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Voorpagina 
Bij de ribbelmeisjes weten ze wat 
plezant is, waterspelletjes!!! 

Voorwoordje 
Dag ouders en leden 

In dit laatste lovendonkske van het jaar laten we nog eens alle 
afdelingen aan het woord. We kunnen samenvatten dat het een 
fantastisch chirojaar is geweest en iedereen nu echt aftelt naar het 
grote chirokamp! 

Voor kamp gaan alle afdelingen nog op kermisactiviteit, waarbij de 
leiding voor de hele dag een toffe activiteit voorziet. De meeste data 
van de kermisactiviteiten staan in dit lovendonkske, andere afdelingen 
laten de datum binnenkort weten. Hopelijk sluit iedere afdeling het 
chirojaar op een leuke manier en vol plezier af!  

Wat waren we blij dat we samen met jullie een, zo goed als, coronavrij 
chirojaar hebben mogen beleven! BEDANKT!  
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• Geen chiroZO 5 juni

• Chiro voor alle afdelingenZO 12 juni

• Geen chiroZO 19 juni

• Geen chiroZO 26 juni

Agenda 
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Belangrijke data in 2021-2022  

 

Data per afdeling  
In juni/juli gaan alle afdelingen op kermisactiviteit. De data vinden 
jullie hieronder en de leiding zal verdere info via mail laten weten.  

Kadees   - 25 juni 

Ribbelmeisjes  - 5 juli 

Ribbeljongens  - 26 juni 

Speelclubmeisjes - 8 juli  

Speelclubjongens -  8 juli 

Kwiks   - 1 juli 

Rakkers  -  19 juni 

Tippers   - wordt nog beslist 

Toppers  - 26 juni 

Keti’s   - wordt nog beslist 

Aspi’s   -  25 juni 

• 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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Kadees 
Heeeeey lieve Kadeetjes  

Bij deze een briefje rechtstreeks uit Oeganda! Als jullie dit lezen, ben 
ik waarschijnlijk al terug in het prachtige Sleidinge! JOEPIE! De 
Oegandese postduiven vliegen zo snel niet…  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kadees  
Na 2 maanden in Oeganda te verblijven, begin ik jullie nu 
toch wel heel hard te missen! Ik kreeg al enkele lieve 
filmpjes doorgestuurd waaruit bleek dat het gemis ook 
wederzijds is 😉"#$%.  
Van de roddel-elfjes hier in Oeganda kreeg ik te horen 
dat jullie niet hebben stilgezeten de afgelopen weken!  
Jullie gingen naar zee, dansten jullie benen los op de 
giga-geweldige en beestige kinderfuif, kregen leiding van 
een nieuw leidingsploegje en gingen zelfs een lekker ijsje 
eten. Ik kreeg ook enkele leuke foto’s die jullie aan het 
einde van de brief kunnen bekijken! Ik kijk er al naar uit 
om al jullie verhalen te horen!  
 
Hoe is het weer daar in België? Hier in Oeganda is het 
elke dag lekker warm zomerweertje!  
Fleur; ik moet nu zoals jou een coole zonnebril dragen 
om te kunnen zien met al die straffe zon!  
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Ook ik heb hier nog niet stilgezeten en heb veel verhalen 
te vertellen! Ik ging op safari (en zag olifanten, giraffen, 
leeuwen, nijlpaarden en een heleboel andere dieren in het 
wild!), ging op pottenbakles, leerde de Oegandese taal, 
kajakte op de Nijl… en deed natuurlijk ook wat stage 😊'()*.  
 
Ik kijk er naar uit om jullie terug te zien en weer samen 
plezier te maken! 
 
Tot snel!!  
 
Vele Oegandese groetjes  
Charlotte Seeeerie 
 
PS: zijn Bas, Tine en Thibo een beetje braaf geweest toen 
ik weg was?   
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Ribbelmeisjes 
Dag lieve ribbelmeiden 

We zijn ondertussen al bijna aan het einde van het chirojaar. De tijd 
gaat veel te snel als je plezier maakt he!!!  
MAAR wij hebben nog zoveel leuke dingen in het vooruitzicht. Het 
SUPERMEGAFANTASTISCH kamp, maar ook onze kermisactiviteit 
komen er nog aan.  

Wat hebben wij voorbije weken nu ook alweer allemaal uitgestoken? 
We zijn op stap geweest naar speelstad, de mooiste snoepenhuisjes 
gebouwd en natuurlijk onze overheerlijke snoepsoep (Mmmmm). Ook 
in het warme weertje wisten we ons te amuseren met allerlei 
waterspelletjes. Hopelijk zien we jullie in de volgende zondagen 
allemaal terug! Wij kijken er naar uit!  

Dikke zoen  

Florence, Amber en Morgane 

Hier nog enkele knotsgekke kliekjes 
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Ribbeljongens 
Dag stoere ribbeljongens 

Wij staan te springen om aan te kondigen dat er binnenkort een 
activiteit zal plaatsvinden voor de ribbeljongens. Ons springverhaal zal 
doorgaan op 26 juni. De kermisactiviteit dit jaar voor de ribbeljongens 
zal een bezoekje zijn aan ‘Inflatable Park Jumpsky’ in Dok Noord, Gent. 

Jumpsky is een park met gigantische springkastelen en met meer dan 
40 attracties. Het park beschikt over een obstacle run (een parcour 
met allerlei hindernissen) van 150 meter, een sportcage (zowel 
voetbal als basketbal), een maincourt waar verscheidene attracties 
plaatsvinden en één kasteeltoren die de kinderen kunnen beklimmen.  
 
Jumpksy is zeer toegankelijk en dus makkelijk te bereiken. Het 
parkeertarief voor twee uurtjes is slechts €3,00.  

Ook is het verplicht om anti-slipsokken aan te schaffen in Jumpsky 
om de veiligheid van de kinderen te garanderen! (€2 euro) 
 
Wat mogen ze verwachten voor €23,50 p.p.: 

• 2 uur springen 

• Pannenkoeken 

• Drankje naar keuze 

• Gereserveerde tafel  

Hiervoor zijn dus minstens 8 inschrijvingen nodig. Wij hebben er alvast 
veel zin in en hopen zoveel mogelijk ribbels te zien! "#$% 
 
Groetjes 
Quinten en Jelle 
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PS: De datum, uren en het transport zal nog verder gecommuniceerd 
worden, dit staat nog niet vast! 
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Speelclubmeisjes 
 
Dag liefste speelclubmeisjes, 

Hier zijn we al met ons laatste artikeltje. Ondertussen hebben we heel 
wat onvergetelijke momenten achter de rug. Wij zetten ze graag even  
op een rijtje voor jullie: 

• Ons te gek paasfeestje waar we onze buikjes konden vullen 
met gezond fruit (en misschien een beetje heel veel 
chocolade… J). Bovendien hebben we elkaar verrast en is 
iedereen met een leuk cadeautje naar huis gegaan. 

• Dagje zee waar we onze golf-talenten bovengehaald hebben. 
Wij zijn ook nog steeds onder de indruk van jullie prachtig 
“zanddorp”. 

• De safarifuif was ook een groot succes. Wij hebben gezien wat 
voor goede dansbenen jullie hebben. Jullie zangtalent zal zeker 
ook nog van pas komen. 

• We hebben afkoeling gezocht en zijn een watergevecht 
gestart.  

Jullie hebben ondertussen ook de aspi’s ontmoet, zij bezorgden jullie 
een leuke Chironamiddag. Op dit moment zijn wij hard aan het 
studeren voor onze examens. De komende periode zullen we elkaar 
dus jammer genoeg wat minder zien.  
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Wat staat er nog op de agenda: 

• Een mega coole kermisactiviteit (verdere info volgt) 

• KAMP!!! Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als ons! 

Tot snel xxxxxx jullie liefste leiding 

PS: hier zien jullie nog enkele sfeerbeelden <3 
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Speelclubjongens 
Jowww boys,  

We hebben er weer een fantastische maand achter de rug. Wat voor 
een mooi weer was dat seg op de voorbije Chirozondagen? We hebben 
dan ook veelvuldig met water gespeeld, zalig! Jullie kunnen de zonnige 
dagen in Mei en de waarschijnlijk zonnige Chirozondagen in Juni als 
generale repetitie zien voor kamp. Veel drinken en je goed insmeren 
zijn enorm belangrijke punten die veel worden aangehaald op een 
zondag omdat deze zo belangrijk zijn! Hopelijk hebben jullie ook 
genoten van een toffe aspidag met toekomstige leiders Pé en Arne. 
Leider Wout zal er de laatste paar Chirozondagen niet bij kunnen zijn 
wegens examens en dit vindt hij zeer jammer, hopelijk kan hij toch 
soms eens een uurtje komen helpen! Wij kijken enorm uit naar het 
kamp en de kermisactiviteit. De kermisactiviteit zal plaatsvinden op 
vrijdag 8 juli en we gaan naar de zoo met de speelclubjongens en 
meisjes samen! Hopelijk gaan jullie met zeer veel mee, net zoals jullie 
al met zeer veel meegaan op kamp. We gaan er samen nog een 
fantastisch paar laatste weken van maken en stiekem toch ook wel al 
aftellen naar de grote kers op de taart, het kamp!!!  

Groetjes Milan, Thomas en Wout 

 

PS. Het thema van het kamp is Jungle Book, dus wie helemaal klaar 
wil zijn voor het kamp kan zeker de film eens bekijken of het boek 
lezen "#$% 
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Kwiks 
Hey liefste kwiks! 

 

Het jaar is jammer genoeg bijna afgelopen, MAAR wees niet getreurd 
we hebben nog een leuke activiteit voor jullie voorzien op 1 juli!  

En natuurlijk is het kamp ook bijna in zicht dus hopelijk hebben jullie 
er wat zin in. We gaan er een super leuk kamp van maken! 

 

Groetjes jullie lieve leiding xo 
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Rakkers 
Jowww stoere binken!  

Wij hebben ons al rot geamuseerd met het goede weer: het vlot 
bouwen, zwemmen in de beek en als de topper ronddraaien met de 
kraan!!  

 

Ik hoop dat jullie dit ook allemaal zo leuk vonden als wij, maar eerlijk 
gezegd twijfel ik daar niet aan! Kom zeker nog massaal naar de laatste 
chiro-zondagen, het zijn er niet veel meer!!! We gaan normaal nog 
eens zwemmen en een glijbaan bouwen! Hopelijk laat het weer dit 
allemaal toe... De kermis activiteit gaat door op 19 juni!! Meer 
informatie hierover komt binnenkort ,-./01 

Tot op de volgende zondag!!  

Stef en Alessio 
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Tippers 
Helabaaa lieve tippers 

Helaas komen de chirozondagen aan hun einde... In juni zullen jullie 
ons even moeten missen, want de examens staan voor de deur. Voor 
jullie ook veel succes met de examens! Jullie kunnen dat, slimme 
kopjes! In juli gaan we nog op kermisactiviteit, maar wat dat precies 
zal zijn, houden we nog even geheim. Wij sturen jullie zo snel mogelijk 
meer info.  

Hieronder blikken we even terug op de leukste momenten dit 
chirojaar! Wij kijken enorm uit naar een fantastisch kamp met 25 
toffe tippers!  

• Beginnen deden we met een leuke collectie polaroid-foto’s. 
Helaas knipten de toppers onze foto’s kapot...  

• ...toen merkten we al snel dat zakspringen niet één van jullie 
talenten is... 

• ...verkleden is dat gelukkig wel... 

• ...net zoals lekkere vier-uurtjes maken... 

• ...en Kerstmis vieren...  

• ...ook poseren (en jullie verstoppen) kunnen jullie als de beste... 

• ...maar veel slapen zit er niet in... 

• ...in een veld lopen (en jullie gsm erin kwijt raken) hebben we 
ook meegemaakt... 

• ...met de gocart rijden deden jullie in stijl... 

• ..en van een beetje water zijn jullie ook niet vies... 

 
Lieve groetjes, Elise & Manou  
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Toppers 
Jowww boys 

We naderen helaas het einde van ons Chirojaar... MAAR! Het goede 
nieuws is dat het hoogtepunt nog moet komen. Het mooiere weer van 
de afgelopen weken doet ons natuurlijk ook steeds meer verlangen 
naar het kamp. En al helemaal als we zien met hoeveel we op kamp 
zullen zijn! 

We kijken uit om terug (water)pret te beleven zoals dat het geval 
was op de heerlijke zondag op onderstaande foto. Tot snel!! 

 

 

Greetzzz 

Lucas & Tchazz 

 



 ’t Lovendonkske - 20 - juni 2022 

Keti’s 
Dag lieve lieve keti’s 

Het Chirowerkjaar zit er jammer genoeg stilaan op. Toch hebben we 
een heleboel leuke dingen waarop we kunnen terugkijken!! De laatste 
weken hebben we ons namelijk rot geamuseerd met een heel 
spectrum aan activiteiten.  

Zo schreven er zich maar liefst 2 keti-teams in op het volleybal 
toernooi, een representatie waar veel afdelingen nog een puntje aan 
kunnen zuigen! Aan inzet geen gebrek, aan resultaat jammer genoeg 
wel ;). Maar dat neemt niet weg dat jullie jullie dromen als volleyballer 
moeten opbergen, er schuilt namelijk bakken talent in jullie.  

Vervolgens trokken we naar de zee. Daar leerden we dat jullie 
weldegelijk tegen een stootje kunnen. Een groot deel van de keti’s 
waagden zich aan een duikje in onze o zo mooie zee. Anderen hielden 
het bij een praatje in het zand. Bovendien leerden we ook dat we 
binnen enkele jaren terecht schrik mogen hebben indien jullie zich op 
de baan moeten wagen met de auto, want als we ons moeten baseren 
op jullie rijtechnieken met de gocars, dan belooft dat niet veel goeds 
(zie onderstaande foto) BROKKENPILOTEEU! 

Daarna beleefden we een leuke leidingswissel en maakten we een 
verplaatsing naar het zonnige Kluizen. Daar konden we nog maar eens 
jullie weergaloze volleybalskills bewonderen.  

MAAR ook de toekomstplannen ogen zeer mooi.  

Zo hebben we nog een tal van examenchiro’s op de planning staan en 
gaan we ons nog rot amuseren op kermisactiviteit! In de tussentijd 
wachten we ook al vol spanning op onze pulls, hopelijk hebben we 
deze snel in handen! 
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In juli zullen we ons weergaloze jaar afsluiten met een legendarisch 
Chirokamp. Benieuwd wat we daar nog allemaal met jullie gaan 
meemaken.  

Wij kijken er naar uit!! 

XXXX Vele groetjes, jullie lieve leiding  
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Aspi’s 
Hey Asπ’s 

Traditiegetrouw wordt er teruggeblikt op de afgelopen periode in het 
Lovendonkske, laten we het eens omdraaien: vooruitkijken! 

Er komt nog... 

• Een aspidag waarin jullie meer dan 100 kindjes een 
fantastische zondagnamiddag bezorgen. 

• Een kermisactiviteit om u tegen te zeggen (op zaterdag 25 
juni) 

• Een fietstocht van het pittoreske Sleidinge naar onze 
kampplaats in de Provincie Antwerpen. 

• Een ongelooflijke 10 dagen waarin jullie de tijd jullie leven 
beleven met al jullie vriendjes. 

• Een belangrijke beslissing voor een deel van jullie, al dan niet 
leiding worden... Het andere deel kan nog een jaartje verder 
ravotten. 

Kortom, genoeg reden om te blijven komen! 

Greetz Jarn & Mary 
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Spaaracties kamp 
Wij beginnen alvast met sparen! Jullie ook? 
 
Spaar samen met ons de flapjes van Joyvalle en de barcodes van 
Soubry en La Lorraine. Hoe meer we er verzamelen, hoe meer gratis 
melk, pasta en sandwiches we krijgen voor ons chirokamp! 
 
Breng de flapjes en barcodes binnen bij apotheek Mouton, 
Volpenswege 29A of Emeric De Bruynelaan 23 in Sleidinge. 
 
Alvast bedankt!  
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In the spotlights 
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Hiep hiep hiep, hoera!  
          juni 

3   Sam Vermeulen  Tipper 

5   Lysander Bassleer  Speelclubjongen 

6   Brent Vantomme  Ribbeljongen 

7   Aaron Naudts   Kadee 

8   Alizée Bertens   Speelclubmeisje 

8   Hanne Willems  Leidster 

9   Zayne Baetens   Ribbeljongen 

9   Fran De Jaeger  Speelclubmeisje 

10   Wiebe Haes   Rakker 

10   Kjani Van Eenaeme  Aspi 

12   Loupé Govaerts  Ribbelmeisje 

13   Zjef De Wulf   Leider 

13   Lars Willaert   Keti 

14   Yaro Mahau   Speelclubjongen 

15   Flint De Wulf   Ribbeljongen 

17   Jarne De Walsche  Topper 

18   Lenie Moerman  Aspi 
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20   Maxim De Muynck  Ribbeljongen 

21   Mauro De Bie   Rakker 

21   Wies De Wulf   Leidster 

21   Léon Govaerts   Speelclubjongen 

21   Tore Pauwels   Rakker 

22   Ella Brennan   Kwik 

22   Emiel De Groote  Speelclubjongen 

22   Lukas De Groote  Speelclubjongen 

23   Lena Bernaerdt  Kwik 

23   Lana De Witte   Tipper 

25   Flavie Bracke   Ribbelmeisje 

25   Thomas De Baerdemaeker Kadee 

25   Babette Haerens  Ribbelmeisje 

25   Fé Van Espen   Kwik 

25   Elena Van Heuverswyn Ribbelmeisje 

26   Anouk De Reu   Tipper 

30   Hanne Cloet   Aspi 

30   Kytana De Rocker  Tipper  

 
 



 ’t Lovendonkske - 28 - juni 2022 

Wist-je-dat…  
... De leiding druk bezig is met de voorbereidingen voor het kamp? 

... De kermisactiviteiten eraan komen? Dit is een dag waarop je er 

samen met je vriendjes op uittrekt om plezier te maken, hou de dagen 

van deze activiteiten zeker vrij! 

... Oudleiding Fien & Gilles zijn gaan samenwonen? 

... De examens dichterbij komen? Succes aan de studerende leiding! 

De aspi’s en vervangleiding zorgen voor de nodige versterking 

gedurende de maand juni. 

... Oudleiding Kali & Thomas papa & mama zijn geworden van Céril, 

net zoals Thijs papa is geworden van Olivia? Proficiat aan de kersverse 

ouders. 

... Kadeeleidster Charlotte terug is uit Oeganda na een dikke 2 maand 

stage in dit Afrikaanse land. 

... 1 + 1 = 2 is? 

... Het ei eerst was en dan de kip? Of was het omgekeerd... 

... Dit het laatste Lovendonkske van het jaar is? Bedankt aan de 

redactie voor de mooie edities dit jaar. 


