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Voorpagina 
Schattige en blije gezichtjes te zien bij de ribbelmeisjes! 

Voorwoordje 
Dag chirovrienden 

Wat leuk dat jullie nog steeds met veel enthousiasme naar de chiro 
komen. Vergeet jullie zeker niet in te schrijven en/of lidgeld te betalen 
als dat nog niet is gebeurd. Dit is belangrijk voor onder meer de 
verzekering. De inschrijvingslink vinden jullie nog steeds op onze 
website: chirosleidinge.be. 

Wauw, het is al december... dat betekent ook dat het steeds vroeger 
donker wordt. Draag daarom zeker een fluovestje als je naar de chiro 
komt en vertrekt. Zo ben je steeds goed zichtbaar in het verkeer!  

We wensen jullie vanuit Chiro Sleidinge ook fijne feestdagen toe in 
december! Draag zorg voor elkaar en maak er samen een leuke en 
gezellige tijd van.  

We hopen er met z’n allen nog een fantastisch en corona-vrij chirojaar 
van te maken!  

Groetjes, de leidingsploeg 
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• Chiro voor alle afdelingen 
(Sinterklaas)

ZO 5 
december

• Chiro voor alle afdelingen
ZO 12 

december

• Chiro voor alle afdelingen
ZA 19 

december

• Geen chiro
ZO 26 

december

Agenda 
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Belangrijke data in 2021-2022  

 

Data per afdeling  
Kadees     Kerstfeestje: 29 december 2021 

Weekend: 4-5 maart 2022 

Ribbelmeisjes   Kerstfeestje: 30 december 2021 

Speelclubmeisjes  Weekend: 18–20 februari 2022 

Speelclubjongens  Kerstfeestje: 18 december 2021 

    Weekend: 18-20 februari 2022 

Kwiks    Weekend: 18-20 maart 2022 

• Film voor het goede doelZO 23 januari

• Nieuwjaarsreceptie na de chiroZO 30 januari

• Carnaval op de chiroZO 27 februari

• AzaleaverkoopZA 2 april

• Bouwfeesten15 - 17 april

• Dagje zeeZO 24 april

• Kamp19 - 29 juli
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Rakkers   Weekend: 18-20 maart 2022 

Tippers    Weekend: 18-20 februari 2022 

Toppers   Weekend: 18–20 februari 2022 

Keti’s    Kerstfeestje: 22 december 2021 

Midweek: 16-18 februari 2022 

Weekend: 18-20 februari 2022 

Aspi’s    Weekend: 18–20 maart 2022 

    Midweek: 18-22 april 2022 

 

De leiding zal de verdere info over het weekend en kerstfeestje via 
mail laten weten aan jullie. De afdelingen die geen kerstfeestje doen, 
zorgen voor een paasfeestje. Deze data zullen later worden 
meegedeeld.  
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Contact via mail 
Wil je een leid(st)er contacteren:  

voornaam.naam@chirosleidinge.be (bv. wout.forre@chirosleidinge.be) 

Wil je een afdeling contacteren: 

afdeling@chirosleidinge.be (bv. speelclubmeisjes@chirosleidinge.be) 

Wil je onze VB of groepsleiding bereiken: 

volwassenbegeleiding@chirosleidinge.be 
groepsleiding@chirosleidinge.be  

 

Uniform 
Het uniformteam zal één keer per maand na de chirozondag (vanaf 
17u) aan de oprit staan om bepaalde uniformstukken te verkopen. 
Dit is telkens op de eerste chirozondag van de maand.  

(We aanvaarden zowel cash als payconiq)  

Wat verkopen we?  

• Sjaaltjes (voor ribbels en speelclub): €3 

• T-shirt van Chiro Sleidinge: €7 

• Rode trui van Chiro Sleidinge: €20 
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Ribbeljongens 
Hey beste ribbeljongens, 
 
Hopelijk hebben jullie zich al geamuseerd 
gedurende de voorbijgaande Chiro- 
zondagen, want wij alvast wel! We zijn dit 
jaar ook met een grote groep, dit betekent 
dat we veel vriendjes kunnen maken! 
 
De spelletjes die we de voorbije zondagen 
al gespeeld hebben, waren rupsje ribbel, 
de slimste ribbel ter wereld (vooral de 
doe-opdrachten), de sterkste ribbel, de 
olympische spelen: ribbel editie en nog 
veel meer!  
 
Ook hebben we al veel teamspelen gedaan, dit deden we zodat de 
ribbeljongens elkaar beter konden leren kennen en zo meer vriendjes 
kunnen maken. Zo deden we het grote kastanje spel, bestaande uit: 
om ter meest insecten zoeken, om ter meest kastanjes vinden per 
team, doe opdrachten om punten te winnen, beste verf tekeningen 
maken en een winkelkar met een papieren doelwit bekladderen vol 
met verf!  

 
 
Om de ribbeljongens hun creatieve en 
strategische vaardigheden te testen, 
speelden we ook het grote stratego spel. 
Hiervoor moesten ze in teams kampen 
bouwen, kampen veroveren en onderling 
duelleren. 
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Twee zondagen geleden hebben we ook de gekste kapsels gemaakt 
aan de hand van gelproducten en maakten we vervolgens een zeer 
leuke én gekke groepsfoto, die hieronder te zien is.  
 
 
Wij hopen jullie volgende Chirozondagen alvast met veel enthousiasme 
te mogen ontvangen! 
 
 
Vele groetjes van jullie ribbelleiding ! 
 
Quinten & Jelle  
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Speelclubmeisjes 
Dag liefste speelclubmeiden, 

Wat vliegt het jaar voorbij, ondertussen is het al december en hebben 
we al heel wat leuke momenten achter de rug! Van Miss Speelclub 
tot spinnensoep op Halloween en chocomelksnorren op de 
sneukeltoer. De kinderfuif mocht jammer genoeg niet doorgaan, maar 
wij beloven jullie dat we dit dubbel en dik zullen inhalen! Die 
dansbeentjes gaan zeker nog van pas komen! J  

Ondertussen wachten we ongeduldig op de komst van de lieve goede 
man, Sinterklaas! Wat zal er in zijn grote boek staan? Zullen er stoute 
kinderen zijn bij onze speelclubmeisjes...? 

December wil ook zeggen dat het einde van het jaar in zicht is, hebben 
jullie al goede voornemens voor het nieuwe jaar? Gelukkig is er nog 
heel veel leuks op komst om het oude jaar in schoonheid af te sluiten 
en het nieuwe jaar te starten! Denk maar aan de film, ons weekend, 
aspidag en nog zoveel meer! We willen natuurlijk nog niet alles 
verklappen en houden onze wilde plannen graag nog even geheim. 
Één ding is zeker, jullie gaan niks willen missen!  

Wij laten jullie graag nog wat mooie sfeerbeelden zien van de voorbije 
zondagen, pareltjes om in te kaderen!  

Vele groetjes van jullie 
liefste leiding,  
Annemijn, Laure en Lore 
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Rakkers 
Yowww stoere rakkers  

We hebben tot nu toe op onze chirozondagen al enkele wijze 
spelletjes gespeeld. Onze flessen zijn super hoog in de lucht 
geschoten. We hebben al met ons natte voeten in de grachten 
gelopen. En wanneer we eventjes niet kijken, liggen jullie in de modder 
te rollen. Echte varkentjes jullie.  

 

Dit jaar doen we geen kerstfeestje. We hebben gekozen om een 
paasfeestje te geven. Nog eventjes wachten dus.  

 

Vergeet zeker de datum 
van ons mega leuk weekend 
niet: 18-20 maart. Zijn 
jullie ook al benieuwd waar 
het zal zijn en welke 
spelletjes we daar zullen 
spelen? Wij hebben er 
alvast super veel zin in!  

Alessio & Stef 
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Tippers 
Hiii, tippers 

We zijn intussen al enkele chirozondagen verder en hebben ons al 
ferm geamuseerd. Denk maar aan die keer toen Camille en Wies 
ketchup en mayonaise over hen kregen omdat ze zo flink naar ons 
hadden geluisterd. We hebben elke zondag ook telkens mogen smullen 
van lekkere vieruurtjes. Hierbij een voorlopige tussenstand van de 
beste duo’s.  

• Op plaats 3: Linde en Fee 

• Op plaats 2: Netje en Lana 

• Op plaats 1: Nore en Wies  

Maar HET beste vieruur was natuurlijk de 
chickennuggets en mocktails van de leiding 
tijdens ‘Tippers uit den haak’! ;)  

Er staan nog enkele leuke dingen op de planning: 

• Sinterklaas die een bezoekje brengt op de chiro (05/12) 

• Ons megafantastischsuperwijs titoweekend (18/02 – 20/02) 

• Een te gek paasfeestje (datum wordt nog bekend gemaakt) 

Vergeet ze niet in je agenda te zetten want het wordt WIJSSSSSS!! 

Vergeet ook niet dat het vanaf 5 december examenchiro is. Deze gaat 
telkens door van 16u30-17u30. Wij wensen jullie alvast heel veel 
succes met de examens, GO GIRLS! En daarna kunnen jullie van een 
verdiende kerstvakantie genieten. Fijne kerstdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar! 
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Lieve groetjes,  

Je kapoenen 

Manou en Elise  

xxxxxxxxx 
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Keti’s 
Heeyyy Keti’s!  

Het jaar is nu al eventjes bezig en we hebben toch al een aantal leuke 
activiteiten achter de rug: de vieze doop op de eerste chirozondag, 
het bosspel, de wereldrecords verbreken, badeentjes zoeken in 
Sleidinge… Het verkopen van onze soep was ook een groot succes! Dit 
hadden we niet verwacht. Hierdoor zijn we toch alweer een stapje 
dichter bij onze eigen keti-truien. JOEPIEEE 

Momenteel ziet ons lokaal nog helemaal wit, maar wij hopen dat dit 
binnenkort toch een mooi blauw kleurtje begint te krijgen... Misschien 
komt daar wel verandering in tijdens de examenchiro’s? 

Elke chirozondag hebben we al kunnen genieten van een keilekker 
vieruurtje. Het is niet gemakkelijk om het dessertenbuffet van Lotte 
en Nell, de donutrups van Camille en Céline, de piemelpannekoeken 
van Henri en Jenne en de hete bliksem van Wiebe en Josse te verslaan.  
Wij zijn al benieuwd wat er nog allemaal zal klaargemaakt worden 
voor ons dit jaar.  

Als laatste willen wij jullie ook nog herinneren aan enkele heel leuke 
activiteiten die jullie niet mogen missen. Schrijf de datums maar in 
jullie agenda!  

• Kerstfeestje: 22 december (zijn jullie ook al benieuwd wat we 
gaan doen?)  

• Midweek: 16 tot 18 februari  

• Weekend: 18 tot 20 februari 

Verdere informatie over deze activiteiten komt zo snel mogelijk.  
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Wij wensen jullie alvast heel veel succes met de examens! 

Vele kusjes van jullie liefste leiding! 

Canisia, Hanne, Zjef  
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Corona-update 23 november 2021 

Nu het aantal besmettingen terug stijgt in België, merken we dat er 
ook besmettingen opduiken binnen onze chiro.  

Er zijn onlangs nieuwe maatregelen aangekondigd voor 
jeugdactiviteiten. Van 20/11 zijn mondmaskers binnen verplicht voor 
iedereen vanaf 10 jaar. Voor activiteiten buiten dient er geen 
mondmasker gedragen te worden.  

Graag sommen we ook nog even op wat er moet gebeuren indien uw 
kind na een chiroactivteit besmet blijkt te zijn. 

 

• Indien uw kind deelgenomen heeft aan een chiroactiviteit en 
een positieve test heeft afgelegd binnen de twee dagen na de 
activiteit, gelieve dan contact op te nemen met de 
afdelingsleiding. 

 

• Als u wordt gecontacteerd door contacttracing, gelieve dan 
het telefoonnummer van iemand van de afdelingsleiding door 
te geven.  

 

• Om zo correct mogelijk voorbereid te zijn, zullen wij contact 
opnemen met heel de afdeling (via mail en sms) om de 
aanwezigheden te verzamelen. Dit als extra controle. 
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• Indien u een mail ontvangt over een besmet lid, maar zelf 
merkt dat uw kind ook symptomen vertoont en/of een test 
moet laten afnemen, laat u dit best ook weten via mail zodat 
wij verdere voorbereidingen kunnen treffen.  

We hopen dat we op die manier een uitbraak kunnen vermijden. Indien 
er binnen een afdeling meer dan drie besmettingen gekend zijn, zal 
de chiro voor die afdeling een weekje ‘sluiten’. De afdelingsleiding zal 
hier contact voor opnemen. Indien u geen mail ontvangt, gaat de chiro 
gewoon door!  

Belangrijk om nog even te vermelden is dat het kind, buiten een 
positieve test, ook niet deelneemt aan de chiroactiviteit in volgende 
gevallen:  

• Ziek is of in contact geweest is met iemand die ziek is  

• Corona-symptomen vertoont  

• Getest moet worden of getest is, maar waarvan het resultaat 
nog niet beschikbaar is.  

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u steeds de groepsleiding 
en/of afdelingsleiding contacteren die jullie met veel plezier verder 
helpen.  

Stay safe!  

De leidingsploeg 
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Sinterklaas naar de chiro 
De Sint is in het land! Hij komt zoals elk jaar ook 
een bezoekje brengen aan onze Chiro. Dit jaar zal 
dat op zondag 5 december zijn. Breng zeker een 
leuke tekening of mooie brief mee voor Sinterklaas en wie weet zullen 
de drie pieten iets lekkers in de plaats geven aan de brave kindjes... 
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In the spotlights  
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Zoek de 8 verschillen 
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Spelletje foto’s 
Verbind de leidingsfoto’s met het juiste afdelingskleur.  

  

GRO 

GRO 

PAA 

PAA 

ROO 

BLA 

BLA 

ROZ 

GEE 
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Hiep hiep hiep, hoera!  
       december 

4   Wout Windey   Toppers 

9   Mathis De Buysscher  Speelclubjongen 

9   Miel Meerschaut  Keti 

9   Nell Roegiers   Keti 

11   Màtìs Pelfrène   Ribbeljongen 

11   Vanya Verbiest  Kwik 

15   Noor De Meyer  Kwik 

15   Tiebe Silversmet  Kadee 

17   Maxim Vereecken  Speelclubjongen 

20   Elene Van Damme  Speelclubmeisje 

23   Emile Serie   Keti 

23   Louise Serie   Keti 

24   Wout De Forche  Speelclubjongen 

25   Nicolas Rosiers  Keti 

25   Morgane Van De Velde Leidster 

28   Renzo Regelbrugge  Speelclubjongen 
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Wist-je-dat…  
... uitstel geen afstel is? We kunnen niet wachten om 
onze fuif en kinderfuif te laten doorgaan in het voorjaar!  

... alle snoepzakjes werden verkocht op 3 chirozondagen 
in plaats van 4? 

... de leiding binnenkort heel hard moet studeren voor 
hun examens? 

... de Sint ook langskomt op de Chiro? Hopelijk zijn er geen stoute 
kinderen bij Chiro Sleidinge!  

... je elke eerste chirozondag van de maand t-shirts en truien kan 
kopen na de Chiro? 

... het belangrijk is om op tijd aanwezig te zijn op de Chiro? Voor de 
laatkomers zal de leiding een originele straf bedenken...  

... de leidingsploeg een bedankingsfeestje georganiseerd heeft voor 
iedereen die het voorbije jaar een helpende hand heeft toegestoken? 

... een mier 1x per 2 minuten ademt? 

... het weer heel koud zal worden? Haal die mutsen, handschoenen en 
sjaals maar boven! 

... het op 19 januari film voor het goede doel is?  

... DJ bleye bakkes (leider Quinten) en DJ Jarne Bogaert dé twee DJ’s 
zijn in onze leidingsploeg? Hopelijk zijn ze weer snel op vele feestjes 
te horen! 

... we jullie allemaal veel leuke cadeautjes wensen met de feestdagen? 
Zet die kerstboom maar al klaar! 


