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Voorpagina 
Met dit kampvuur werd het vorige Chirojaar in schoonheid afgerond.  

Voorwoordje 
Dag lieve chirovrienden 

Na een spetterend startweekend kan het Chirojaar eindelijk van start 
gaan. Alles en iedereen is er klaar voor om de leden weer 
onvergetelijke zondagen te bezorgen.  

In de maandelijke Lovendonkskes wordt er allerlei info meegegeven 
over de Chirowerking doorheen het jaar. Dit kan gaan over speciale 
activiteiten op zondag, het uniform, afdelingsweekends...  

De laatste updates worden zeker ook meegedeeld op onze 
facebookpagina, instagramaccount en website. Hieronder vinden jullie 
gemakkelijk de weg daarheen.  

 

 

 

 

www.chirosleidinge.be         Chiro Sleidinge            chiro_sleidinge 

We wensen iedereen een fantastisch Chirojaar toe vol plezier en 
vrienden!  

Groetjes, de leidingsploeg 
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Agenda 
 

  

• Chiro voor alle afdelingen
3 

oktober

• Chiro voor alle afdelingen
10 

oktober

• Chiro voor alle afdelingen
• Snoepenverkoop

17 
oktober

• Dag van de 
jeugdbeweging

22 
oktober

• Chiro voor alle afdelingen
• Snoepenverkoop

24 
oktober

• Geen chiro
31 

oktober
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Belangrijke data in 2021-2022  

 

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  

• Slenne uit den haak + kinderfuif20 november

• Sinterklaas op de chiro5 december

• Film voor het goede doel23 januari

• Nieuwjaarsreceptie na de chiro20 januari

• Carnaval op de chiro27 februari

• Azaleaverkoop2 april

• Bouwfeesten15 - 17 april

• Dagje zee24 april

• Kamp19 - 29 juli
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Corona-update 20 september 2021 
JOEPIE! Op 1 september heeft de regering beslist om heel wat 
maatregelen tegen het coronavirus te laten vallen. Dat betekent ook 
dat een chirozondag (bijna) weer normaal kan verlopen!   

Natuurlijk is het coronavirus nog niet verdwenen waardoor er nog 
enkele maatregelen van kracht zijn: 

• +12-jarigen (tito, keti, aspi, leiding EN ouders) dragen een 
mondmasker bij aankomst en vertrek op de chiro. De leden 
mogen het mondmasker afdoen als ze op het terrein 
aankomen. Ook vragen we aan de ouders om een mondmasker 
te dragen in en rond het chirolokaal. 

• Wie ziek is of in contact geweest is met iemand die ziek is, 
neemt niet deel aan de chiroactiviteit. 

• Indien uw kind toch besmet is en deelgenomen heeft aan de 
chiroactiviteit, gelieve zo snel mogelijk de groepsleiding en/of 
de afdelingsleiding te contacteren (zie ‘leidingsploeg 2021-
2022’).  

• Geen bubbels meer dus verzamelen we allemaal op de 
graspleintjes voor het chirolokaal.  

Mogen wij ook vragen om steeds een drinkbus 
mee te geven/brengen op de chirozondagen. 
Alvast bedankt! 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u 
steeds de groepsleiding en/of afdelingsleiding 
contacteren die jullie met veel plezier verder 
helpen.  
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Leidinsploeg 2021-2022 
Wij stellen graag onze nieuwe leidingsploeg voor 
het komende chirojaar aan jullie voor. Ook onze 
contactgegevens zijn hieronder te vinden.  

KADEES 

Bastiaan Rigolle   Thibo Batsleer 
Linde 48 a    Sebastian Kneipplaan 8 
9940 Sleidinge   9940 Sleidinge 
 
 
Tine Laureyns    Charlotte Serie 
Langerbrugsestraat 27  Lovendonk 19 
9940 Evergem   9940 Sleidinge 
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RIBBELMEISJES 

Florence Gavel Morgane Van De Velde    Amber Meganck 
A. Ruyssenlaan 42 Varendonk 24            Volpenswege 29A 
9940 Sleidinge 9940 Sleidinge      9940 Sleidinge 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

RIBBELJONGENS 

Quinten De Bleye Jelle De Smet  Lena Van Speybroeck 
Meersstraat 25 Boomgaardstraat 1 Bernt 17 
9940 Sleidinge 9940 Evergem 9940 Sleidinge 
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SPEELCLUBMEISJES 

Annemijn Bramer      Lore De Baets      Laure Vanlerberghe 
Raphaël Suylaan 3      Schorre 15       Leo Steelstraat 48 
9940 Sleidinge      9940 Sleidinge      9940 Sleidinge 
 

 
 

 
 

 

 
 

SPEELCLUBJONGENS 

Thomas Gruslin 
A. Ruyssenlaan 3 
9940 Sleidinge 
 
 
Milan De Vlieger 
Linde 72 
9940 Sleidinge 
 
 
Wout Forré 
Bloemendale 23 
9940 Sleidinge 
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KWIKS 

Wies De Wulf 
Varendonk 11 
9940 Sleidinge 
 
 
Ai-Lien De Mits 
Meerbeke 6  
9940 Evergem  
 
 
Lena Bogaert 
Weststraat 56 
9940 Sleidinge  
 

RAKKERS 

Stef Laureyns    Alessio Roegiers 
Bloemendale 3    Herritakkerlaan 7 
9940 Sleidinge    9940 Sleidinge 
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TIPPERS 

 
Manou Meganck 
Volpenswege 29A  
9940 Sleidinge 
 
 
 
Elise Van den heede 
August Ruyssenlaan 56 
9940 Sleidinge 
 

 

 
 
 
 
 
TOPPERS 

 
Lucas Moerman 
Volpenswege 57 
9940 Sleidinge 
 
 
Mathias De Clercq  
Bloemendale 2A 
9940 Sleidinge 
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KETI’S 

Hanne Willems     Zjef De Wulf       Canisia Roegiers 
Hulst 9      Varendonk 11       Herritakkerlaan 7 
9940 Evergem     9940 Sleidinge       9940 Sleidinge 
 

 
 

 
 

 

 

    ASPI’S 

     Marie Missault  Jarne Bogaert 
     Weststraat 34  Weststraat 56  
     9940 Sleidinge  9940 Sleidinge 
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GROEPSLEIDING 

 
Thibo Batsleer 
Sebastian Kneipplaan 8 
9940 Sleidinge 
 
 
 
Lena Bogaert 
Weststraat 56 
9940 Sleidinge  
 

 

 
 

VB (volwassen begeleider) 

Kristof De Bleecker 
Volpenswege 46 
9940 Sleidinge  
 
 
 
Graag willen we onze stoppende 
VB, Kris Decoene, bedanken voor 
de jarenlange inzet als volwassen 
begeleider. Een dikke merci!  
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Ai-lien De Mits  
Hey allemaal! 

Ik ben Ai-Lien De Mits en ik ben 18 jaar. Ik 
studeer humane wetenschappen op het Einstein 
Atheneum in Evergem. Ik sta voor mijn eerste 
jaartje leiding bij de kwiks. Ik ga al naar de chiro 
sinds dat ik een ribbel was. Het was altijd wel uitkijken naar het kamp, 
want ik vond dat toch wel het hoogtepunt van het chirojaar. 

Hier nog een paar leuke dingetjes over mij: 

• Mijn lievelingskleur is (denk ik) paars 
 

• Ik heb een oudere broer Tim (Mitse) die ook chiroleiding 
geweest is 
 

• Ik heb ook een nicht en neef in de chiro, namelijk Zjef en Wies 
 

• Mijn favoriete eten op kamp is worst, appelmoes en patatten! 
Simpel maar zeer lekker! 

Ik heb super veel zin in dit 
chirojaar, hopelijk jullie ook! 
Liefs, 
Ai-Lien :))  

 

 

 



 ’t Lovendonkske - 15 - september/oktober 2021 

Annemijn Bramer 
Hallo iedereen !  

 
Ik ben Annemijn Bramer en tijdens 
mijn eerste jaar zal ik leiding geven 
aan de speelclubmeisjes. Dit doe ik 
samen met mijn twee toffe 
medeleidsters Lore en Laure. Samen 
zullen wij er een fantastisch jaar van 
maken!  

 

 

Ik ben afgestudeerd op College O.L.V.-ten-Doorn  en zal dit jaar 
starten  op de universiteit van Gent om handelswetenschappen te 
studeren. 

 

Doordat ik op 20 juli 
verjaar heb ik altijd het 
geluk dat ik mijn 
verjaardag kan vieren 
met mijn chirovrienden! 
Momenteel ben ik 18 
jaar oud.  
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Hier nog een aantal weetjes over mezelf:  

• Mijn lievelingskleur is geel en toevallig past dit bij de afdeling 
waar ik dit jaar bij sta ;) 

• Ik kijk elk jaar super hard uit naar het chirokamp!  

• Mijn lievelingseten is spaghetti 

Ik heb super veel zin in dit nieuwe chirojaar, tot op de eerste 
chirozondag! 
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Florence Gavel 
Hoi!  

Ik ben Florence en ook ik ben dit jaar nieuwe 
leiding. Samen met mijn lieve medeleiding zal 
ik de ribbelmeisjes een spetterend jaar 
bezorgen! Ik stel mezelf graag eventjes voor 
aan de hand van deze bingo. Tot snel! 

Lievelingseten:  

Pasta met pesto 

Ik speel piano 

 

Lievelingsseizoen: 

De lente 

Huisdier: 
schildpadden

  

Afdeling: 

Ribbelmeisjes 

Broer en zus: 

-Manon 

-François, was 4 jaar 
chiroleider 

Studierichting: 

Taal- en letterkunde: 

Frans & Engels 

Ik zit al 12 jaar in de 
chiro! 
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Jelle De Smet 
Hallo iedereen! 

 
Mijn naam is Jelle De Smet, een nieuwe leider 
van Chiro Sleidinge. Ik zit zelf al in de chiro 
sinds de ribbels en wil nu een nieuw avontuur 
beginnen als leider. Hieronder wat informatie 
over mij:  

 

 

Ik heb alvast veel zin in het nieuwe chirojaar! Jullie ook? 
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Lena Van Speybroeck 
Hallo iedereen! 

Ik ben Lena. Ik mag mijn eerste jaar leiding aan de ribbeljongens geven. 

Ik ben 18 jaar en naast Chiro is mijn grote passie theater. Ik hoop er 
later mijn beroep van te maken. Net zoals chiro doe ik dit al sinds ik 
7 jaar ben… al heel lang dus! 

Nog enkele weetjes over mezelf: 

• Mijn zus Mona zit ook in de chiro, bij de Aspi’s.  

• Mijn lievelingseten op kamp zijn balletjes in tomatensaus met 
puree. 

• Ik hou ervan om in bomen te klimmen. 

• Ik de kleinste voeten van de leiding heb.  

• Mijn kippen noemen Queen, ABBA en Beatles. Mijn katten 
Wilma en Wolfie.  

 

Ik kijk alvast uit naar een heel 
tof jaar samen met de ribbels!  

 

Groetjes Lena 
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Milan De Vlieger 
Hey hoplahoi beste chirovrienden!   

Mijn naam is Milan en dit jaar wordt mijn eerste jaar als chiroleider, 
wat spannend! Je zult me iedere zondag terug kunnen vinden bij de 
speelclubjongens waar we samen de tofste spelletjes zullen spelen. 

 

Laat ik jullie wat meer vertellen over 
mezelf: mijn naam is Milan, ik ben 
19 jaar en woon op Linde 72 (ja 
inderdaad, die boerderij waar ze 
zo’n lekkere ijsjes hebben "#$%). Ik 
zit al in de chiro vanaf de toppers 
en heb sindsdien talloze geweldige 
herinneringen opgedaan! Verder 
heb ik ook nog wat familie in deze 
chiro zitten, namelijk 2 neefjes: 
Lowie (topper) en Miel (keti). Ook 
heb ik nog een zus, maar zij zit in 
de KLJ van Sleidinge. 

 

In 2020 studeerde ik af aan Sint-Franciscus Evergem. Nu zit ik op 
de schoolbanken van de VIVES-hogeschool te Kortrijk waar ik 
maatschappelijke veiligheid studeer. 
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Nog enkele weetjes: 

Wist-je-dat... 

... ik bij FC Sint-Joris Sleidinge voetbal? 

... mijn lievelingseten lasagne uit een pakje is? 

... het vroegere chirolokaal naast mijn huis was? 

... ik een hondje heb genaamd Fidel? 

... ik samen met Quinten (ribbelleider) op kot zit in Kortrijk? 

... een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken? 

... ik super veel zin heb in het nieuwe chirojaar!? 

 

Zo, hopelijk hebben jullie me al wat beter leren kennen. Nu is het aan 
mij om jullie te leren kennen.  

Tot op de eerste chirozondag! 
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Uniform 
Hallo iedereen!  

Wij zijn Annemijn, Lena en Ai-Lien. Wij zijn leiding van de 
speelclubmeisjes, ribbeljongens en de kwiks. Dit jaar zijn wij 
verantwoordelijk voor de uniformen.  

Vanaf deze week gaan wij elke zondag om 17u00 chiro uniformen 
verkopen. Dit gaat dan over sjaaltjes, truien, T-shirts,...  

De sjaaltjes zijn verkrijgbaar in het paars (voor de ribbels) en in het 
geel (voor de speelclub). De jongsten zijn verplicht op deze aan te 
kopen. Deze sjaaltjes kunnen jullie op een zondagnamiddag kopen 
voor €3.  

Vanaf de rakwi’s is een chirobovenstuk en broek of rok verplicht voor 
elke zondag:  

• Rode trui van Chiro sleidinge 
(€20), chirotrui of chirohemd  

• Chiro rok of chiro short. Deze zijn 
te verkrijgen in de Banier 
(Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent = 
zijstraatje van de Lange Munt)  

  



 ’t Lovendonkske - 23 - september/oktober 2021 

Het nieuwe jaarthema: VONKEN 
Waarom Vonken? 

We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel 
bewust samen, en niet alleen. Door samen te werken, delen we onze 
energie met elkaar. Meer zelfs, we wekken nieuwe energie op en 
geven elkaar impulsen. Elk met ons eigen engagement en onze 
motivatie laten we de Chiro iedere keer opnieuw stralen en dat mogen 
we dit jaar extra waarderend in de kijker zetten. 

De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet 
helemaal nieuw. We vinden het gevoel dat bij Vonken hoort 
bijvoorbeeld heel goed terug in het klassieke Chiroliedje ‘Tuimeling’. 
Samen aan Chiro doen, dat geeft vonken! 

 

De twee pijlers van Vonken!  

• Samen(horig) als ploeg 

• Samen maar toch elk uniek 

 

Samen aan Chiro doen, dat geeft Vonken! 

Het feit dat Chiro vonken geeft, komt doordat het gezamenlijke en 
het individuele niet van elkaar los te koppelen zijn. Pas als iedereen 
hun eigen vonkje kan vinden, dragen we samen bij tot een groter 
Chirovuur. Dat grotere Chirovuur stimuleert op zijn beurt dan elk 
individu om er telkens opnieuw voor te gaan. Die cirkelbeweging zorgt 
voor een sneeuwbaleffect dat onze liefde voor de Chiro aanwakkert. 

"Gooi alles ondersteboven, laat het vuur in jou niet doven!" 
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Hiep hiep hiep, hoera!  
  September 

1  Xander Van De Veire  Rakker 

3  Alina Van Grembergen Aspi 

5  Miel Colpaert   Topper 

8  Emile Vermeulen  Topper 

9  Fauke De Bruyne  Kwik 

10  Lennert De Witte  Rakker 

10  Yana Dossche   Tipper 

10  Kjani Van Eenaeme  Aspi 

10  Lars Van Hecke  Rakker 

12  Hailey Acke   Speelclubmeisje 

12  Boaz Goossens  Speelclubjongen 

13  Josse Roegiers   Keti 

13  Jorn Van Dingenen  Speelclubjongen 

13  Kas Verhasselt  Speelclubjongen 

14  Nella Cretel   Ribbelmeisje 

15  Gijs Palmer   Topper 

15  Wout Vereecke  Topper 
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16  Elliott Ashong   Speelclubjongen 

16  Arlissa Huys   Ribbelmeisje 

17  Stef Gevaert   Speelclubjongen 

18  Noa Kockx   Tipper 

18  Iben Mahau   Topper 

19  Wanida Chong   Kwik 

19  Céline Pattijn   Keti 

20  Lucas Moerman  Leider 

21  Ricco Vandekerckvoorde Rakker 

22  Thomas Roete   Keti 

23  Levi Raman   Rakker 

23  Elise Van den heede  Leiding 

27  Jinke Laplasse   Aspi 

27  Lowie Meerschaut  Topper 

27  Aliona Van Eeckhout  Speelclubmeisje 

27  Michael Van Peteghem  Aspi 

29  Romanie Sabbe  Aspi 

29  Renée Van de Walle  Speelclubmeisje 

30  Miel Haneca   Ribbeljongen 

30  Julie Van Hecke  Kwik 
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   Oktober 

1  Lore Roegis   Tipper 

1  Linde Schuermans  Tipper 

2  Lyona Engels   Tipper 

3  Febe Thienpont  Kwik 

6  Lise Rubben   Kwik 

7  Kjento Geniets   Speelclubjongen 

7  Seppe Hublet   Speelclubjongen 

9  Ines Ayadi   Ribbelmeisje 

9  Yara Dubois-Bricout  Ribbelmeisje 

10  Job Van Brabandt  Speelclubjongen 

12  Ilyana De Buysser  Speelclubjongen 

13  Ida De Thaey   Speelclubmeisje 

14  Fee Tratsaert   Tipper 

15  Jarno Herboch   Keti 

15  Laura Renoir   Speelclubmeisje 

16  Jenne Knockaert  Keti 

16  Leonie Spanhove  Ribbelmeisje 

16  Renske Van Herreweghe Kwik 

18  Ona Van Leeuwen  Tipper 



 ’t Lovendonkske - 27 - september/oktober 2021 

20  Jolien Hebberecht  Speelclubmeisje 

24  Elinoor Lateur   Tipper 

24  Alessio Roegiers  Leider 

27  Mathias Rosiers  Rakker 

30  Amber Van Heuverswyn Kwik 
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Wist-je-dat…  
... we in totaal met 265 waren op kamp in Wortegem-
Petegem? Jaja, alweer een record! 

... we ook nog eens fantastisch zijn ontvangen bij boer 
Bert? We gaven hem en zijn vrouw een mooi cadeau 
als bedanking!  

... het op vrijdag 22 oktober 2021 dag van de 
jeugdbeweging is? Trek je uniform aan om naar school te gaan!  

... er 4 nieuwe leidsters en 2 nieuwe leiders de leidingsploeg 
vervoegen dit jaar? Veel succes Jelle, Milan, Lena, Florence, Annemijn 
en Ai-Lien!  

... er helaas ook 7 geweldige personen de leiding hebben verlaten? 
Bedankt voor de jarenlange inzet in onze Chiro! 

... er een nieuwe kadee zal bijkomen dit jaar? Welkom Maïte!  

... de gemiddelde leeftijd van alle leiding samen exact 20 jaar is?  

... Lena Bogaert de nieuwe groepsleidster is vanaf dit jaar? Samen 
met Thibo gaat ze dat heel goed doen! 

... de leidinsploeg in september alle taken voor dit chirojaar al hebben 
verdeeld? We zijn er helemaal klaar voor!  

... het startweekend een groot succes was? Bedankt aan iedereen om 
het Chirojaar zo leuk in te zetten samen met ons! 

... het jaarthema dit jaar Vonken is? Samen zullen we er een 
sprankelend jaar van maken! 

 


