan
mijn tweede jaar leiding.
Dankzij mijn onuitputtelijke interesse in informatica heb ik er resoluut
voor gekozen om volgend jaar Toegepaste Informatica te gaan volgen in
Antwerpen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik alle it-gerelateerde
taken binnen de Chiro op mij neem (ter ergernis van ons moeder, omdat
ik er volgens haar iets te veel mee bezig ben 😉).
Verder hoop ik dat we het komende Chirojaar even geweldig, of, wie
weet, zelfs nóg beter kunnen maken dan afgelopen jaar.
Hallo
Mijn naam is Jens en ik ben 19 jaar oud. Het is nu mijn tweede jaar in
leiding en voor de tweede maal heb ik voor de rakkers gekozen omdat wij
de coolste groep zijn. Al 14 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.
Tot zondag!!!!
Hallo, Ik ben Simon! Ik ben momenteel de leider die al het langst in de
Chiro zit, namelijk 1 jaar! Ik speel al meer dan 10 jaar gitaar en ben DJ op
de plaatselijke fuiven. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de
leidingsgroep er het komende Chiro-jaar een feest van zal maken, daar zal
ik wel voor zorgen 😉
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Hallo
Ik ben Bob Segers, en ik zit ondertussen al een goeie 5 jaar in de Chiro van
d’Elzestraat. Ik ben 19 jaar en zit nu in het 6de 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 iedereen, ik ben Eran, maar op de Chiro word ik weleens Beeran
genoemd, ik ben 19jaar oud en van die 19 jaar zat ik 11 jaar in de Chiro. Ik
supporter voor de kakkers.(natuurlijk) Momenteel ben ik nog een student
maar hopelijk niet voor lang meer 🙂
Samen gaan we er een onvergetelijk Chirojaar van maken!
X Beeran

Hallo
Mijn naam is Maarten Van den Broeck, maar op de Chiro ben ik eerder
gekend als Meutte en kent niemand eigenlijk mijn echte naam. Hoewel ik
momenteel 1 van de oudste leiders ben, zit ik nog maar 3 jaar in de Chiro
en ben ik jammer genoeg nooit lid geweest. Hoe dan ook ben ik blij om deel
uit te maken van deze geweldige groep, amuseer ik me enorm hard als
leider en probeer ik elke zondagnamiddag onvergetelijk te maken. Ik heb
mijn studies ondertussen al afgemaakt en werk momenteel bij Biofresh.

| ’t Program januari – april 2018

12

13

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 januari: Vandaag zullen er een paar nieuwelingen jullie leiders worden. De aspiranten hebben

namelijk een mega leuk spel voor jullie voorbereid.
Lekker warm thuis binnen een gezelschap spelletje spelen? Nee, wij
chirojongens spelen graag buiten onze gezelschapspelletjes, en wij zij zelf de
pionnen!!
13 januari:

20 januari : Die megacoole aspiranten gaan weeral eens een mega tof spel

voorbereiden voor jullie!
Ben je bang van spinnen? Of misschien van kleine ruimtes? Maar weet je waar de
leiding bang van is?
27 januari:

Skiën, schaatsen, snowboarden, ijshockey… Allemaal
sporten die je enkel in de winter kan doen. En waar kan je die sporten
het beste doen? Op de grote Chiro Olympische Winterspelen natuurlijk!
3 februari:

10 februari:

Vandaag gaan we allemaal een nieuw vriendje maken!

Er is een bende bandieten gespot in de Elzestraat! Maar zijn het wel echte
slechteriken?
17 februari:

Grote kastelen met knappe sterke ridders die het gevecht tegemoet
lopen met in de hand…. Een tennisbal?!
24 februari:

Vandaag liggen jullie leiders helaas nog in hun bed want ze hebben weeral een
spetterende editie van ElzestraaTD achter de rug!
3 maart:

10 maart: Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee het is SuperSpeelclubber!!

Kleine kabouters, de kleur groen, een pot goud en Ierse liedjes, het is
vandaag St. Patrick’s Day
17 maart:

Bloeddorstige krijgers diep in het oerwoud zijn op zoek naar sterke kerels,
kan de speelclub hen misschien helpen?
24 maart:

Oorlogen win je niet enkel door de sterkste te zijn maar soms ook door de slimste te
zijn. Wie zou er de meest strategische speelclubber zijn?
31 maart:
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RAKKERSPROGRAMMA
6 januari: Jeeeeeej terug Chiro!!! Maar de leiders weten niet meer hoe ze leiding moeten geven.

Gelukkig zullen de aspiranten het jullie leiding terug aanleren.
Eet maar een extra portie snoep want vandaag
houden we een dikke mensen dag.
13 januari:

Oei van de dokter moet de leiding even
rusten. Maar niet getreurd de aspiranten zullen de leiding
vervangen.
20 januari :

Benieuwd hoe het is om wekenlang alleen op
een onbewoond eiland te zitten? Dat kom je vandaag te
weten!!!
27 januari:

Midden in de schoorsteen van de openhaard
van de Chiro vonden we een oude schatkaart. Kompas,
schup én kaart in de aanslag want wij gaan deze schat zoeken.
3 februari:

Vandaag komen Maarten, Brent, Alexander & Jens jullie geen leiding geven. Ze
worden vervangen door Martina, Brenda, Alexandra & Jenny. Deze leuke dames zullen jullie een
leuke dag bezorgen.
10 februari:

Donderdag was het Valentijn, de dag van de liefde. Hopelijk
hebben jullie je liefje goed geswanjeerd. Zo niet krijg je vandaag een
herkansing.
17 februari:

Kampenbouwen, hout sprokkelen, insecten eten,… we doen
het vandaag allemaal op de survivaldag.
24 februari:

De leiders zijn moe na de opkuis van hun geweldige Chirofuif.
Spijtig genoeg GEEN Chiro.
3 maart:

10 maart: Wat kan je allemaal met een sjorbalk doen??? Dat komen we deze zondag te weten.
17 maart:

één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven zo gaat die goed zo gaat die beter en nog een

kilometer.
Rakkersweekend!!! We verwachten jullie vrijdag om 19u op de
Chiro met 15 euro in een gesloten enveloppe met je naam op. Het weekend zal eindige op zondag
om 13u. Indien je komt laat zeker iets weten aan Maarten, Brent, Alexander of Jens (gegevens zie
vooraan in het boekje).
Vrijdag 22 tot zondag 24 maart:

Uitstel is geen afstel, vandaag worden jullie gedoopt tot echt rakker. Doe slechte
kleren aan en neem douchegerief mee.
31 maart:
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TOPPERSPROGRAMMA
6 januari: Nu we allemaal onze buikjes goed rond hebben gegeten tijdens de
feestdagen, wordt het wel tijd dat we terug buiten komen en op de Chiro deze
bijgekomen vetjes er terug afplezieren. Helaas kan jullie geliefde leiding niet
meeplezieren, zij zitten nog volop in examens :( Gelukkig vonden ze tijdens het
studeren toch nog de tijd om vervangleiding te zoeken!
13 januari: Wederom vervangleiding...
20 januari: Wederom vervangleiding...
27 januari: Een stoel is een zitmeubel met een rugleuning en soms
armsteunen voor één persoon. Bij een kruk ontbreekt deze
rugleuning. Een zetel is een fauteuil of een deftig woord voor stoel.
De begrippen kunnen ook overdrachtelijk worden gebruikt, zoals: 'Hij
heeft een zetel in de Kamer' en 'Heilige Stoel'.
In zijn eenvoudigste vorm bestaat een stoel uit één of meer poten,
een plateau om op te zitten, en een rugleuning voor een steun in de
rug (en bij een stoel met 1 of twee poten dwarsstukken of een
plateau onderaan). Soms zijn er armleggers waarop de armen of
ellebogen kunnen rusten.
3 februari: Nog een laatste keer vervangleiding...
10 februari: Vandaag doen we iets waar we allemaal ongetwijfeld wel eens goesting in hebben:
ALLES KAPOT. Dat klopt, jullie hebben dat goed gehoord! Vandaag laten we onze frustraties de vrije
loop en zaaien we vernieling op de Chiro. Belangrijke opmerking wel: neen we vernielen niet de chiro
zelf, jullie brengen zelf één of meerdere voorwerpen mee die kapot mogen en de chiro is het
slagveld! Tot dan! :)
17 februari: #24uopdechiro #sleepover #vanzaterdagtotzondag #chillin’withfriends #instafamous
#meerinfovolgtnog #hashtag
24 februari: We doen vandaag iets met bolvormige voorwerpen in combinatie met ‘daar waar men
met de wagen over rijdt’ en ook iets met
maar dan véél cooler.

Toppersprogramma | ’t Program januari – april 2018

16

17
3 maart: geen Chiro wegens ElzestraaTD zaterdag
10 maart: Een wit spookje in een geel vierkant wordt vandaag onze beste vriend!
(of onze ergste vijand, hangt er van af in welk team je zit)
Enkele tips: wees deze maand een beetje spaarzaam met 4G, neem een
smartphone (met volle batterij!) mee en kom met de fiets.

17 maart: Bereid jullie goed voor op alles dat komen zal, want vandaag nemen
jullie het op tegen de meest sportieve, slimme, grappige maar bovenal knapste en
tegelijk ook zeer pretentieloze mannen van d’Elzestraat. TIP: tijdens de diverse
proeven kunnen er belangrijke dingen worden gewonnen om de beslissende
finale te winnen, eet deze voorwerpen niet op!

24 maart:

+

=?
- PONG

31 maart: Het maken van de ideale foto lijkt tegenwoordig heel
gemakkelijk met al die high-tech smartphones, ontelbare filters en
wannabe fotografen op sociale media. Vandaag zoeken we uit hoe dicht
jullie aanleunen tegen de titel van “wannabe fotograaf”.
! Breng een technologisch apparaat mee waarmee je foto’s van meer
dan een halve pixel kan trekken! Ook een fiets is aangeraden!
1 april: Geen school vandaag! Het is gewoon Chiro.
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KERELSPROGRAMMA
6 januari: In januari moet de leiding vol aan de bak voor hun examens, dus krijgen jullie vandaag

leiding van de aspi’s, joepie!!
13 januari:

vandaag wordt er vervangleiding voorzien.

20 januari : De Pepe is jarig!!!

Maar de leiding heeft nog steeds examens :(((( vandaag staan
de aspi’s ons dus andermaal bij, hoezee!
27 januari:

wij zijn de technologie-generatie. Daarom gaan we vandaag TikTok’s maken en illegale muziek downloaden! Of had deze activiteit nu toch iets
anders met het internet te maken?
3 februari:

Vandaag gaan we terug naar waar alles begon. Het begin van alles.
Jullie weten wel wat ik bedoel: de speelclub.
10 februari:

Vorige zondag heeft de leiding jullie een opdracht gegeven.
Vandaag wordt deze uitgevoerd.
17 februari:

Il y a trois jours, c’était la Saint-Valentin. Daarom gaan we vandaag eens meisjes
proberen versieren in plaats van alweer elkaar. Ook gaan we enkel Frans spreken want da’s ten slotte
de taal van de liefde <3
24 februari:

Otra vez, vamos a ser conquistadores. ¿Estáis listos
para la lucha?
3 maart:

de leiding is helemaal uitgeput na het organiseren van
den ElzestraaTD. Vandaag is het dan ook geen chiro.
8-10 maart: wafelweekend! Meer info volgt.
17 maart:

Bear Grylls is een watje en wij kunnen het beter.

24 maart:

‘verdekke, waar heb ik da nog gezien?’ Zorg maar dat jullie geheugen goed wakker is

vandaag ;)
31 maart:

Als een voorwerp A een kracht op een voorwerp B
uitoefent, gaat deze kracht gepaard met een even grote, maar
tegengestelde gerichte kracht van B op A. Deze wet stelt dat
krachten nooit alleen voorkomen, maar steeds in paren.
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ASPIRANTENPROGRAMMA
6 januari:

Generale repetitie voor volgend jaar!
6 januari: (20u30 of later)

3 koningen 3 koningen geeft mij nen nieuwe hoed
13 januari:

Oooooh kwak kwak kwak ooooh kwak kwak kwak oooh kwak ooh kwak ooh kwak kwak kwak!

20 januari :

Oké nog 1ne keer oefenen om het volgend jaar helemaal zelf te doen!
27 januari :

Look, search, cheese, click, search…
3 februari:

Het internet staat er vol van de laatste tijd de ene challenge
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10 februari:

Jullie ouders zullen het misschien ooit al is gezegd hebben: zijn dat geen foute vrienden?
17 februari:

De leiding moet er even tussenuit, GEEN CHIRO
24 februari:

a-b

2 maart: (zaterdag)

Hamburgers bakken op den ElzestraaTD!
3 maart:

Geen Chiro wegens ElzestraaTD zaterdag
10 maart:

Alles met jullie favoriete balkvormig voorwerp!
17 maart:

Wanneer in het buurland zwaar gefiest wordt met St. Patrick’s Day gaan wij de ruigere toer op.
24 maart:

Olie op 180° en gaan!
31 maart:

Oilsjt
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INFORMATIE KAMP
Beste ouders,
Volgende informatie kunnen we jullie al geven over het kamp.
Het kamp zal plaatsvinden in de buurt van het dorpje Wanlin – 5564
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
•
•
•
•
•
•

02/03/2018: ELZESTRAATD
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
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SPELLETJES
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