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Voorpagina 
De speelclubmeisjes hielden een zonnig 
paasfeestje! 

Voorwoordje 
Dag ouders en leden 

Na een meer dan geslaagde azaleaverkoop, dagje zee en Bouwfeesten 
kunnen we nu echt beginnen aftellen naar het chirokamp. De 
kampboekjes zullen binnenkort in de brievenbus zitten, dus het 
inschrijven kan bijna beginnen. Hopelijk kunnen we terug met een 
record aantal leden op kamp naar Meerhout!  

We kunnen ook jullie hulp gebruiken voor het chirokamp. Spaar samen 
met ons de flapjes van Joyvalle en barcodes van Soubry en La Lorraine. 
Zo krijgen we gratis melk, pasta en sandwiches. Dit kunnen we heel 
goed gebruiken, met al die grote eters op kamp. J 

Ook mogen we met veel trots onze nieuwe VB voorstellen. Je kan 
hem/haar wat beter leren kennen in dit lovendonkske.  

Op de chirozondag van 1 mei zal de leidingploeg door elkaar worden 
geschud. Iedereen geeft deze dag leiding bij een andere afdeling. In 
mei en juni zullen jullie vaak eens oudleiding zien, want de 
leidingsploeg moet alweer studeren... Ook de aspi’s zullen in mei eens 
leiding geven.  

Veel leesplezier 

De leidingsploeg 
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• Chiro voor alle afdelingen
• Leidingswissel

ZO 1 mei

• Chiro voor alle afdelingenZO 8 mei

• Chiro voor alle afdelingenZO 15 mei

• Chiro voor alle afdelingen
• Aspidag

ZO 22 mei

• Chiro voor alle afdelingenZO 29 mei

Agenda 
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Belangrijke data in 2021-2022  

 

Data per afdeling  
Alle afdelingsweekends en midweeks zijn gepasseerd.  

Indien er nog andere afdelingsactiviteiten, zoals een kermisactiviteit,  
zullen plaatsvinden, zal de leiding verdere info via mail laten weten 
aan jullie.  

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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Kadees 
Dag lieve kadees 

De maand mei is aangebroken! Dat wil zeggen dat we al veel mooie, 
fantastische, plezante, leuke  chirozondagen hebben mogen beleven 
samen met jullie! Anderzijds komt het einde van het chirowerkjaar 
steeds dichter en dichter bij... 

Maar geen paniek! We hebben nog heel wat gekke activiteiten 
klaarstaan voor jullie. Zo hebben jullie afgelopen zondag twee nieuwe 
leiding leren kennen op de leidingswissel. Verder zullen we jullie deze 
maand nog eens uitnodigen voor een BBQ, speciaal en alleen voor de 
kadees! Jullie zullen op het einde van deze maand ook nog eens leiding 
krijgen van de aspi’s, hoe cool is dat?!?!? Ook Charlotte Seeerie komt 
eind mei terug van haar stage in Uganda. We moeten haar nu al meer 
dan twee maanden missen, waardoor het tijd wordt dat ze terugkomt, 
vinden jullie ook niet?  

De afgelopen maanden hebben we ons keer op keer enorm 
geamuseerd. Nu het jaar bijna op z’n einde is, komt het kamp ook 
dichterbij, waar we nu al enorm naar uitkijken! Terug zeven dagen 
lachen, gieren en brullen met de kadees, wie wil dat nu niet?  

Geniet nog van enkele foto’s van de afgelopen maanden (met onder 
andere ons topweekend) en we hopen dat we jullie deze maand nog 
veel mogen zien op de chiro J 

Veel groetjes 

Serie, Bas, Tine en Thibo 
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Ribbelmeisjes 
Hey hey,  

We zijn ondertussen aangekomen in de maand mei. Dit wil zeggen dat 
het grootste deel van ons chirojaar al achter de rug is L. Geen paniek! 
Er staan nog enkele fantastische chirozondagen op de planning en 
het kamp komt ook steeds dichterbij! Wat kijken we daar nu al naar 
uit!  

Wij kennen jullie al heel goed, maar zijn er dingen van ons die jullie 
nog niet weten? Laten we dat even testen met een spelletje ;) De 
juiste antwoorden vind je onderaan de volgende pagina. 

 

1. Verbind de juiste bijnaam met de juiste leidster: 

Morrie          Florence 

Muis        Morgane 

Flo        Amber 

 

2. Verbind de juiste leeftijd met de juiste leidster: 

21 jaar       Florence 

18 jaar       Morgane 

23 jaar       Amber 
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3. Verbind de juiste lengte met de juiste leidster: 

1m64        Florence 

1m75        Morgane 

1m58        Amber 

 

4. Verbind de juiste verjaardag met de juiste leidster: 

25 december       Florence 

11 april       Morgane 

30 november       Amber 

 

Ziezo! Wij zien jullie graag terug op de volgende chirozondag! Tot dan! 

Kusjes,  

Florence, Morgane en Amber 

 

Juiste antwoorden: 

Morrie-Morgane, Muis-Amber, Flo-Florence               

21j-Amber, 18j-Florence, 23j-Morgane 

1m64-Morgane, 1m75-Florence, 1m58-Amber   

25 december-Morgane, 4 november-Florence, 30 november-Amber 
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Speelclubjongens 
Hey allerliefste speelclubjongens, 

De maand april is alweer voorbijgevlogen, en wat een drukke maand 
was me dat! We hebben samen een recordaantal azalea’s verkocht, 
toffe chirospelletjes gespeeld, de gekste bouwfeesten meegemaakt en 
een zalig dagje zee beleefd. Op naar de volgende maand!  

Op 1 mei is het leidingswissel, dit betekent dat de leiders voor één 
dag leiding zullen geven aan een andere afdeling. Jullie zullen dus 
leiding krijgen van een paar andere supertoffe leiders! 

22 mei is het ‘aspidag’, op deze chirozondag zullen jullie leiding 
krijgen van enkele aspiranten (onder toeziend oog van jullie echte 
leiding natuurlijk "#$%). Zo kunnen de aspi’s zich voorbereiden om 
binnen één of twee jaar zelf leiding te geven. Ze hebben ons al enkele 
spelletjes verklapt die jullie zullen spelen, en ik kan jullie verzekeren 
dat het de moeite waard zal zijn. Allemaal afkomen is dus de 
boodschap! 

Dat Stan praktisch onvindbaar is wisten we natuurlijk al, maar kunnen 
jullie op de volgende bladzijde de 14 verstopte chirokamp-woorden 
vinden? 
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Tot de volgende keer! 

Groetjes xxx Wout, Thomas en Milan 
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Kwiks 
Hey daar lieve kwiks!  

Wat vliegt de tijd voorbij, het is plots alweer mei! Laten we eerst even 
naar maart en april terugvliegen, dat was een leuke tijd, laten we daar 
niet over liegen! 

In dezer tijden was er niet altijd een even grote opkomst op de 
chirozondagen, vooral omdat er velen onder jullie wat ziekjes waren. 
Wij hopen dat alle bacteriën ondertussen jullie kwikslijfjes hebben 
verlaten, zodat we er weer tegenaan kunnen! J Ook hoorden we dat 
velen onder jullie op bosklassen/plattelandsklassen/…. geweest zijn, 
hopelijk hebben jullie zich daar ook goed geamuseerd!   

Hier even een update van een zonnige chirozondag, ergens midden 
maart, toen we (helaas) maar met 5 kwiks waren. Geloven jullie wat 
deze stoere meiden allemaal aangedurfd hebben?! We zullen er een 
spelletje van maken: waar of niet waar? (oplossing: zie volgende blz.) 

1. Esther blies een gigantische ballon op tot die ontplofte! “PANG” 
2. Marie-Lien gaf ons een privé-show met haar coolste dansmoves! 
3. Esther en Leonie aten een rauw ei op! 
4. Marie-Lien likte én choco van Esther haar tenen, én mayonaise 

uit Lena haar navel! 
5. Lena stond met al haar kleren aan onder de douche! 
6. Leonie at bijna een volledige rauwe ajuin! 
7. Lyona en Marie-Lien hingen wel twee minuten met hun neus pal 

boven een bord kattenvoer! 
8. En dat is nog niet alles, alle 5 de meiden durfden hier zelfs een 

hap van te eten!! “eeiiiiiihhh” 
Oplossing:  
 
1. Niet waar: Ze wou het wel proberen! Maar helaas won de 

ballon het van Esther, hij wou maar niet ontploffen! 
2. Waar: WOW, wat een talent en lef heb jij om dit in je eentje 

aan ons te tonen! Chapeau, dat verdient een dik applaus!! 
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3. Waar: Geen enkele uitdaging is hen te veel! 
4. Waar: Marie-Lien heeft nogal wat afgelekt die dag! 
5. Niet waar: Al deed ze wel een hoop andere stoere dingen ;) 
6. Waar: Heb jij een nieuwe snack ontdekt, Leonie? Wie weet 

neemt ze dit vanaf nu wel mee naar school als lekkernij voor 
tijdens de speeltijd… 

7. Waar: En ze zouden er nog langer kunnen gehangen hebben! 
8. Waar: Misschien kunnen wij jullie nu officieel wel de 5 stoerste 

meiden van de kwiks noemen?? 
 

 
Hier enkele sfeerbeelden: 
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Toppers 
Dag Toppers,  

We waren met een kleine groep maar hebben er net een superleuk 
weekend opzitten. Na het leuke weekend moesten we allemaal wat 
slaap inhalen. Maar we hebben ons alleszins goed geamuseerd.   

Vrijdagavond hebben jullie alles uit de kast moeten halen om na de 
ontvoering te kunnen ontsnappen uit de escape room. Daarna genoten 
we van lekkere hot dogs en speelden we een leuke laddercompitite. 
Eens het bedtijd was konden jullie de slaap niet direct vatten. Gelukkig 
was er ‘s morgens een overheerlijk ontbijt. Bij het monopolyspel zagen 
we dat niet iedereen even goed kon onderhandelen. ‘s Middags 
amuseerden we ons in de minigolf en ‘s avonds hebben we wat 
uitgerust in de jacuzzi. We zagen ook dat enkelen onder jullie echte 
ijsberen waren en de kou van het zwembad trotseerden. Tot zover 
het weekend.  

Ook het paasfeestje en onze uitstap naar de zee waren meer dan 
geslaagd. Wij kijken alvast uit naar de activiteiten die nog volgen! 
Hopelijk jullie ook? 

 
 

Tot binnenkort! Lucas en Mathias. 
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Aspi’s 
Aspi’ssss, 

Wanneer jullie dit lovendonkske ontvangen is de maand mei is al weer 
aangebroken. Wat vliegt de tijd toch als je je amuseert! 

We hebben elkaar de afgelopen maanden al heel veel gezien. Buiten 
de te gekke chirozondagen hebben we er al een heel tof weekend op 
zitten in het zonnige De Pinte. Daar gingen we de gemeente gaan 
verkennen aan de hand van een actief spel en nadien genoten we van 
het stralende zonnetje. En nog geen maand later volgde onze 
bangelijke midweek. Daar hebben we samen gekookt, heel af en toe 
een beetje gestudeerd maar vooral ons goed geamuseerd samen. En 
ja hoor, ook het aftellen naar het kamp kan beginnen! Binnen 2 maand 
is het al zover. Zorg maar dat jullie beentjes tegen dan glad geschoren 
staan zodat we in een mum van 
tijd met onze fiets de kampplaats 
bereiken.  

Dikke kusjessssss 

Jarne en Marie xoxox 
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Nieuwe VB 
Wij hebben goed nieuws! Er is een nieuwe VB (volwassen begeleider) 
bij Chiro Sleidinge. Jullie kunnen hier ontdekken wie samen met Kristof 
De Bleecker de leidingsploeg en chiro zal versterken.  

 

 

 

 

Hallo allemaal 

Mijn naam is Lies Coucke. Ik ben de nieuwe VB van Chiro Sleidinge!  

Weetjes over mezelf? 

o Ik ben mama van Sam (tipper), Janne (tipper) en Bert 
(speelclubjongen) 

o Ik ben leerkracht in het buitengewoon onderwijs 

o Mijn chiro herinneringen maakte ik in Chiro Nazoena 
Waarschoot 

o Mijn favoriete chirospel is rugby-vieropeenrij 

o Maar een partij honkbal zie ik ook altijd zitten 

o Het tofste chirolied vind ik het bivaklied 
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Voor wie nieuwsgierig is of gewoon wat tijd heeft, kan in deze 
woordzoeker mijn hobby’s ontdekken.  

 

V B S B E G C W N G S E J 

R V B G S R D K E N X B Y 

U F F F H V C S K I W C E 

H J F L X L G I N K Q F V 

L N F L W E J X I R T N M 

A E K R S Z P K R E X E I 

B L H Y H E C D D W E S P 

Y E E L Y N R Y E E Q T N 

E S U T H X H X I B U E B 

L T G D K U Y R F T E L U 

L U M N E P O L F U Q K J 

O N R U L B B F O O X L E 

V K J J S O X T K H Y M J 

 
Ik ben blij samen met Kristof te kunnen meewerken om samen “chiro” 
te maken.  

Met veel goesting! 

Lies  
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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!  
          mei 

1   Lùcka Pelfrène   Rakker 

1   Astrid Vijncke   Ribbelmeisje  

2   Rein Schuermans   Speelclubjongen 

6   Laura Spanhove  Aspi 

9   Nona Mortier   Speelcubmeisje 

9   Mélanie Roete   Aspi 

11   Jelle De Smet   Leider 

11   Louis Van de Velde  Speelclubjongen 

13   Sana Oubba   Ribbelmeisje 

13   Jente Van Damme  Speelclubmeisje 

14   Lars Van Durme  Speelclubjongen 

15   Vaighn Hindryckx  Ribbeljongen 

17   Maya Da costa soares Ribbelmeisje 

17   Liam Hilse   Rakker 

18   Margot Hebberecht  Ribbelmeisje 

21   Jasper D’hanens  Speelclubjongen 

21   Thomas Gruslin  Leider 
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21   Josephine Van Hecke  Ribbelmeisje 

22   Sara Van Moldergem  Aspi 

23   Noa Coenen   Ribbelmeisje 

24   Siemen Haes   Speelclubjongen 

26   Stephen Baert   Rakker 

29   Neo Vervliet   Kadee 
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Wist-je-dat…  
... het kampthema bekend is gemaakt? *tromgeroffel…* Het thema is 
Jungle Book!! 

... Marte Spanhove (keti’s) het gratis kamp heeft gewonnen? Hoera! 

... we alweer een geslaagde editie van de Bouwfeesten achter de rug  
hebben? Met dank aan het feestcomité, het Bodega-team, de 
kookploeg, oud-leiding en alle andere vrijwilligers en sympathisanten!  

... we na lang wachten eindelijk een nieuwe VB hebben? Joepie! We 
verwelkomen met heel veel plezier Lies …! We zijn er zeker van dat 
Lies en Kristof een fantastisch duo zullen vormen! 

... oud-leider Jonas Dierickx samen met zijn papa het manillentoernooi 
gewonnen heeft?  

... K.A.A. Gent de bekerfinale gewonnen heeft? Naar het schijnt kon 
je enkelen van de leiding vanuit Brussel tot in Sleidinge horen roepen! 

 

 

 

 

 

 

... we binnenkort een echte chirobaby verwachten? Kali en Thomas 
(beiden oud-leiding), we wensen jullie alle geluk toe! 

 


