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Voorpagina 
Onlangs hebben de ribbelmeisjes Sleidinge verkend met de step. 

Voorwoordje 
Beste ouders en leden, 

De coronamaatregelen veranderen vanaf 28 
januari. Wat dat precies betekent voor onze 
chiro lees je in de corona-update.  

Er vinden in februari veel afdelingsweekends plaats. De leiding zal 
hierover verder communiceren via mail of bericht. Hou dit zeker in de 
gaten. Maak er met z’n allen een aangenaam chiroweekend van!  

Op 27 februari vieren we samen carnaval. Trek je mooiste en 
origineelste kleren aan om naar de chiro te gaan, want er zal een 
prins en prinses carnaval gekozen worden! J  

In dit lovendonkske vind je ook info over de activiteiten van het gewest 
en van het Jeugdcentrum Kadet in Evergem.  

Duid alvast het weekend van 15-17 april aan in je agenda. Dan gaan 
onze bouwfeesten door op de chiro met tal van activiteiten zoals een 
jogging, quiz, sneukeltoer en veel meer... Binnenkort zal hierover meer 
info verschijnen! 

Veel leesplezier gewenst! 

Groetjes, de leidingsploeg.  
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• Geen chiro 
ZO 6 

februari

• Chiro voor alle afdelingen
• Megaspeldag voor de 

oudste afdelingen

ZO 13 
februari

• Chiro voor alle afdelingen
ZO 20 
februari

• Chiro voor alle afdelingen
• Carnaval

ZO 27 
februari

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 

• 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 hebben georganiseerd, 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 
Dag beste ribbeljongens,  

Zoals jullie waarschijnlijk wel al gehoord hebben, gaan wij samen met 
de ribbelmeisjes op weekend van 18 t.e.m. 20 februari. Wij zijn nu al 
volop bezig met de voorbereiding van mega toffe spellen en hopen 
ook dat iedereen mee zal gaan om er een knallend weekend van te 
maken aan zee! 

Groetjes Jelle en Quinten  

Ps. Helpen jullie rupsje ribbel om uit dit doolhof te ontsnappen? 
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Speelclubmeisjes 
Dag lieve speelclubmeisjes, 

Ondertussen zit de eerste chiromaand van het nieuwe jaar er alweer 
op... 

We hebben elkaar nog niet zoveel gezien deze maand omdat wij druk 
bezig waren met onze examens, maar vanaf nu staan we weer 
helemaal klaar voor jullie!  

Wij kijken er naar uit! 

We kunnen terugblikken op een geslaagde aspidag waar jullie werden 
omgetoverd tot echte K3’tjes. 

Er staan natuurlijk nog veel leuke activiteiten op het programma. 
Wat is er namelijk leuker dan een te gekke carnaval namiddag? Haal 
maar jullie leukste outfit uit de verkleedkoffer en wie weet wordt één 
van jullie wel prinses carnaval.  

Ook ons weekend staat voor de deur, hopelijk komt Corona geen roet 
in het eten strooien en beleven we een fantastisch weekend! 

Wij hebben er alvast zin in om er weer helemaal in te vliegen! 

Vele groetjes van jullie leiding xxx 
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Rakkers 
Yoooo coole Rakkers, 

Wat is het jaar weer voorbijgevlogen. Van ravotten tot bowlen, van 
darten tot spelen in speelstad, bij de rakkers is het elke week een 
verrassing wat de leiding nu weer in petto zal hebben.  

Ondertussen is het al februari en hebben we de eerste chirozondagen 
van 2022 al achter de rug. 2022 begon met aspidag, een dag waarop 
jullie je favoriete leiding zeker en vast enorm hebben gemist. Ook de 
week nadien moesten jullie ons weer missen (en wij jullie ook 
natuurlijk) aangezien het geen Chiro was. Maar niet gevreesd, we 
halen dit zeker allemaal in de komende weken.  

Wij hebben nog heel veel leuke spelletjes op de planning staan voor 
het komende jaar en ook het weekend komt in zicht. Waar ons 
weekend dit jaar zal plaatsvinden, blijft nog een grote verrassing. Laat 
het aftellen maar beginnen!  

We kijken er enorm naar uit om er samen met jullie een spetterend 
jaar van te maken.  

PS: duik maar al eens in jullie verkleedkoffer om te zoeken naar een 
tof kostuum voor carnaval eind februari!  

Yoooo coole Rakkers 

Jullie leiding, Alessio & Stef 
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Tippers 
         lieve tippers, 

Starten doen we direct met heel       nieuws... We mogen namelijk 

op           in februari! Dit doen we samen met de        . Meer info 

versturen we jullie hierover via         en        .  

Op 27 februari vieren we             op de chiro. Trek dus je mooiste 

verkleedkleren aan, zodat we zo trots als een             kunnen zijn 

op jullie! Misschien wordt er wel iemand van de tippers verkozen als        

         - carnaval.  

We hebben nog veel leuke               in petto voor de komende 

chirozondagen en hebben ook al een tof idee voor op           .             

Willen jullie al weten wat het kampthema is? Wij zijn om te kopen 

met             ,           of             . 

Mopkeee, jullie zullen nog eventjes moeten           .  
 
 
   
           Elise &            Manou  
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Keti’s 
Dag lieve, lieve keti’s, jullie leiding hier.  

Ik moet toegeven, door de examens valt er redelijk weinig info te 
delen omtrent ons Chiro-gebeuren. Er heerst als het ware een echte 
komkommertijd! (Indien jullie het vak Nederlands goed hebben 
geblokt, kunnen jullie allemaal feilloos de betekenis aan het woord 
komkommertijd toeschrijven). Om jullie toch up-to-date te houden, 
hieronder enkele straffe updates van de voorbije weken.  

• Oudleider Gilles heeft zijn sleutelbeen gebroken na amper 
1uur skiën, ai wat een pech! Veel beterschap Gilles!  

• Onder deze fameuze groep skiërs heeft enkel Alessio een 
negatieve Covid-test bij thuiskomst kunnen voorleggen. (Veel 
beterschap lieve vrienden, laat die antistoffen maar hun werk 
doen!) 

• Jullie blijkbaar allemaal weergaloze examenpunten hadden?! 
We hadden uiteraard niets anders verwacht van onze 
voorbeeldstudentjes.  

• De leiding heeft allemaal tezamen Nieuwjaar gevierd (naar het 
schijnt kon iedereen onder de toegelaten alcohollimiet blazen 
bij het wederkeren naar huis). 

• Er zijn maar liefst 2 nieuwe relaties ontstaan in de 
leidingsploeg! Love is in the air. Wie zou het volgende koppeltje 
zijn? 

• Als suprise-guest hadden we Ali-B en Maro Borsato geboekt 
voor Slenne Uit den Haak, na recente aanklachten vanwege 
seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben we hen moeten 
cancellen, ze waren er het hart van in! 

• Canisia is binnen de leidingsploeg bekroond tot de studente 
met de beste dresscode.  

• Jarne zijn doelpuntensaldo is overlaatst enorm de hoogte 
ingeschoten na maar liefst 4 goals in 1 voetbalwedstrijd. 
(Waar is die gouden stier? Onuachu hou u vast, Jarne komt 
eraan!) 
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• De aspi’s wisten op aspidag een heel leuk spel aan jullie voor 
te leggen. Proficiat, jullie komen jammer genoeg nog niet aan 
de enkels van de huidige keti-leiding! :o  

• De keti-leiding mist jullie enorm hard en kan niet wachten om 
jullie enthousiaste kopkes terug te zien.  

Uiteraard hebben we ook enkele weergaloze examenchiro’s  achter de 
rug. Hierbij hebben we de toppers de vloer aangeveegd tijdens een 
potje rugby (inclusief leider Lucas). Hebben we jullie 
Kubbvaardigheden kunnen testen en hebben we de goed heilig man 
nog eens onder ogen mogen komen.  

MAAR MAAR MAAR beste keti’s, er staan nog een tal van activiteiten 
op jullie te wachten waaronder: 

• Onze midweek!!! Slaap jullie alvast nog maar eens goed uit en 
maak jullie huiswerk maar al flink op voorhand, want het 
belooft een spetterende driedaagse te worden.  

• Ons weekend! Dit valt natuurlijk aansluitend aan onze 
midweek! Nog minder slaap dus, jeej! Ons weekend is alvast 
gelegen op een superlocatie, geloof het of niet! (verdere info 
volgt hierover nog!!!)  

• Bijkomend staan er nog inzamelacties voor onze weergaloze 
keti pull op het programma! Indien jullie originele ideeën 
zouden hebben stuur alvast een mailtje naar 
itsyaboizjef@gmail.com 

Verdere agendapunten komen jullie zeker nog te weten.                                                                                        

Dit zal het weer zijn voor deze editie van het Lovendonkske. Tot snel!  

Peace-out. 

Hanne, Canisia & Zjef  
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Corona-update 22 januari 2022 
Op vrijdag 21 januari heeft het Overlegcomité de coronabarometer 
goedgekeurd die ons iets meer perspectief biedt. Momenteel bevinden 
we ons in code rood en gelden volgende regels:   

 

 

 

 

We zijn ons ervan bewust dat er momenteel heel wat besmettingen 
plaatsvinden, ook binnen de chiro. Toch willen wij onze leden de kans 
bieden om nog steeds op zondag te komen ravotten waardoor wij 
besloten hebben om nog steeds chirozondagen te organiseren.  
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Let wel op voor volgende maatregelen die van kracht blijven:  

• Vertoont uw kind symptomen, moet het kind getest worden 
of is het kind getest, maar de uitslag nog niet bekend, dan zal 
het kind NIET kunnen deelnemen aan de chiroactiviteit. 

• Test het kind tot twee dagen na deelname aan een 
chiroactiviteit positief? Gelieve de afdelingsleiding te 
verwittigen via mail of sms. 

• Het is de taak van de ouders om contacttracing op de hoogte 
te brengen van de deelname aan de chiroactiviteit. 

• Wij vragen ook om extra waakzaam te blijven in de dagen na 
het ontvangen van een mail van ons indien er een besmetting 
heeft plaatsgevonden.  

Indien we merken dat er binnen een bepaalde afdeling heel wat 
besmettingen zijn of er veel leiding uitvalt, kan het zijn dat er 
uitzonderlijk eens géén chiro is. U zal hier steeds via mail, de website 
of social media van op de hoogte worden gebracht. Indien u geen 
mails ontvangt, maar dit graag wilt, verwijzen wij u graag door naar 
onze website www.chirosleidinge.be waar u zich kan aanmelden voor 
het ontvangen van mails.  

Van zodra de maatregelen wijzigen, houden we jullie zo snel mogelijk 
via onze website en social media op de hoogte. 

Stay stafe!  

De leidingsploeg 
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Gewest 
Op zondag 13 februari zal de megaspeldag doorgaan voor de oudste 
afdelingen. Dit wordt georganiseerd door het gewest, maar zal dit jaar 
gewoon op onze eigen chiro plaatsvinden op de normale uren.  
 
Voor de jongste afdelingen is het die dag een normale chirozondag. 
 
 
 
 
 
Het gewest Houtland organiseert dit jaar ook een keti en aspi-bivak. 
 

• Voor wie?  
o Keti’s en aspi’s 

• Wanneer? 
o 8 t.e.m. 10 april 2022 

• Waar? 
o Lokeren 

• Waarom? 
o Thema Squidgame 
o Je leert keti’s en aspi’s van andere Chiro’s in de buurt 

kennen 
 
Meer info vind je via onderstaande website van het gewest. Je kan je 
inschrijven t.e.m. 28 maart.  
 
http://www.gewesthoutland.be/activiteiten/keti-aspi-
bivak?fbclid=IwAR3xH2z0LhgXjpxVt7ez2A8LITEcWKj-
QaqKAjwgm9bnr1tHyeYpMwsIssw 
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Activiteiten JC Kadet 
Hieronder vinden jullie de activiteitenkalender voor februari van het 
Jeugdcentrum Kadet in Evergem.  
 

    Vr 4 februari   Karaoke avond  
 
 
 
    Vr 11 februari  Play hard to get (15+) 
 
 
 
    Vr 18 februari   Frikandellenavond 
 
 
 
    Vr 25 februari   Darttoernooi 
 

 
Het jeugdcentrum is elke vrijdag open vanaf 15u tot 23u.  
 
Neem zeker eens een kijkje op hun facebook en instagrampagina voor 
meer info.  
 

Facebook: https://www.facebook.com/jeugdcentrumkadet/ 
 
Instagram: https://www.instagram.com/jeugdcentrumkadet/ 
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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-
V1txQwHtrSLOhlWuInd0sSMxjRtRmT 
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In the spotlights 
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Hiep hiep hiep, hoera!  
    februari 

1  Carsten De Muynck   Speelclubjongen 

1  Esther Naudts    Kwik 

3  Hana Gevaert     Kwik 

4  Amalia Callewaert   Tipper 

4  Jason Delcart    Speelclubjongen 

4  Marthe Vanlerberghe   Aspi 

4  Mauro Windey    Keti 

5  Sien Verhaege    Ribbelmeisje 

6  Casper De Gheselle   Topper 

7  Oone Bossuyt    Tipper 

7  Aline Geirnaert   Speelclubmeisje 

7  Michà Pelfrène   Speelclubjongen 

7  Maura Roegiers   Tipper 

8  Wout Forré    Leider 

8  Tine Laureyns    Leidster 

9  Lowiek Leroy    Ribbeljongen 

11  Marie-Alix De Groote   Speelclubmeisje 
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11  Nore Knockaert   Tipper 

12  Marcel Van Wulpen   Ribbeljongen 

13  Arthur De Vos    Ribbeljongen 

14  Laure Vanlerberghe   Leidster 

15  Fé Mortier    Tipper 

16  Reneé Bogaert    Kwik 

16  Marie-lien De Vos   Kwik 

16  Mika Meganck    Topper 

21  Pé Bruneel    Aspi 

21  Guust Colpaert   Kadee 

25  Lotte De Baets   Keti 

25  Milan De Vlieger   Leider 

26  Tristan Riebbels   Rakker 

28  Otto De Buck     Ribbeljongen 

28  Kayleana Dekeukelaere  Ribbelmeisje 
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Wist-je-dat…  
... iemand binnenkort Kristof als VB zal vervoegen? 
Wie o wie zal dat zijn?  

... de leiding het kampthema voor het kamp al gekozen 
heeft? Spannend! 

... Slenne uit den Haak en de kinderfuif dit jaar 
waarschijnlijk niet meer kunnen doorgaan door corona? We maken 
van de volgende editie sowieso een feest! 

... we heel hard hopen dat er nog sneeuw zal vallen in februari zodat 
we weer met sneeuwballen kunnen gooien? 

... we heel blij zijn dat onze afdelingsweekends kunnen doorgaan? 
Joepie! 

... de leiding eindelijk klaar is met hun examens en al druk bezig is om 
fantastische chirozondagen voor te bereiden?   

... 31 december 2021 de warmste oudejaarsavond ooit was? Het was 
maar liefst 14,4 graden. Het vorige record stond op 13,7 graden in 
2007.  

... het 14 februari Valentijn is? Vergeet je geliefden niet in de 
bloemetjes te zetten! 

... we deze maand een ongelooflijk leuke zondag op de planning 
hebben staan? We vieren op 27 februari carnaval. Begin al maar met 
je zotte verkleedkleren vanonder het stof te halen! 

... februari maar 28 dagen telt dit jaar? Alleen in een schrikkeljaar 
zijn het er 29, maar daarop is het wachten tot 2024. 

 


