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VOORWOORD: GROEPSLEIDING
Beste Chirojongens, ouders en sympathisanten.
Het is weer zover, een nieuwe editie van ’t Program.
Het is weer winter wat wil zeggen dat de meeste van de leiding examens hebben.
Dit wil zeggen dat er bepaalde zondagen geen leiding gegeven zal worden, maar er zullen ook
enkele keren vervangleiding gegeven worden. Dit door oudleiding of door onze eigenste
aspiranten.
Hierbij een grootte dank u aan de oudleiding en aspiranten.
Wij doen uiteraard weer een nieuwe editie van den ElzestraaTD die zal doorgaan op 3 maart
2018. En hopelijk wordt weer een super editie.
De programma’s van deze editie lopen van 7 januari tot en met 25 maart.
Belangrijk om nog te vermelden is dat het algemene weekend door zal gaan van 6tot 8 april
2018
Wij wensen jullie alvast een vrolijke kerst, een gelukkig nieuwjaar en veel leesplezier
toegewenst van heel de leidingsploeg.
Brent Bosmans
0497/55 81 09
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VEEBEE WOORDJE
Het nieuwe Chirojaar ( met als thema iedereen Chironaut) is ondertussen reeds enkele maanden
oud, misschien even de tijd om me ook eens voor te stellen.
In dit geval staat een nieuw Chirojaar ook voor een nieuwe Veebee.
Ik ben Peter Durinck, opgegroeid en woonachtig te Sint-Katelijne-Waver.
Gewezen lid van Chiro Libertus, welke toen nog gelegen was in de dorpskern Nieuwendijk, van
midden jaren 70 tot net begin jaren 80.
Vader van Morgane (Tipper), Alexander ( leiding rakkers) & Andreas ( ex-Chiro).
Enkele maanden geleden werd ik door de groepsleiding aangezocht om de taak van Volwassen
begeleider ( VEEBEE) van Chiro Elzestraat op te nemen. Ik was gaarne bereid deze uitdaging aan
te gaan. Zij het met vele vragen en een bang hart. Maar dat was voor de enthousiaste
leidingsploeg geen probleem. Mijn Chiro-hart begon uiteraard terug te kloppen. Mijn taak
bestaat er echter uit aanwezig te zijn en daar waar nodig morele steun te bieden.
Ik heb echter het volle vertrouwen in deze prachtige groep als ik zie hoe ze er telkens in slagen
Chiro te maken.
Ook ik ga ,zoals mijn voorganger, met pluimen werken.
Een pluim voor diegene die eind september de jungle fuif tot een geweldig succes hebben
gebracht. Zowel de Chiro meisjes als de -jongens.
Een pluim voor diegene die de viering van Christus koning in elkaar hebben geknutseld, met een
mooi resultaat als gevolg.
Een dikke pluim voor het grote aantal kinderen die elke zondag enthousiast en blij naar de Chiro
komen om er te spelen en te ravotten.
Een dikke pluim voor de leiding die elke zondag ook paraat staat om deze kinderen op een
zinvolle en aangename manier te animeren.
En als laatste een dikke pluim voor mijn voorganger Dirk Feremans. Hij bracht Chiro Elzestraat
tot wat het nu is, een toffe enthousiaste groep leidinggevende mensen die zich inzet voor de
jeugd van d’Elzestraat. Kortom Bedankt Dirk!!!
Vriendelijke Chirogroet
Peter
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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

Uniform | ’t Program januari – april 2018

8

9

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
7 januari
Voor ons is het nieuwe jaar al gestart, maar het Chinese jaar is nog niet afgelopen. Hmm, maar
welk dier is het symbool van dit jaar voor de Chinezen?
14 januari
Een deel van de leiding heeft examens, vandaag nemen de aspiranten
het dus even over.
21 januari
Ooit al een astronaut willen zijn? Vandaag krijgt elke speelclubber de
kans om de ruimte in te gaan!
28 januari
Jammer genoeg is de leiding nog steeds aan het zwoegen om de examenperiode door te komen.
Ze worden dus nog maar eens bijgestaan door de aspiranten.
4 februari
Sorry speelclubbertjes, geen chiro vandaag 
11 februari
Binnen 3 dagen is het Valentijn, we weten allemaal wat dat betekent ;)
18 februari
De leiding heeft leefweek en is bezig met heel de chiro op te ruimen en orde te scheppen in jullie
rommel. Helaas dus geen chiro vandaag.
25 februari
Net zoals op school, heeft ook de chiro een jaarlijkse sportdag.
4 maart
Gisteren was er iets plezants te doen van de chiro naar ’t schijnt. Elzestraat TD ofzoiets? De
leiding moest tot laat werken en ligt nu pas in hun bedje. Geen chiro dus.
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11 maart
Vriendjesdag! Nodig al jullie vriendjes uit om mee naar de chiro te komen vandaag en wie weet
overtuig je ze wel om er vast bij te komen!
18 maart
Ooit al gehoord van de Noormannen? Nee? Oei… wacht, misschien
doet de naam Vikings een belletje rinkelen ;)

25 maart
De leiding heeft kampweekend en is heel het weekend bezig met een fantastisch avontuur in
elkaar te steken voor onze fantastische leden! Jammer genoeg is er deze zondag dus geen Chiro.
1 april
De leiders zijn paaseitjes aan het rapen. Geen Chiro .
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RAKKERSPROGRAMMA

7 januari
Vandaag gaan we aan de slag met een voorwerp dat vaak in sport en spel
gebruikt wordt. Meestal is het equivalent aan de alom bekende bolvorm, in
sommige sporten echter wijkt het voorwerp van deze vorm af en neigt het naar
de minder frequent voorkomende ei-vorm. Doorgaans is het voorwerp hol en
wordt het met lucht opgepompt. Welke toepassingen het voorwerp in kwestie
allemaal heeft, zoeken we vandaag met heel veel enthousiasme uit!

14 januari
De leiders kruipen vandaag vol goede moed met hun neus achter de boeken om die
verdomde examens goed (proberen) af te leggen. Daarom hebben we ervoor gezorgd
dat onze lieve aspiranten een leuke zondagnamiddag voor jullie hebben voorbereid.
Wat ze met jullie van plan zijn, mogen we helaas niet meedelen.

21 januari
Vandaag tillen we enkele wereldberoemde spelletjes naar een hoger niveau. OXO, stronten,
Stratego en nog veel meer spelletjes zullen een fameuze upgrade krijgen.

28 januari
Ook vandaag hebben de aspiranten weer een geweldig spel ineen gebokst! Er circuleren
geruchten dat ze hier maar liefst 237u over hebben gebrainstormd :o Zullen ze de hoge
verwachtingen inlossen…?

4 februari
De bossen… de habitat van een echte chiroman. Omdat we echte chiromannen zijn zullen we hier
enkele spelletjes spelen.
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11 februari
Zwijzame gier, stijve giraf of toch maar sluwe vos? Welke totem past het beste bij jullie? Dat
komen we deze zondag te weten.
18 februari
Een weekje GEEN CHIRO, de leiding bereidt ELZESTRAATD voor.

25 februari
Vandaag zetten we een stapje in de wereld en ontdekken we diverse culturen.
4 maart
Na een hopelijk succesvolle ELZESTRAATD is de leiding moe en kunnen jammer
genoeg geen leiding geven.
11 maart
Waar zijn de mannen die de gas doen branden, klinken repareren en de
vrouwen ambteren. Vandaag zijn we bouwvakkers.
18 maart
Ready for take off… We gaan een eigen waterraket bouwen. Wie bouwt de
beste? Neem zeker 2 grote waterflessen mee!!
25 maart
De leiders steken jullie geweldige kamp in elkaar, GEEN CHIRO.
1 april
Ding dong… de paasklokken zijn langs geweest, Joepie. Jammer genoeg is het GEEN CHIRO.
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TOPPERSPROGRAMMA
Zondag 7 januari
Twee van jullie drie geweldige leiders hebben helaas examens. Daarom hebben we voor jullie
geweldige vervangleiding voorzien onder toeziend oog van Maxim.
Zondag 14 januari
Vandaag gaan de aspi’s tonen wat zij allemaal in hun mars hebben, zij zullen jullie een hele
zondagnamiddag bezighouden.
Zondag 21 januari
Ook vandaag is er weer vervangleiding voorzien!
Zondag 28 januari
Aspi’s geven leiding 2.0
Zondag 4 februari
Als propere jongens van de Chiro van d’Elzestraat maken wij na een sanitaire stop ons
achterwerk netjes proper. Na enkele toiletbezoekjes blijf je dan helaas wel met een wc-rolletje
zitten.. Dus vandaag mogen (moeten) jullie deze meenemen naar de chiro, voorzie er minstens 2!

Zondag 11 februari
Jaja, 14 februari, de lievelingsdag van elke echte topper, is weer enkele dagen gepasseerd. Om
jullie gemis naar die geweldige dag te verzachten, hebben we iets leuks gepland met de Tippers.
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Zondag 18 februari
Geen Chiro
Zondag 25 februari
Vandaag gaan we het verre Mechelen een beetje beter ontdekken aan de hand van een stadsspel,
kom dus zeker met de fiets!
Zondag 4 maart
ElzestraaTD, dus geen chiro
Zondag 11 maart
Jullie leiding is helaas een deel van hun mannelijkheid verloren. Ze zijn namelijk veranderd in
echte scouts! Wij gaan jullie vandaag onderdompelen in deze aparte cultuur

Vrijdag 16 maart
Aangezien er voor jullie weer supermegaleuke examens naderen, is het vandaag examenchiro!
Deze zal doorgaan van 20-22u.

Zondag 25 maart
De leiding gaat het kamp voorbereiden op hun kampweekend, dus geen Chiro.
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Zondag 1 april
Het is chiro, zeker komen vandaag, er zijn veel mensen aanwezig

(hahahahhah 1 apriiiiil, het is Pasen, veel succes met eitjes rapen!)
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KERELSPROGRAMMA
7 januari
De leiding heeft examens dus vervangleiding.
14 januari
De aspiranten nemen het van ons over.
21 januari
De leiding is nog steeds hard aan het blokken voor de examens, wederom vervangleiding.
28 januari
Aspi’s geven voor een laatste keer leiding.
4 februari

11 februari
Aangezien het binnen een paar dagen Valentijn is en iedere mannetje opzoek gaat naar zijn
vrouwtje, kunnen we niet anders dan jullie verleidingstactieken testen zodat je zeker geen
blauwtje loopt.
18 februari
Geen Chiro!
25 februari
Met een ruiltocht is het de bedoeling om met iets van mindere waarde te eindigen
met iets van meer waarde dan m’n begonnen is. Een klein voor beeld: “Albert Klein
Haneveld en Stefan Egberts begonnen met een konijn en hadden drie jaar later een
luxeappartement aan een skipiste.”
3 maart
Den enige echte ELZESTRAATD! Allemaal welkom om een danske te placeren.
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4 maart
Het was weer een ongelooflijke editie van den ELzestraaTD! Maar de leiding ligt nog in hun bed.
Geen Chiro dus!
11 maart
Deze zondag is het vrij voor iedere stijl!

18 maart
Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favor.

25 maart
De leiding is druk bezig met het kamp in elkaar te steken, geen Chiro dus!
1 april
Tis weer den tijd vant jaar de heel uwen tuin vol ligt me van die chocolade eieren. Geen Chiro
dus.
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ASPIRANTENPROGRAMMA
7 januari
Start leefweek, meer informatie volgt nog.
14 januari
Vandaag stappen jullie even in de schoenen van de leiders, jullie gaan vandaag leiding geven om
jullie zo voor te bereiden om binnen 2 jaar zelf leider te worden.
21 januari
Aangezien vorig het spel in de stad van het vorig programmana niet is kunnen doorgaan, gaan
we dat vandaag doen
28 januari
Om een idee te geven hoe het is om leiding te geven aan de jongsten of aan de ouderen, geven
jullie vandaag nog ene keer leiding maar dan aan een andere groep.
4 februari
Vandaag zijn jullie 2 geliefde leiders een weekendje weg, daarom hebben we voor jullie vandaag
vervangleiding voorzien, van wie zouden jullie graag nog een keer leiding krijgen, gelek in de
goeien ouwe tijd? 😉
9 februari
Vandaag gaan we hamburgers kakken , 😉 😉 , op Shake that Asspi.
11 februari
VALENTIJN! Buiten kerstmis, en elke zaterdagavond als we voor de Malinwa staan te
supporteren, is dit misschien de mooiste dag van het jaar, natuurlijk gaan wij dit vieren,
TIP: trek je strakste leren vest en broek aan vandaag
18 februari
Leefweek voor leiding , geen Chiro
25 februari
We weten al wie dat de sterkste aspirant is, maar wie niet sterk is moet slim zijn. Vandaag gaan
we zien wie de slimste aspirant van de wereld is.
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4 maart
Normaal is het vandaag geen Chiro omdat de leiders, en ja ook de aspis, ElzestraaTD nog moeten
opruimen. Aangezien dat op diezelfde dag de vurige derby, KFC Katlijne – Red Boys, plaatsvind
gaan wij daar natuurlijk aanwezig zijn. Ps: als een aspi er in slaagt om op hun middenstip… ja ge
weetwel, dan zal deze opdracht van de jaaropdrachten als voltooid worden beschouwd 😉
11 maart
😉😉😉
18 maart
We gaan op berenjacht…
25 maart
Kampweekend, geen Chiro
1 april
Pasen
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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
•
•
•
•
•
•
•
•

03/03/2018: ELZESTRAATD
25/03/2018: Kampweekend leiders
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
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SPELLETJES
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