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Voorpagina 
Dolle pret met de kwiks in de modder! 

Voorwoordje 
Dag leden en ouders 

Eerst en vooral willen we jullie vanuit de leidingsploeg een heel 
gelukkig en gezond 2022 wensen vol met Chiro!  

Om het jaar goed in te zetten, verwelkomen we jullie graag allemaal 
op onze nieuwjaarsreceptie op 30 januari. Meer info vindt u hierover 
in het lovendonkske. Ook de VZW, trooper en de cornet-actie van de 
aspi’s komen aan bod.  

Groetjes, de leidingsploeg 
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• Geen chiro 
ZO 2 
januari

• Geen chiro
ZO 9 
januari

• Chiro voor alle afdelingen
• Aspidag

ZO 16 
januari

• Chiro voor alle afdelingen
• (film voor het goede doel)

ZO 23 
januari

• Chiro voor alle afdelingen
• Nieuwjaarsreceptie

ZO 30 
januari

Agenda 
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Belangrijke data in 2021-2022  

 

Data per afdeling  
Kadees     Weekend: 4-5 maart 2022 

 

Ribbelmeisjes   Weekend: 18-20 februari 2022 

Ribbeljongens   Weekend: 18-20 februari 2022 

 

Speelclubmeisjes  Weekend: 18–20 februari 2022 

Speelclubjongens  Weekend: 18-20 februari 2022 

• Carnaval op de chiro ZO 6 maart

• AzaleaverkoopZA 2 april

• Bouwfeesten15 - 17 april

• Dagje zeeZO 24 april

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

Rakkers   Weekend: 18-20 maart 2022 

 

Tippers    Weekend: 18-20 februari 2022 

Toppers   Weekend: 18–20 februari 2022 

 

Keti’s    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 andere 
afdelingsactiviteiten 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. Uitzonderlijk 
verkopen we ook onze uniformen op de nieuwjaarsreceptie op 30 
januari vanaf 17u. 

(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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Corona-update 23 december 2021 
Het Overlegcomité is op 22 december samengekomen om strengere 
maatregelen in te voeren tegen de opmars van de omikronvariant. 
Voor het jeugdwerk blijven volgende maatregelen hetzelfde en gelden 
tot minstens 28 januari: 

• Binnenactiviteiten zijn verboden, uitgezonderd 
sportactiviteiten. Wees voorbereid en draag warme kleren 
want we spelen zo vaak mogelijk buiten! 

 

• Een mondmasker is binnen verplicht vanaf 6 jaar. Iedereen die 
onze lokalen betreedt (bvb. om naar het toilet te gaan), draagt 
een mondmasker. Buiten is het mondmasker niet verplicht. 
Zorg er dus voor dat je steeds een mondmasker bij hebt als 
je naar de chiro komt! 

 

• Overnachtingen zijn ook verboden. Momenteel duurt het nog 
even vooraleer de eerste afdelingsweekends plaatsvinden, 
maar indien dit nog steeds verboden blijft, neemt de 
afdelingsleiding zeker contact op.  

 

Indien het Overlegcomité vervroegd samenkomt en nieuwe 
maatregelen impact vertonen op onze chirowerking, communiceren 
we dit zeker via mail en via onze social media (facebook en instagram)  
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We zijn ons bewust dat het aantal besmettingen de volgende weken 
terug fel kan oplopen. Om het coronavirus zo veel mogelijk buiten te 
chiro te houden, blijft het kind thuis op een chirozondag als:  

• Hij/zij ziek is of in contact geweest is met iemand die ziek is; 

• Hij/zij corona-symptomen vertoond;  

• Hij/zij getest moet worden of getest is, maar waarvan het 
resultaat nog niet beschikbaar is (= hoogrisicocontact)  

Indien uw 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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Kadees 
Lieve Kadeetjes  

Wat een jaar, wat een jaar! 
2021 is voorbijgevlogen!  

2021 was een jaar vol 
leuke herinneringen, want ... 

... Tine kwam als nieuwe leidster bij de kadees!   

... we mochten maar liefst 2 keitoffe nieuwe kadees verwelkomen! Nu 
zijn we met 10, hoera! Bedankt Maité en Arthur om ons vanaf nu te 
vergezellen bij de kadees!  

... we konden vaak van een vieruurtje genieten dat door jullie zelf werd 
gemaakt! (We aten zelfgemaakte koekjes, snoepjes, taart en kregen 
lekker warme chocomelk...) Ook de kadee-ouders verdienen dus een 
dikke pluim!  

... we kregen hoogbezoek van de Sint. Neo maakte een mooie brief 
voor de Sint met allemaal voetballers op. Staf vertelde aan de Sint 
dat Charlotte niet zo flink was geweest dit jaar, wat natuurlijk 
helemaal niet waar is! Bas moest bijna in de zak omdat hij teveel 
scheetjes laat en Guust werd zelfs gevraagd om te solliciteren als 
piet!  

... we rolden in de modder als echte zwijntjes. Staf en Thomas waren 
bijna niet meer te herkennen onder al die vuiligheid! Ook Thibo en Bas 
zijn echte zwijntjes, ze hielden een wedstrijdje ‘om ter meest koekjes 
in je mond steken’. Het resultaat kan je zien op de foto op einde!  

... we dansten en zongen de pannen van het dak! Lars liet zich 
helemaal gaan op de deuntjes van K3 en Tiebe toonde ons hoe je het 
best een papieren vliegertje bestuurt. Onze lieve ‘Fleurie’ met haar 
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tiktokmoves en Aaron met zijn luide stem waren ook in 2021 van de 
partij!  

... we maakten elke chirozondag in 2021 plezier voor tien! 

Laten we één ding afspreken:  

WE MAKEN 2022 MINSTENS EVEN LEUK ALS 2021 !!!!!   

  

   

 
 
 
 
 
 

 
Groetjes van jullie liefste leiding xxxx Thibo, Bas, Tine en Charlotte 
Seeeerie  
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Ribbelmeisjes 
Hey liefste Ribbelmeiden! 

 De zondagen vliegen voorbij! We zijn al bijna halfweg het chirojaar 
en ondertussen kennen we elkaar al supergoed! In de modder springen 
en ons vuil maken kunnen we als de beste , maar ook touwtrekken is 
voor ons geen uitdaging meer.  

Alle ribbels zijn echte feestbeesten, dit zagen we dit jaar jammer 
genoeg niet op de kinderfuif, maar wel op onze eigen superfuif: 
Ribbels uit den Haak! Jullie zijn duidelijk allemaal echte waterpong 
talenten!  

Geen paniek! We hebben nog heel veel om naar uit te kijken. Zo komt 
ons paasfeestje er nog aan en ook ons weekend (van 18 tot 20 
maart) staat al voor de deur. Uiteraard zijn er ook nog heel veel toffe 
chirozondagen om dan af te sluiten met het grote geweldige kamp!  

Wij kijken er alvast nog steeds naar uit om ons elke activiteit te 
amuseren en nog veel spelletjes te spelen! 

Dikke kussen  

Amber, Florence en Morgane 
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Speelclubjongens 
Jowww,  

Allereerst wensen wij aan alle speelclubjongens en hun ouders wij met 
de gehele leidingsploeg, en de speelclubjongensleiding op kop, een 
gelukkig nieuwjaar! We hopen dat 2022 net zo een tof Chirojaar als 
2021 zal worden.  

De speelclubjongensleiding heeft 2 grote wensen : Dat jullie na 
nieuwjaar blijven komen met grote aantallen zoals in het voorbije jaar 
en dat er toch wat minder maatregelen zullen zijn zodat we nog meer 
toffe dingen kunnen organiseren! Ouh nee wensen mag je niet 
verklappen of ze komen niet meer uit … Hopelijk deze 2 wel nog altijd!!  

In december hebben we op een fantastische manier Kerstmis gevierd. 
Lekker gezellig allemaal rond een vuurtje in dikke kerstkleren, wat wil 
een mens nog meer. Na deze fantastische afsluiter van het jaar heeft 
jullie leiding zich compleet op de examens gestort, dit is nog even 
doorbijten voor ons maar de gedachte van opnieuw een fantastisch 
Chirojaar na deze examen houdt ons recht! Wij kijken vooral uit naar 
ons weekend van 18 tot 20 februari. Dit wordt echt 1 van de  
hoogtepunten van het Chirojaar.  

Tot snel!!  

De Speelclubjongensleiding 
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Kwiks 
Dag lieve kwiks! 

Ho ho ho, wat gaat de tijd toch snel… Het nieuwe jaar is alweer 
aangebroken! Wij wensen jullie aaaallemaal een heel gelukkig 
Nieuwjaar en hopen dat jullie volop aan het genieten zijn van een 
leuke kerstvakantie! 

We hebben het jaar 2021 afgesloten met een heleboel leuke 
activiteiten! In november hebben we ons voorbereid op de kinderfuif, 
die jammergenoeg niet meer mocht doorgaan L. (Hopelijk kunnen we 
dit nog inhalen later op het jaar!) We waren als kwiksleiding 
jammergenoeg ook niet altijd compleet. Wies werd eens op een 
zondag vermoord door Zjef, met een lepel, in het toilet… En ook Ai-
Lien was plots voor een tijdje verdwenen (examens… L). Maar eind 
december waren we terug compleet, joepie! Herinneren jullie zich de 
omgekeerde dag nog, toen we plots allemaal tot rakkers 
transformeerden? En weten jullie ook nog hoe jullie als varkentjes 
door de modder rolden? Gelukkig hebben we van alles wat 
beeldmateriaal verzameld. J 

Geniet nog van de kiekjes op de volgende pagina die ons kwiksjaar tot 
nu toe al een beetje samenvatten. En dan laten wij jullie nog even 
verder genieten van jullie welverdiende vakantie! 

Heeeeel veel vieze modderkusjes, 
De -complete- kwiksleiding <3  
 
PS: er zijn wat technische problemen met het kwiktokaccount, maar we 
proberen dit zo snel mogelijk te herstellen zodat jullie verder kunnen 
genieten van onze fantastische (privé)kwiktoks! 
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Toppers 
 

Jooow Toppers, 

Wat vliegt de tijd snel! Ondertussen is het al 2022 en hebben we al 
vele leuke chirozondagen achter de rug. Ook tijdens de examens 
konden jullie goed ontspannen tijdens de examenchiro’s. Sneeuw 
hebben we nog niet gehad maar we zagen dat jullie minstens even 
goed kunnen slieren in de modder.  

Genoeg teruggeblikt, tijd om naar de toekomst te kijken. 

We kunnen alvast beginnen verlangen naar nog veel meer leuke 
chirozondagen en niet te vergeten ons titoweekend (18/02-20/02)! 
Vergeet dit dus zeker niet in jullie agenda te zetten. 

Ook ons lokaal begint langzaam aan kleur te krijgen, hopelijk kunnen 
we het nog volledig afwerken vooraleer we op kamp vertrekken :p 

Hopelijk tot snel! 

Groetjes, 

Mathias en Lucas  
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Liefste asπ’ssss 
 

Liefste aspi’s, 

2021 is me weer een jaar geweest, 

Zonder fuif, zonder feest, 

Maar 2022 komt eraan, 

En daar zullen er pas goeie feestjes ontstaan, 

Van bouwfeesten tot de fuif, van weekend tot midweek, 

Geen zorgen, jullie favoriete leiding laat jullie niet in de steek, 

En ook het spetterend kamp zal er snel gaan zijn,  

Maak jullie koersbeentjes maar warm en begin alvast te letten op je 
lijn ;) (ja mannen het moet rijmen he), 

Hou jullie maar alvast klaar voor aspidag, 

En vergeet ons favoriete spelletje niet te spelen: kruisvlag! 

Dit is dan onze nieuwjaarsbrief voor dit jaar, 

En zo is ons artikeltje voor het Lovendonkske ook weer klaar! 

 

Jullie lieve kapoentjes, Jarne en Marie 

1 januari 2022 
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Trooper 
Gebruik jij dit al? Door via trooper je 
aankopen te doen, kan je Chiro Sleidinge 
hiermee steunen. De Chiro krijgt 
gemiddeld 3% van je aankoopbedrag 
zonder dat het jou iets extra kost.  

Hoe gaat het in zijn werk?  

Ga naar deze site en volg onderstaande stappen: 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chirosleidinge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Zoek de shop je wil aankopen 

2. 
Doe je aankoop net zoals anders 

3. 
De shop schenkt een percent aan 

Chiro Sleidinge 
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Cornet-actie aspi’s  
In samenwerking met Trooper, organiseert Cornet een actie speciaal 
voor jeugdverenigingen, waar de aspi’s van Chiro Sleidinge aan zullen 
meedoen! 

Hoe gaat dit in zijn werk?  

De aspi’s kunnen twee soorten bakken Cornet verkopen:  

 

 

 

 

Voor de bakken die gekocht worden, kunnen zij hieraan €5/verkochte 
bak verdienen.  

Vanaf 60 bakken die ze verkocht krijgen, zullen ze €10/verkochte 
bak ontvangen.  

Verkoop 

De verkoop start op 1 februari 2022 en loop tot en met 16 maart 
2022. Dit kan u zowel online doen via de websshoppagina van trooper 
of u kan uw bestelling doorgeven aan de aspi’s en doen zij voor u de 
aankoop.  

Meer info over deze actie vindt u via: https://blog.trooper.be/nl/alles-
wat-je-moet-en-wil-weten-over-de-cornet-
actie?utm_source=Sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=
website&fbclid=IwAR1ef8rqlcM3o3ESKijND04IEfE-
V1txQwHtrSLOhlWuInd0sSMxjRtRmTA 
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Nieuwjaarsreceptie 
Om het jaar 2022 leuk in te zetten met Chiro Sleidinge, organiseert 
het feestcomité naar jaarlijkse gewoonte een gezellige 
nieuwjaarsreceptie.  

Op 30 januari zijn jullie allemaal welkom om mee te genieten van een 
lekker hapje en drankje en om samen met andere ouders, leden en 
leiding het nieuwe jaar te vieren.  

Na de Chiro, om 17u, staan wij klaar om jullie te verwelkomen en 
samen te klinken!  
 

 

 

 

 

 

 

Uitzonderlijk is er ook een mogelijkheid om op dat moment onze 
uniformtruien, -tshirts en -sjaaltjes te kopen.   

 

Graag tot dan! 

Groetjes, de leidingsploeg en het feestcomité  
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VZW  
Dag beste ouder, 

De VZW van onze Chiro is op zoek naar mensen die op enkele 
momenten vrijwillig zouden willen meehelpen met wat klusjes in ons 
chirolokaal. Dit kan gaan over verven, elektriciteit, sanitair, 
houtbewerking, groenonderhoud...)  

Ook zijn ze een paar kandidaten aan het zoeken die het zouden zien 
zitten om in de beheerraad van de VZW te komen.  

Als u interesse hebt, kom dan zeker eens langs op de infodag op 30 
januari om 16.30u (net voor de nieuwjaarsreceptie). De 
verantwoordelijken van de VZW zullen een woordje uitleg geven over 
de werking en antwoord te  
geven op jullie vragen.  
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Kleurplaat 
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In the spotlights 
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Hiep hiep hiep, hoera!  
     

     januari 

2  Bastiaan Rigolle   Leider 

3  Thibo Batsleer    Leider 

4  Camille Tack    Tipper 

6  Louise De Baerdemaeker  Ribbelmeisje  

6  Ferre Lippens    Ribbeljongen 

7  Simon Capenol   Speelclubjongen 

7  Elise Leroy    Speelclubmeisje 

9  Vince De Blaere   Rakker 

10  Stan De Brabander   Speelclubjongen 

11  Delano Heyrman   Speelclubjongen 

12  Ninke Decoene   Aspi 

13  Eva De Reu    Aspi   

14  Otto Brennan    Speelclubjongen 

14  Marie Missault   Leidster 

16  Laure De Walsche   Speelclubmeisje 

17  Lore De Baets    Leidster 
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17  Charlotte Serie   Leidster 

18  Guust Claeys    Ribbeljongen 

19  Leonie De Storme   Kwik 

19  Wouter Roegiers   Speelclubjongen 

21  Liezel Haes    Tipper 

24  Lilly Geirnaert    Tipper 

24  Arne Gruslin    Aspi 

24  Lian Perdaen    Rakker 

28  Thieben Riebbels   Ribbeljongen 

29  Matteo Mortier   Topper 

29  Juul Poelman    Speelclubjongen 

29  Mona Van Speybroeck  Aspi 

31  Chloe Coens    Speelclubmeisje 

 

 

 

 

 

 

 



 ’t Lovendonkske - 27 - januari 2022 

Wist-je-dat…  
... er sommige afdelingen een paastfeestje zullen geven 
in plaats van een kerstfeestje?  

... de leiding elke maand foto’s doorstuurt van z’n 
afdeling en er wordt gestemd welke foto op de 
voorpagina komt? 

... de leiding in december ging eten en samen een secret santa deed? 
Iedereen kreeg een leuk cadeautje!  

... de kampleiding al volop aan het voorbereiden is voor ons kamp?  

... leidsters Lore en Charlotte op dezelfde dag jarig zijn? Vergeet ze 
dus zeker geen dikke proficiat te wensen op 17 januari! 

... de leiding twee keer per jaar een leidingsevaluatie houdt? Zo 
proberen we de Chiro telkens een beetje beter te maken! 

... de leiding al aan het brainstormen is voor een kampthema? Er zijn 
al leuke ideetjes gepasseerd!  

... alle ouders welkom zijn op de nieuwjaarsreceptie op 30 januari? 

... er steeds meer modder op de terrein ligt en de leden daar zeker 
geen problemen mee hebben? De wasmachines zullen ook een beetje 
vuil zijn door de modderige chirokleren.  

... er heel weinig stoute kindjes bij Chiro Sleidinge zitten? De Sint en 
de vier pieten waren daar heel blij mee en deelden aan iedereen wat 
lekkers uit! 

... we allemaal hopen dat onze kinderfuif en grote fuif dit chirojaar 
nog kan doorgaan?  

... we momenteel aan 345 ingeschreven leden zitten?  
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... de leiding volop examens heeft? Daarom zullen jullie eens leiding 
krijgen van de aspi’s of zal er een film getoond worden! 

... we nog veel leuke activiteiten op de planning hebben staan in dit 
chirojaar? Denk maar aan de afdelingsweekends, azaleaverkoop, dagje 
zee, carnaval... 

... leidsters Marie (Missault) en Manou (Meganck) dezelfde initialen 
hebben?  

... leider Lucas en leidster Hanne voor de vieruurtjes zorgen op de 
chirozondagen?  

... we heel wat creatieveligen hebben binnen onze leidingsploeg? 
Neem zeker eens een kijkje op instagram: Couleur Arté en Bonne 
Chance 

... Ward Roegiers de winnaar is van de snoepenverkoop? Hij wint 
namelijk een grote snoepentaart!  

... de tito’s en keti’s hun lokaal aan het verven zijn? We kijken uit naar 
het mooie resultaat!  

... de aspi’s hun aspikot helemaal in het oranje hebben geverfd? 

... er heel wat FC De Kampioenen-fans in de leiding zitten? Mijn 
gedacht! 

... we stiekem onze kerstboom nog het hele jaar willen laten staan? 
Zo gezellig! 

... het aspi-artikeltje wel heel erg origineel is? Ook de mooie foto’s 
van de kwiks maken ons blij!  

... we nog nooit zo veel wist-je-datjes hebben geschreven?  

... we nog één wist-je-datje nodig hadden, maar onze inspiratie op 
was? 


