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Voorpagina 
Leonie en Sien op tocht met de 
ribbelmeisjes.  

Voorwoordje 
Dag ouders en leden 

In de maand april staan er enkele leuke activiteiten op het programma.  

Zo vindt de azaleaverkoop plaats op 2 april, waarbij de leden en leiding 
bloemetjes verkopen in Sleidinge. Met de opbrengst kopen we nieuw 
spelmateriaal aan.  

Ook de bouwfeesten zijn terug! In het weekend van 15 tem 17 april 
zijn jullie allemaal welkom om deel te nemen aan verschillende 
activiteiten. Denk maar aan een quiz, de jogging, een sneukeltoer, 
volleybaltoernooi... Tijdens het restaurant op zaterdagavond maken we 
aan de hand van een leuk spel het kampthema bekend! Hierbij maak 
je kans om een gratis kamp te winnen, allen daarheen! Elke dag kan 
je terecht in de bodega om eentje te drinken en de dansbenen los te 
gooien.  

Eind april gaan we met z’n allen naar de zee om een volledige dag te 
spelen en te genieten van de zon.  

Stiekem mogen we ook al meedelen dat we de fuif voor onze 
chiroleden gaan inhalen! Dit zal plaatsvinden op 30 april. Binnenkort 
sturen we jullie hier meer concrete info over. 

Groetjes, de leidingsploeg 
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Agenda 
 

  

• AzaleaverkoopZA 2 april

• Chiro voor alle 
afdelingenZO 3 april

• Geen chiroZO 10 april

• Bouwfeesten15-17 april

• Dagje zeeZO 24 april
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Belangrijke data in 2021-2022  

 

Data per afdeling  
Tippers    Weekend: 1-3 april 2022 

Toppers   Weekend: 8-10 april 2022 

Aspi’s    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 hebben georganiseerd, zorgen voor een paasfeestje. 
Deze data zullen later worden meegedeeld.  

Als jullie zelf vragen hebben, aarzel niet om één van de leiding te 
contacteren of eens aan te spreken op een chirozondag.  

• Kamp (speelclub, 
rakwi, tito, keti, aspi)19 - 29 juli

• Kamp (kadees, 
ribbels)22-29 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. 
Dit is telkens op de eerste chirozondag van de maand. We aanvaarden 
zowel cash als payconiq.  

Wat verkopen we op onze chiro?  

• Sjaaltjes (voor ribbels en speelclub): €3 

• T-shirt van Chiro Sleidinge: €7 

• Rode trui van Chiro Sleidinge: €20 
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Ribbeljongens 
Dag beste ribbeljongens. Voor deze maand hebben wij bijzonder 
nieuws voor jullie, er gaat namelijk een extra leider mee op kamp om 
ons te vergezellen! We stellen hem even kort voor: 

 

Ziezo nu weten jullie al een klein beetje meer over onze special guest 
Jens "#$%. Maar geen zorgen, hij zal ook al eens leiding komen geven 
op een chirozondag zodanig dat jullie hem wat beter leren kennen. 

Groetjes, 

Jelle en Quinten 
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Speelclubmeisjes 
Dag liefste speelclubmeisjes, 

Ondertussen is de maand maart voorbij en hebben we weer 
fantastische chirozondagen achter de rug. 

Op ons weekend hebben we ons enorm geamuseerd. We speelden 
samen een quiz en zochten zo de slimste speelclubmeisjes.  

Zaterdagavond schitterden jullie op de dansvloer met jullie prachtige 
outfits. Misschien wisten jullie wel een hart van een speelclubjongen 
te veroveren ;)  

Op carnaval speelden jullie kubb, werden jullie mooi opgemaakt en 
gingen jullie creatief aan de slag. Ook spelen jullie bingo als de beste!  

Dat we al veel plezier hebben gemaakt, daar is geen twijfel over 
mogelijk en er staan nog veel leuke activiteiten op de planning!! 

Lieve groetjes van jullie leiding, 

Lore, Laure en Annemijn xxx 

Ps : op de volgende pagina kunnen jullie genieten van een aantal 
mooie foto’s!  
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Rakkers 
Hallo hallo rakkers, 

Jullie rakkerleiding hier nog eens. Wanneer jullie dit Lovendonkske via 
de post of via mail krijgen is het al weer april. Wat vliegt de tijd toch 
voorbij! Nu kan het aftellen naar het chirokamp wel echt beginnen, 
want binnen 3 maand is het weer zover! 

Ons weekend met de kwiks midden maart was een heel groot succes, 
waar we ons allemaal enorm hebben kunnen uitleven. En wat hebben 
we dit jaar nog allemaal voor toffe activiteiten gedaan. Te veel om op 
te noemen. Maar 1 ding is zeker, jullie zijn als echte rakkers zeker 
niet bang om jullie eens goed vuil te maken. En over toffe activiteiten 
gesproken, er zullen er nog heel wat volgen de komende maanden 
om het chirojaar af te sluiten! Eén van die activeiten is dagje zee, 
waarbij we met de hele chiro een spetterende dag aan zee zullen 
beleven. Maar daarnaast hebben wij ook nog heel wat toffe 
zondagmiddagen met alleen de rakkers op de planning staan, maar 
welke deze zijn houden wij nog even geheim.  

Om af te sluiten nog enkele toffe weetjes over jullie leiding….  

- Zoals jullie misschien wel weten zijn wij alle twee heel erg 
gepassioneerd door auto’s  

- Wij verschillen 2 jaar in leeftijd 

- Naast elkaars medeleiding zijn wij ook heel erg goede vrienden 

Tot snel!!! Jullie rakkerleiding  
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Tippers 
 
Dag lieve Tippers,  

We hebben er net een ongelooflijk mega super tof en vooral gek 
weekend op zitten. Een weekend vol met leuke herinneringen die thuis 
al uitvoerig verteld geweest zijn, of niet "#$%  

Vrijdagavond hebben de meeste onder jullie bewezen dat jullie een 
grote blaas hebben, maar dat jullie weinig kennis hebben over het 
favoriete programma van ons, namelijk Fc De Kampioenen. We zijn 
toch wat teleurgesteld over jullie kennis over Fc De Kampioenen, zorg 
maar dat jullie tegen het kamp ALLE afleveringen minstens 3 keer 
hebben bekeken. Onze tapasavond was in ieder geval een groot 
succes, we smulden onze buikjes vol en genoten van een zelfgemaakte 
mocktail. Helaas zit ons weekend er al op, maar we hebben dit jaar 
nog heel wat in petto voor jullie. 

Zet maar alvast in jullie agenda dat 23 april ’s avonds ons paasfeestje 
zal plaatsvinden. We maken er een leuke avond van samen met de 
toppers. Meer info krijgen jullie later, maar het beloofd een zotte 
avond te worden.  

Een andere leuke activiteit op 
de planning is DAGJE ZEE. 
Zondag 24 april gaan we 
allemaal samen naar 
Oostende, vergeet jullie zeker 
niet in te schrijven he! 

Throwback naar onze leuke 
namiddag in het bos en high 
tea in de namiddag. 

Lieve groetjes, Manou en 
Elise XOXO 
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Keti’s 
Heeeeey Keti’s 
 
Op het moment dat jullie dit artikeltje lezen zijn onze midweek 
en weekend alweer twee maanden gepasseerd :( 
 
Maar niet getreurd! Dit wil natuurlijk ook zeggen dat het kamp 
steeds dichterbij komt! Wat niet wil zeggen dat het chirojaar al 
bijna gedaan is, want er staan ons echt nog kei veel leuke 
momenten te wachten: de chirozondagen, azaleaverkoop, dagje 
zee, kermisactiviteit... 
 
Voor de keti’s die denken dat het toch allemaal een beetje te 
snel gaat, zullen we even flashbacken. Wat een megakeitoffe 
midweek en weekend hebben wij gehad! De eerste avond 
genoten van de superlekkere wap en het iets minder succesvolle 
tussen vier vuren. Waarna de jongens op de eerste avond het 
niet konden laten om de grootste klassiekers mee te brullen om 
dan de ochtend erna super mottig op te staan.  
 
Na drie dagen midweek vertrokken we met veel goesting op 
weekend waar we de eerste avond de quiz speelden met een 
lekkere mocktail (die bij velen toch wel goed in de smaak leek 
te vallen). De ochtend (of eerder middag) erna werden we pas 
echt wakker toen Zjef begon aan zijn ochtendgymnastiek om 
daarna over te gaan met 4-5-6 waarbij Dries, Nicolas en Zjef in 
de prijzen zijn gevallen! ’s Avonds maakte Lars lekkere spaghetti 
met een toch wel hard kantje of lag het misschien aan de 
leiding? Oh ja en niet te vergeten: het bloemspel waar Canisia 
zo een fan van was... :p 
 
Kortom: HOE WIJS WAS DA??? 



 ’t Lovendonkske - 13 - maart 2022 

Wij kijken alvast super hard uit naar de komende weken en het 
kamp!! 
 
Liefs, 
Jullie leiding xxx 
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Kinderfuif 
 

Door de drukke agenda zal de grote fuif Slenne Uit den Haak 
uitgesteld worden tot volgend chirojaar. 

Maar... 

 

Dit betekent niet dat we geen feestje kunnen organiseren voor onze 
chiroleden! 

Op 30 april zullen we de fuif voor de chiroleden inhalen. Door 
corona werd dit al 2 keer uitgesteld, maar nu kunnen we echt 

beginnen aftellen. 

Verdere info over het uur, thema... volgt binnenkort. 

Hopelijk hebben jullie er allemaal veel zin in! 
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Dagje Zee  
 
Dag iedereen 

Zondag 24 april gaan wij met ons allen naar de zee!  

We gaan met alle afdelingen samen met de trein naar Oostende 
(tsjoeke-tsjoeke-tuut J). We spreken zondagochtend om 8u50 af 
aan de Houtzagerij, rechtover het station van Sleidinge. We zullen de 
trein nemen die om 9u20 vertrekt naar Gent-Sint-Pieters, waar we 
dan zullen overstappen op de trein naar Oostende. 

De dag zal bestaan uit een activiteit voor de jongste en de oudste 
afdelingen apart, een lunchpauze en één groot spel dat we allemaal 
samen op het strand zullen spelen. 

Zondagavond zijn we terug aan het station in Sleidinge om 18u40  

Wat neem je allemaal mee? 

- lunchpakket 
- drankje 
- zonnecrème, hoofddeksel... 
- regenkledij (hopelijk hebben we dit niet nodig) 

 
De inschrijvingen verlopen online via een Google Formulier. Daar vind 
je ook het bedrag dat je dient over te schrijven en naar welk 
rekeningnummer. Dit wordt gecomuniceerd via mail en facebook. 
 
Hopelijk tot dan! 
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Bouwfeesten 
44 jaar geleden begon men aan de bouw van het Chirolokaal in 
Lovendonk. 3 jaar eerder begon men fondsen te verzamelen en 
vonden de eerste Bouwfeesten plaats.  
 
Na 2 jaar afwezigheid door corona, zijn de Bouwfeesten nog meer 
van belang voor het Chirolokaal. Het wordt gebruikt als thuisbasis van 
Chiro Sleidinge met meer dan 300 leden, als kamp- of weekendplaats 
voor andere verenigingen.  
 
Alle activiteiten gaan door in het Chirolokaal, Lovendonk 8 te 
Sleidinge van 15 tem 17 april. Inschrijven kan via 
www.bouwfeesten.be.  
 
Iedereen is welkom en kan deelnemen aan de activiteiten (chiroleden, 
familie, vrienden, oudleiding, sympathisanten...)  
 
Binnenkort kunnen jullie het programmaboekje met de vele sponsors 
in de brievenbus terugvinden. Bedankt aan de sponsors! 
 
 

Neem ook een kijkje op de verschillende kanalen: 
Instagram: ‘bouwfeesten_chiro_sleidinge’ 
Facebook: ‘Bouwfeesten Chiro Sleidinge’ 

Website: www.bouwfeesten.be 
 
 
Het feestcomité, 
 
Luc Reyniers, Mathias Vynckier, Ricky Beirnaert, Hilde Mouton, Lieven 
Meganck, Lies Coucke, Bram Vermeulen, Sofie Van De Velde, Petra 
Lippens, Marie Missault, Manou Meganck, Brecht Van De Walle, Kevin 
Hebberecht, Bastiaan Rigolle, Tim Blanckaert en Len Hertschap.  
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Wat staat er op de planning?  
 
VRIJDAG 15 APRIL 
 
19.00u   Kidsrun  

max 12 jaar - 1,5km 
 
19.30u   Jogging  

3, 6, 9, 12 km 
 
20.30u   Manillentoernooi 
     
  
ZATERDAG 16 APRIL  
 
13.30u   Volleybaltoernooi  

voor jeugdbewegingen 
 
18.30u   Restaurant 
   apertitief – keuze 4 gerechten – dessert 
     
Tijdens het restaurant zal via een leuk spel voor de leden, het 
kampthema bekend gemaakt worden. Hierbij is ook een prijs te 
winnen, namelijk: een gratis kamp! 
 
ZONDAG 17 APRIL 
 
11u    Sneukeltoer 
 
14u    Uitzending Parijs-Roubaix 
 
19.30u   Eurekakwis 
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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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Kleurplaat 
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In the spotlights 
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Hiep hiep hiep, hoera!  
          april 

4   Imke Bekkens   Aspi 

4   Jorben De Baere  Speelclubjongen 

4   Minne Roegiers  Speelclubmeisje 

4   Camille Van Autreeve  Keti 

4   Zoë Van Heuverswyn  Speelclubmeisje 

5   Wies Palmer   Tipper 

9   Shanti Dias   Speelclubmeisje 

9   Senne Schamp   Ribbeljongen 

10   Senne Laplasse  Keti 

10   Delaro Noël   Speelclubjongen 

12   Nando Decoene  Aspi 

12   Bert Vermeulen  Speelclubjongen 

13   Warre Tratsaert  Speelclubjongen 

14   Jarne Bogaert   Leider 

15   Ilyano Van Eeckhout  Rakker 

18   Gilles Dobbelaere  Speelclubjongen 

18   Casper Van De Velde  Ribbeljongen 
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20   Fleur Van Hecke  Kadee 

21    Wout De Blaere  Speelclubjongen 

24   Eloïse Van Damme  Ribbelmeisje 

25   Thorben Riebbels  Speelclubjongen 

26   Brent Van Der Zalm  Rakker 

27   Iliano Geniets   Rakker 

28   Heike De Walsche  Keti 

28   Netje Dossche   Tipper 

28   Maurice Vanhee  Ribbeljongen 

28   Elaine Wyngaert  Speelclubmeisje 

29   Julôt Van Hijfte  Ribbeljongen 

30   Henri Van Moldergem  Keti 
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Wist-je-dat…  
... het kampthema bekend wordt gemaakt op de bouwfeesten?           
Na het eten op zaterdagavond spelen we hiervoor een leuk spel! 

... je een gratis kamp kan winnen met dat spel?  

... we hopen op mooi weer tijdens de bouwfeesten? 

... we ook hopen op mooi weer tijdens dagje zee? 

... bijna alle afdelingen op weekend zijn geweest? Nu is het uitkijken 
naar het grote kamp! 

... het bijna Pasen is? Het is weer tijd om lekkere paaseitjes te rapen, 
yes! 

... een oudleider Jelle en Quinten zal helpen bij de ribbelleiding op 
kamp? Drie man sterk! 

... we een fuif voor de leden organiseren op 30 april? Waar zijn die 
dansbenen van jullie? 

... we deze maand de vrijwilligers in de bloemetjes zetten met een 
bedankingsfeestje? 

... we met de leiding een midweek achter de rug hebben? We blijven 
dan slapen op de chiro en overdag gaan we naar school. 

... enkele afdelingen een paasfeestje organiseren?  

... we met een paar aspi’s en leiding op Krinkel gaan in augustus? 
Daar maken we kennis met alle chiro’s in Vlaanderen! 

... de leidingswissel is verplaatst naar 1 mei?  

 


