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Voorpagina 
Terwijl de speelclubmeisjes zich amuseerden met wat maïs, kregen ze 
een bezoekje van de rakkerleiding.  

Voorwoordje 
Dag chirovrienden 

We zijn met z’n allen het chirojaar goed gestart! Elke chirozondag 
mocht de leiding meer dan 200 leden verwelkomen om allerlei 
spelletjes mee te spelen, wauw!  

Zoals in een normaal chirojaar valt er in november heel wat te beleven. 
Na een jaar zonder fuif, mogen we terug Slenne Uit Den Haak 
organiseren... en daar hoort natuurlijk ook een kinderfuif bij! Op 20 
november van 18.30u tot 20u kunnen jullie allemaal de beentjes 
komen loszwieren op de beste muziek in ons chirolokaal.  

De snoepenverkoop loopt nog steeds door en jullie kunnen hiermee 
een leuke prijs winnen. Trommel je oma en opa, tante en nonkel, 
vrienden en vriendinnetjes op om een lekker zakje snoep te kopen. 

Eind deze maand zal het uniformteam ook een tweedehandsverkoop 
organiseren. Meer info hierover vinden jullie in dit Lovendonkske.  

Indien er vragen zijn, aarzel niet om ons eens aan te spreken op een 
chirozondag of een mailtje te sturen. J  

Groetjes, de leidingsploeg 
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Agenda 
 

  

• Chiro voor alle afdelingen
• Snoepenverkoop

ZO 7 
november

• Chiro voor alle afdelingen
• Snoepenverkoop

ZO 14 
november

• Kinderfuif
• Slenne uit den haak

ZA 20 
november

• Geen chiro 
ZO 21 

november

• Chiro voor alle afdelingen
ZO 28 

november
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Belangrijke data in 2021-2022  

 

Data afdelingsweekends  
Speelclubmeisjes- en jongens Weekend: 18–20 februari 2022 

Kwiks en rakkers   Weekend: 18-20 maart 2022 

Tippers en 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 via mail laten weten 
aan jullie.   

• Sinterklaas op de chiroZO 5 december

• Film voor het goede doelZO 23 januari

• Nieuwjaarsreceptie na de chiroZO 20 januari

• Carnaval op de chiroZO 27 februari

• AzaleaverkoopZA 2 april

• Bouwfeesten15 - 17 april

• Dagje zeeZO 24 april

• Kamp19 - 29 juli
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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.  

Wat verkopen we?  

• Sjaaltjes (voor ribbels en speelclub): €3 

• Rode trui van Chiro sleidinge: €20 

Telkens zullen er op de eerste chirozondag van 
de maand uniformen verkocht worden op de chiro.  

Zondag 28 november organiseren wij om 17u een 
tweedehandsverkoop. Na de chiro kunnen de ouders ook hun 
chirokleren verkopen aan ouders die nog kleren nodig hebben voor 
hun kinderen. Wij zullen een lijst ophangen met richtprijzen per 
kledingsoort.  
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Kadees 
Hey hey kadees! 

We zijn eindelijk terug van start kunnen gaan met een nieuw coronavrij 
chirojaar! Nadat jullie de nieuwe leiding (of toch één nieuwe leidster) 
leerden kennen, zijn we direct van start gegaan met de 
chirozondagen. Wat is het fijn om jullie allemaal terug te zien! 

 

Maar er was nog meer goed 
nieuws... We hebben er niet 
alleen een nieuwe leidster bij, 
maar ook twee nieuwe kadees: 
Welkom Maité en Arthur!!! 
Super leuk dat jullie erbij zijn! 

Zo staat onze kadeeteller 
maar liefst op  10 kadees! 

 

 

 

De voorbije weken hebben 
we al alle planeten ontdekt, 
hebben we ons eigen 
brouwerij geb(r)ouwen en ... 
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... hebben we zelf popcorn gemaakt! 
Gelukkig kon Staf na zijn prachtprestatie 
van de triathlon toch nog wat energie 
overhouden om ons mee te helpen. 

Mmm, dat was heerlijk! 

 
 

Maar niet getreurd als je nog niet elke 
week kon komen, er staan ons nog zó 
veel leuke chirozondagen te wachten, wij 
kijken er alvast naar uit !!! 

Dikke kus! 

 
       Thibo     Tine      Serie      Bas 
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Ribbelmeisjes 
Hey ribbelmeiden, 

We zijn ondertussen aangekomen in de maand november en hebben 
onze eerste chirozondagen samen al achter de rug. En wat hebben 
we ons al geamuseerd! We leerden samen rupsje ribbel kennen en 
gingen op zoek naar kastanjes, blaadjes... voor een leuk herfstspel.  

Ook zijn we heeeel blij dat we zoveel nieuwe gezichtjes mogen 
verwelkomen in Chiro Sleidinge! Natuurlijk staan er nog veel spelletjes 
op jullie te wachten en zijn we er zeker van dat we samen een topjaar 
tegemoet gaan! We hebben nog vanalles voor jullie in petto en kijken 
suuuuuper hard uit om er samen een onvergetelijk chirojaar van te 
maken!  

Onderaan ons artikeltje vinden jullie een fantastische groepsfoto 
tijdens één van onze chiromomenten.  

Wij kijken al uit naar de volgende chirozondag! 

xxxxxxxxx 

Florence, Morgane en Amber 
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Speelclubjongens 
Hey allerliefste speelclubjongens, 

Hopelijk beleefden jullie evenveel plezier tijdens de eerste 3 
chirozondagen als wij, de leiders!  

We zijn dit chirojaar met een erg grote groep. Er zijn maar liefst 46 
speelclubjongens ingeschreven, wat een bende! Jullie zullen dus 
hopelijk vele nieuwe vriendjes maken. 

We hebben al heel wat beleefd samen! We speelden met gras (zoek 
Kjento op onderstaande foto "#$%), maakten een kampvuur, gingen op 
zoek naar de sterkste speelclubber, maakten verschillende stoere 
kampen en speelden zelfs hockey tot we erbij neervielen!  
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De laatste zondagen hebben we geluk gehad met het weer, maar het 
zal steeds kouder en natter beginnen worden. Denk er daarom aan 
om in gepaste kledij naar de chiro te komen opdat jullie geen kou 
zouden krijgen. En als je thuis een drinkfles hebt mag je deze zeker 
meebrengen, vergeet de drinkfles om 17u dan niet opnieuw mee te 
nemen naar huis! 

Jullie leiding is momenteel druk bezig met het voorbereiden van de 
volgende chirozondag, die weer boordevol gevuld zal zijn met toffe 
spelletjes! 

Zo, dit was het allereerste artikeltje dat speciaal voor jullie is 
geschreven. We hopen dat we jullie zondag allemaal terugzien, tot 
dan! 

Groetjes van jullie kapoenen xx (Milan, Thomas en Wout) 

En vergeet niet, ‘Wie laatste is, is een mietje!’ 
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Kwiks 
Heeey liefste kwikies, 

We hebben er nu al enkele chirozondagen opzitten en wij amuseren 
ons geweldig goed met jullie, hopelijk jullie ook?  

Op de eerste chirozondag leerden jullie ons al wat beter kennen aan 
de hand van leuke weetjes. Ondertussen hebben we jullie ook al wat 
beter leren kennen. Zo weten we al dat jullie geweldig goed zijn in 
Tiktoks maken, jullie zich ontzettend graag vuil maken en heel erg 
goed kunnen babbelen ;)) We hopen jullie natuurlijk nog beter te leren 
kennen op de komende chiro zondagen!! 

 

Kusjes van jullie allerleukste leiding 

Wies, Ai-Lien en Lena xoxo 

 

PS: Vergeet zeker niet ons privé Tiktok-account te volgen 
@Kwiktok_sleidinge (al onze filmpjes staan privé zodat alleen wij deze 
kunnen zien!)  
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Toppers 
Jow Toppers 

Onze eerste maand zit er op. Ravotten, chillen, schilderen en genieten 
van heerlijke vieruurtjes; we deden het al allemaal. Het ene al 
succesvoller dan het andere. Zo leerden we dat we beter de ribbels 
ons lokaal laten schilderen dan onze ‘volwassen’ Tito’s. En als we onze 
weg terug willen vinden volgen wij geen broodkruimels, maar 
maïskorrels.    

Om af en toe eens iets af te spreken maakten we natuurlijk ook onze 
WhatsApp-groep. Ben je daar nog geen lid van? Stuur ons een 
berichtje! 

Om binnen de lijntjes te leren tekenen/schilderen hier alvast een toffe 
kleurplaat voor onze Toppers. Zo maken jullie ook meteen kennis met 
onze afdelingsmascottes; Flam & Spetter. 

Greetzzz Lucas & Tchazz 
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Aspi 
Jow Aspi’s  

Hopelijk al genoten van de eerste Chirozondagen? Wij alvast wel! We 
stonden te springen om de mooiste jaren uit jullie Chirocarrière in te 
zetten. 

 

Jullie bevatten alle zaken van het Chiro zijn. Zeer enthousiast tijdens 
de activiteiten, in tijd en stond eens zin om te chillen en op de gepaste 
momenten eens de beentjes willen lossmijten. 

 

De eerste Chirozondagen leerden we dat onze fotoskills met een 
polairoid nog beter kunnen, we op de lange termijn moeten kijken als 
het over ons geschilderd aspikot gaat en Romée en Melanie elk jaar 
groeien in het bakken van een brownie. De zotste activiteiten moeten 
nog komen en daar hebben wij heeeeel veeeel zin in!  

 

Kusjes van jullie leidingsduo 

 

Bloody Mary & Jarn 
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MMMM snoepjes…  
Dag allerliefste chirovrienden, 

Zoals jullie de afgelopen chirozondagen misschien al hebben gemerkt 
is de snoepenverkoop weer volop bezig. Hopelijk heb jij je mama of 
papa al kunnen overtuigen om lekker veel snoepjes te kopen! Maar 
niet gevreesd als dat nog niet het geval was. Je kan nog tot en met 
14 november na elke chirozondag snoepzakjes kopen voor maar liefst 
5 euro! De opbrengst van onze verkoop wordt gebruikt om nieuw 
spelmateriaal aan te kopen en zo onze chirozondagen nog gekker te 
maken. De boodschap is dus zoveel mogelijk snoepzakjes te kopen en 
zo de chiro te steunen. 

Tijdens de verkoop spelen we ook een klein spelletje. Bij het kopen 
van 2 zakjes mag je raden hoeveel snoepjes wij met de leiding hebben 
verzameld in de snoepbokaal (die te vinden is op ons verkooptafeltje). 
De persoon die het aantal snoepjes juist of bijna juist kan raden krijgt 
een mooie verrassing. Je hebt het dus goed gehoord, hoe meer zakjes 
je koopt, hoe meer kans je hebt om de verrassing te bemachtigen.  

Veel smulplezier! 
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Chiro Sleidinge

Kinderfuif 
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In the spotlights 
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Hiep hiep hiep, hoera!  
  november 

3   Julia Van Brabandt  Tipper 

4   Mason De Craene  Ribbeljongen 

4   Jasmina De Smedt  Ribbelmeisje 

4   Florence Gavel  Leidster 

7   Delphine De Wolf  Kwik 

8   Gust Bernaerdt  Ribbeljongen 

8   Léandres Gevaert  Speelclubjongen 

8   Yann Maelfait   Ribbeljongen 

9   Anouk De Craene  Speelclubmeisje 

9   Nienke Vincke   Tipper 

10   Stef Laureyns   Leider 

10   Amber Moens   Kwik 

10   Maud Moens   Kwik 

11   Helena Capenol  Tipper 

11   Ayman Elmadi   Speelclubjongen 

12   Giel De Brabander  Topper 

12   Mageno Geniets  Ribbeljongen 
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12   Delphine Pieters  Kwik 

15   Thomas De Rubbel  Aspi 

15   Aiko De Smet   Ribbeljongen 

15   Daan Goethals   Rakker 

15   Wiebe Ramaekers  Keti 

16   Henri De Groote  Rakker 

16   Jaimie Van De Walle  Rakker 

18   Lize Callewaert  Speelclubmeisje 

18   Noa Gevaert   Kwik 

18   Janne Van De Voorde  Speelclubmeisje 

23   Matto Raman   Ribbeljongen 

23   Janne Vermeulen  Tipper 

24   Florian De Muynck  Rakker 

27   Noor Van den Abeele  Speelclubmeisje 

28   Jolan Geirnaert  Keti 

28   Sem Van Damme  Ribbeljongen 

28   Staf Van Hoecke  Kadee 

29   Benoit De Roo   Keti 

30   Amber Meganck  Leidster 

30    Manou Meganck  Leidster 
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Wist-je-dat…  
... de nieuwe kalenders in jullie brievenbus zouden 
moeten zitten? De leiding bracht deze persoonlijk rond.  

... onze jaarlijkse fuif Slenne Uit Den Haak na 1 jaar 
afwezigheid terug is? Op 20/11/2021 kan de jeugd de 
beentjes losgooien in onze Chirolokalen. 

... de tickets voor onze fuif in minder dan 2 uur zijn uitverkocht? 
Iedereen heeft de feestjes duidelijk gemist.  

... de snoepenverkoop volop bezig is? Koop een lekker zakje snoep en 
steun onze Chiro. 

... de kadees nieuwe leden hebben? Je kan hun avonturen volgen in 
dit blad. 

... er nog veel toffe activiteiten op de planning staan de komende 
maanden? Zoals Sinterklaas, carnaval, dagje zee, azaleaverkoop...  

... de oudsten afdelingen op 31 oktober een schriktocht hebben 
gehad? De aspi’s hebben hun uiterste best gedaan om hen te doen 
griezelen. 

... de kookploeg opnieuw lekker heeft gekookt voor ons tijdens 
startweekend? We kijken al uit naar kamp. 

... onze nieuwe kampleiding al gekozen is? Mathias en Amber zullen 
alle voorbereidingen treffen om vlekkeloos op kamp te kunnen gaan. 

... het vrijdag 22 oktober dag van de jeugdbeweging was? We zijn 
trots dat er zo veel meisjes en jongens hun uniform aantrokken om 
naar school te gaan!  


