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Voorpagina 
De ribbeljongens doen hun best 
tijdens een spelletje pongen.  

Voorwoordje 
Beste ouders en leden, 

We hebben al enkele toffe 
afdelingsweekends achter de rug en kunnen stiekem beginnen 
uitkijken naar het grote chirokamp. Op 13 maart zal het geen chiro 
zijn, omdat de leiding op dat moment het kamp al begint voor te 
bereiden.  

Op 27 maart zal de leidingswissel plaatsvinden op de chiro. Dit 
betekent dat onze leidingsploeg voor één chirozondag even door 
elkaar wordt geschud. Je zal die dag leiding krijgen van andere 
personen dan je gewoon bent.  

Begin april zal onze jaarlijke azaleaverkoop doorgaan. Meer info 
hierover vind je al in dit lovendonkske.  

Ook kan je nog steeds cornetbier aankopen om de aspi’s te steunen. 
Dit kan tot en met 16 maart.  

Veel leesplezier  

Groetjes van de leidingsploeg 
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• Chiro voor alle afdelingen
ZO 6 
maart

• Geen chiro
ZO 13 
maart

• Chiro voor alle afdelingen
ZO 20 
maart

• Chiro voor alle afdelingen
• Leidingswissel

ZO 27 
maart

Agenda 
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Belangrijke data in 2021-2022  

 

Data per afdeling  
Kadees     Weekend: 4-6 maart 2022 

Kwiks    Weekend: 18-20 maart 2022 

Rakkers   Weekend: 18-20 maart 2022 

Tippers    Wordt nog gecommuniceerd 

Toppers   Wordt nog gecommuniceerd 

Aspi’s    Weekend: 18–20 maart 2022 

    Midweek: 18-22 april 2022 

• AzaleaverkoopZA 2 april

• Bouwfeesten15 - 17 april

• Dagje zeeZO 24 april

• Kamp19 - 29 juli
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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.  

 

 

 

 

 

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  
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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.  

We herhalen nog eens wat je kind zeker dient te dragen op een 
chiroactiviteit:  

• Ribbels en speelclub: een sjaaltje in het afdelingskleur 

• Kadees, rakwi, tito, keti, aspi, leiding: een chirorok of -broek 
+ een bovenstuk van de chiro (bv. chirohemd, chirotrui, chiro-
t-shirt...)  

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 
Dag lieve kadees! 
 
We hebben er lang op moeten 
wachten, maar nu de examens 
voor de leiding achter de rug zijn 
en de Corona-maatregelen 
versoepeld zijn, kunnen we 
eindelijk weer normaal spelletjes 
spelen op de chiro! En dat 
hebben we direct goed ingezet 
door het conflict tussen Rusland 
en Oekraine tot een vreedzaam 
(met een warme chocomelk) 
einde te brengen. 

 
 
 
 
 
Het was goed om te zien dat jullie 
de chirokriebels niet kwijt zijn 
geraakt. Met zo een goede sfeer 
kijken we al enorm uit naar de 
volgende activiteiten! 
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En over de volgende activiteiten gesproken: we hebben nog heel wat 
ideeën en activiteiten klaarstaan voor het weekend en de komende 
chiro zondagen. Hopelijk blijven jullie met evenveel en evenveel 
enthousiasme naar de chiro komen.  
 
Met vele groeten, 
De Kadee leiding 
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Ribbelmeisjes 
Hoi liefste ribbelmeisjes, 

In de maand januari moesten we jullie helaas een paar zondagen 
missen door de examens van de leiding, maar februari maakte dat 
dubbel en dik goed! 

We gingen op weekend naar Nieuwpoort waar we ons ter pletter 
amuseerden. Op zaterdagavond dansten jullie als echte K3-tjes op 
het feestje. Er zitten duidelijk enkele supergoede danseressen in onze 
afdeling! Tijdens carnaval knutselden jullie prachtige werkjes en kregen 
jullie gekke make-overs!  

Het chirojaar is natuurlijk nog lang niet gedaan. Er is nog veel om 
naar uit te kijken zoals het paasfeestje en het kamp! Hopelijk komen 
er nog veel zonnige chirozondagen, al zijn jullie niet bang van een 
beetje regen en springen jullie maar al te graag in de waterplassen 
op ons terrein! 

Hopelijk tot snel op de chiro! Dikke knuffels van Morgane, Amber en 
Florence 

PS: hier een paar foto’s van het afgelopen jaar :) 
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Speelclubjongens 
Dag lieve speelcubbertjes 

Hoe gaat het met jullie? Wij vragen ons af hoe goed jullie ons al 
kennen. 

Hieronder vind je een paar vragen over ons om te testen hoe goed 
jullie ons wel kennen? Omcirkel telkens de persoon waarvan jullie 
denken dat de vraag bij past. 

1 Wie maakt er ijsjes? Wout – Milan – Thomas 

2 Wie neemt er vaak een bad? Wout – Milan – Thomas 

3 Wie zijn lievelings kleur is rood? Wout – Milan – Thomas 

4 Wie heeft er koeien? Wout – Milan – Thomas 

5 Wie geeft er al het langste leiding? Wout – Milan – Thomas 

6 Wie heeft er zijn rijbewijs? Wout – Milan – Thomas 

7 Wie eet het er het liefste balletjes in tomatensaus? Wout – Milan 
– Thomas 

8 Wie heeft er 1 broer? Wout – Milan – Thomas 

9 Wie is het grootste? Wout – Milan – Thomas 

10 Wie kan er het beste dansen? Wout – Milan – Thomas 
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Antwoorden op de vragen:  

 

1. Milan 

2. Wout 

3. Thomas 

4. Milan 

5. Wout 

6. Milan 

7. Thomas 

8. Wout 

9. Milan 

10. Wout 

 

Lieve kusjes  

De speelclubjongens leiders!!! 
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Kwiks  
 
Hey liefste kwiks, 
 
Hopelijk hebben jullie een beetje genoten van het Valentijnsfeestje! 
Binnenkort is het ook ons afdelingsweekend. Dit gaat door het van 
18 maart tot en met 20 maart. Wij gaan dit leuke weekend delen 
met de rakkers, dus hopelijk hebben jullie er héél veel zin in! 😉  
Verdere info gaan jullie nog krijgen via mail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willen jullie iets weten?  
Wij gaan binnenkort op kampthemaweekend met de leiding. En WIJ 
weten het kampthema al 😱. Jullie gaan toch nog even moeten 
wachten hihi.  
Hopelijk kijken jullie uit naar alle verdere supertoffe spelletjes dat wij 
gaan spelen! 
 
Groetjes, jullie lieve leiding!  
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Toppers 
Jowww Toppers 

Nadat Corona heel wat roet in het eten gooide, lijkt het bijna over te 
gaan zijn. Eindelijk terug normale Chirozondagen, al moesten we 
helaas ons weekend annuleren. Gelukkig is uitstel geen afstel. Een 
geweldig weekend en nog fantastische Chiromaanden komen eraan. 
Mooie mogelijkheden om prachtige foto’s van te maken deze 
herinneringen. Tenzij we deze liever verknippen ;-) Hieronder nog een 
toepasselijke tekening voor jullie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: WIJ ZIJN NOG STEEDS BOOS! Groetjes de tippers & tipperleiding 
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Aspi’s 
Jow Aspπ’s 

Afgelopen periode hebben we ons ondanks corona en examens vooral 
goed geamuseerd. De befaamde cirkelgames zorgden 2 maal voor 
pret, orginele spelletjes en zelfs een extra chirozondag. Ook het 
conflict tussen de naturisten (natuurmensen, en niks anders... "#$%) 
en de kapitalisten zorgden voor hevige veroveringen over gans de 
wereld. 

Nu we stillaan uitkijken naar beter weer komen ook de grote 
activiteiten eraan, te beginnen met ons weekend 18-20 maart. Ook 
de bouwfeesten, midweek, kermisactivteit, carwash en kamp komen 
er nog aan. Mary en ik (Jarn) hebben al héél wat inspiratie om er een 
ongelofelijke paar maanden van te maken. 

Greetz 
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Azaleaverkoop  
Op zaterdag 2 april, zal naar jaarlijkse gewoonte onze azaleaverkoop 
doorgaan. 
 
We gaan met de Chirojongens – en meisjes aan elke deur langs om 
een bloemetje te verkopen. 
 
Heel belangrijk is ook dat we heel veel mama’s en papa’s vinden, die 
bereid zijn om met de bloemen rond te rijden en de kinderen naar de 
juiste straten te brengen. Hiervoor zal contact worden opgenomen 
via telefoon. 
 
Wij komen de zaterdagochtend vanaf 9h30 rond met de azalea’s. Ze 
kosten 5 euro.  
 
Alle leden, en helpende ouders, worden die zaterdag dus om 9u aan 
de bijenkorf verwacht. Iedereen moet in perfect uniform zijn. Voor de 
ribbels en speelclub is dit hun sjaaltje + fluojas en voor alle andere 
afdelingen hun Chirobroek of -rok + hemd/trui + fluojas. 
 
Het is een erg belangrijke activiteit om onze Chirowerking te kunnen 
blijven garanderen, hiermee kunnen we ons spel- en kampmateriaal 
financieren, waar wekelijks maar liefst 300 Chiroleden van genieten. 
Daarom dus een warme oproep om te komen helpen op 20 april. 
 
Veel liefs, 
Jullie leiding 
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Corona-update 20 februari 2022 
Vanaf vrijdag 18 februari bevindt de coronabarometer zich in code 
oranje. Dat betekent dat er minder beperkingen zijn en we stap voor 
stap terugkeren naar chiroactiviteiten zoals we die voor corona 
kenden. We overlopen nog even de maatregelen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het kan zijn dat het Overlegcomité deze maand al samenkomt om 
over te schakelen naar een andere kleurencode. We houden jullie via 
onze website en social media op de hoogte.  
 
Let op: 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. Verwittig steeds 
de afdelingsleiding indien uw kind tot twee dagen na deelname aan 
een chiroactiviteit, positief test.  
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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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Kleurplaat 
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In the spotlights 
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Hiep hiep hiep, hoera!  
          maart 

1   Nino Lein   Speelclubjongen 

1   Jasper Philips   Ribbeljongen 

5   Lena Van De Putte  Speelclubmeisje 

6   Marte Spanhove  Keti 

7   Charlotte Bouverne  Kwik 

8   Laure Van Hulle  Speelclubmeisje 

9   Quinten De Bleye  Leider 

9   Fleur De Forche  Tipper 

10   Emmelien Leroy  Kwik 

10   Lena Willemyns  Ribbelmeisje 

11   Linde Haneca   Speelclubmeisje 

12   Lena Bogaert   Leidster 

15   Douwe Windey  Speelclubjongen 

17   Ben Parlevliet   Speelclubjongen 

21   Lenny Buysse   Rakker 

21   Matteo Van Hyfte  Speelclubjongen 

21   Marit Vereecke  Ribbelmeisje 
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22   Binta Sow   Tipper 

23   Esmée Van Peteghem  Kwik 

23   Marie Van Daele  Kwik 

24   Canisia Roegiers  Leidster 

24   Charlotte Roegiers  Ribbelmeisje 

24   Riebe Roegiers   Topper 

26   Finn De Boeck   Ribbeljongen 

26   Amélie Wyngaert  Ribbelmeisje 

28   Julie Swartelé   Speelclubmeisje 

28   Henri Van Daele  Ribbeljongen 

29   Tjorven Hemelsoet  Rakker 

29   Matheo Verhelst  Rakker 

31   Jules De Blaere  Ribbeljongen 

31   Iyana Schelstraete-Vandamme Ribbelmeisje 
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Wist-je-dat…  
. . . Er in Vlaanderen 961 verschillende chiro’s zijn? 

. . . Een aantal leiding reeds een kijkje is gaan nemen op ons 
kampterrein van deze zomer? 

. . . Er al heel wat afdelingen op afdelingsweekend zijn geweest? De 
fantastische verhalen vliegen ons om de oren! 

. . . 1 op 8 Vlamingen ooit in de Chiro zat? Veel Vlamingen dragen 
de Chiro dan ook een warm hart toe!  

. . . Het op 1 maart complimentendag is?   

. . . De leiding al een kampthema gekozen heeft? We kunnen niet 
wachten om het met jullie te delen! 

. . . Carnaval weer een groot succes was? Proficiat aan prins en 
prinses carnaval! 

. . . De lente nu officieel begint? Joepie! 

. . . We de klok terug mogen verzetten naar zomertijd? Eindelijk 
worden de dagen terug langer en moeten we na de chiro niet meer 
in het donker naar huis! 

. . . De maand maart vernoemd is naar de Romeinse god ‘Mars’? 

. . . Leidster Charlotte voor een paar maanden vertrokken is naar 
Oeganda? We zullen haar missen! 

. . . De namen van stormen in alfabetische volgorde worden gekozen? 
Zo passeerden de stormen Corrie, Dudley, Eunice en Franklin onlangs.  


