
Weekendhopsadeke 
 

 

Avelgem 
28 februari – 1 maart 2020 
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Voorwoord 
 

Liefste Chirowietjes, 

Het is al weer februari en brrrr wat is het koud! Voor ons is de koude uiteraard geen probleem. 

Door weer en wind amuseren we ons elke zondag. De leiding voorziet steeds actieve spelletjes 

om ons warm te houden. 

Wie denkt aan februari, denkt ook aan ons befaamde CHIROWEEKEND!! Begin maar met het 

inpakken van de valies, want van vrijdag 28 februari tot en met zondag 1 maart gaan wij met 

zen allen op weekend naar Avelgem! HOERA! Ja ja, het aftellen kan beginnen!       

Voor de rest van het Chirojaar staat er ook nog heel wat op onze kalender. Zo is er ook nog 

onze bloemetjesverkoop, ons feestweekend en talloze Chiro namiddagen! Meer informatie 

over al deze evenementen kunnen jullie vinden op onze website: www.chirotsleutelke.be 

Gaan jullie mee op weekend? Blader dan zeker en vast verder in dit hopsadeke en ontdek 

alle geheimen van ons tripje (en uiteraard ook de praktische zaken). 

 

Lieve groeten, het Hopsadeketeam en jullie leiding:  

Bram Derijcke, Bram D’haenens, Chauny, Chiara, Cedric, Dontje, Elien, Ellen, Febe, Gianni, 

Gust, Jochen, Jolein, Lara, Lennert VG, Lennert VH, Lotte, Margot, Marjolein, Mitch, Quicky, 

Sofie, Stef en onze VB Coussie.  

 

http://www.chirotsleutelke.be/
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Praktische info weekend 
 

Dit jaar gaan we opnieuw op verplaatsing naar Avelgem. We zullen daar gedurende 3 dagen 

Avelgem en omstreken op stelten zetten. De leiding vraagt aan de ouders om hun kids op 

vrijdag 28 februari tussen 18u30 en 19u30 af te zetten aan het volgende adres:  

 

Kantekleer : Driesstraat 69, 8580 Avelgem 

 

Op zondag 1 maart is het weekend afgelopen en dan kan u uw kapoen om 11u terug komen 

ophalen. Indien u uw kind niet zelf kunt brengen of ophalen gelieve dan de leiding of een 

andere ouder te contacteren. 

De kostprijs van het weekend bedraagt 25 euro per kind.  

 

Concreet: 

Adres Kantekleer : Driesstraat 69, 8580 Avelgem 

Kostprijs 25 euro 

Datum + uur afzetten jonge spruit(en) Vrijdag 28 februari, tussen 18u30 en 19u30 

Datum + uur ophalen jonge spruit(en) Zondag 1 maart, om 11u. 
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Ik ga op weekend en neem mee …  
 

… voor het slapengaan 

• Pyjama (+ eventueel 2e pyjama voor de kleinsten) 

• Knuffel  

• Slaapzak 

• Bedlinnen 

• Kussen 

• Matras of veldbed   

… om me te verfrissen 

• Tandenborstel & tandpasta 

• Washand 

• Handdoek 

• Zeep  

… om af te wassen 

• Keukenhanddoek 

… om te ravotten 

• 4-tal onderbroeken 

• 4-tal paar kousen 

• Broeken (die vuil mogen worden) 

• T-shirts (die vuil mogen worden) 

• 2 paar stevige schoenen (die vuil mogen worden) 

• Regenkledij 

• Vergeet ook zeker geen dikke truien aangezien het in deze wintermaanden al wat 

frisser kan zijn! 

Gelieve ook alle kledij te naamtekenen, 

zo kunnen we de eigenaar makkelijker 

terugvinden.  

We hebben in ons heem namelijk heel wat 

dozen met verloren voorwerpen. Jammer 

genoeg worden deze zelden opgehaald… 

Heb je toevallig een goed humeur? Breng het dan zeker mee! ;-) 
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Nog even wat reclame maken: 
 

❖  De bloemetjesverkoop 
 

Op zaterdag 21 maart is het weer zover, dan is het onze jaarlijkse bloemetjesverkoop. Zoals 

elk jaar verkopen we opnieuw azalea’s. We gaan ’s morgens van deur tot deur en verkopen 

bloemetjes aan iedereen die er eentje wil. Een azalea kost 5 euro en de winst gaat integraal 

naar ons Chirokamp.   

Meer info verkrijgbaar via mail: info@chirotsleutelke.be of bij de leiding.  

 

❖  Feestweekend 
Een woordje uitleg… 

Chiro ’t Sleutelke werd opgericht in 1965. Oorspronkelijk waren wij een meisjesgroep. Jammer 

genoeg hielden wij na het werkjaar 1970 – 1971 op te bestaan. Gelukkig werd onze groep in 

1976 nieuw leven ingeblazen en bestaan wij sindsdien onafgebroken. Dit wil zeggen dat 2019 

- 2020 ons 50e werkjaar is! Uiteraard willen wij dit niet zomaar laten passeren. Daarom 

organiseren wij op 1, 2 & 3 mei een feestweekend! 

Planning 

Vrijdag 1 mei 

▪ Lounge: vanaf 19u 

▪ Exclusief voor oud-leiding 

▪ Verhalen uitwisselen en herinneringen ophalen met jouw vroegere 

medeleiding 

▪ Bijpraten met jouw leiding van vroeger 

▪ Overzicht van onze geschiedenis 

Zaterdag 2 mei 

▪ BBQ: vanaf 11u30 

▪ Voor iedereen 

▪ Eenmalig, ter vervanging van ons eetfestijn 

▪ Straatfeest: aansluitend op de BBQ tot rond 18u 

▪ Voor iedereen 
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▪ Randanimatie voor jong en oud 

▪ Bar blijft open 

▪ Aspifuif: ’s avonds 

▪ Voor iedereen 

▪ Ouderbar aanwezig voor wie nog niet naar huis wil! 

Zondag 3 mei 

▪ Brunch: vanaf 11u 

▪ Exclusief voor oud-leiding 

▪ Chiro-namiddag 

▪ Exclusief voor oud-leiding 

▪ Het moment om jou nog eens uit te leven zoals vroeger 

▪ Bar blijft open voor wie het liever wat rustiger houdt 

Meer info 

Meer informatie en inschrijvingen op onze website www.chirotsleutelke.be.  

 

Hulp nodig bij jouw evenement(en)? 
Als je het komende jaar nog van plan bent om een evenement te organiseren (vb. babyborrel, 

verjaardag…) en je zoekt nog mensen om te helpen met de bediening, etc… dan ben je bij onze 

Chiro aan het goeie adres. 

Onze keti’s en aspi’s helpen graag mee bij evenementen, op die manier kunnen zij hun kas wat 

vullen om daarmee leuke dingen te doen op kamp. 

 Als je hulp zoekt dan kan je altijd contact opnemen met volgende leiders: 

Keti’s: 

- Elien Lamaire  0489 69 33 54 

- Stef De Volder 0470 09 27 47 

- Lara Vromman 0471 55 12 66 

Aspi’s: 

- Michiel Vanhoutte 0470 54 97 08 

- Margot Dhulst 0476 80 17 24 

- Ellen Van Gils  0476 36 55 45 

- Gust De Volder 0493 08 92 76 

http://www.chirotsleutelke.be/
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Chirodata 

 

 

 

 

 

 

 

16 februari 

28 februari – 1 maart: ledenweekend 

6 – 8 maart: keti-aspi gewestweekend 

8 maart 

15 maart 

29 maart 

 

 

Evenementen 

21 maart: Bloemetjesverkoop 

1 – 3 mei: Feestweekend 50 jaar Chiro ’t Sleutelke 
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Oefenmomenten  
Ook dit jaar gaan we opnieuw dansen (dit keer bij de BBQ van het feestweekend)! Maar, 

daarvoor moet iedereen natuurlijk wel de dansjes onder de knie hebben. We hebben dus 

enkele oefenmomenten ingepland. Gelieve onderstaande momenten vrij te houden en op 

voorhand te laten weten aan je leiding indien je op 1 van de momenten niet aanwezig zal zijn!   

 

Aspi’s:  

- Krijgen de data nog via hun leiders 

Keti’s: 

- Vrijdag 20 maart: 19.00 – 21.00u 

- Vrijdag 24 april: 19.00 – 21.00u 

Tito’s: 

- Zaterdag 28 maart: 10.00 – 12.00u 

- Zaterdag 4 april: 10.00 – 12.00u 

Rakwi’s:  

- Zondag 5 april: 9.00 – 11.00u 

- Woensdag 8 april: 17.00 – 19.00u  

Speelclub:  

- Zondag 5 april: 9.00 – 11.00u 

- Zondag 19 april: 9.00 – 11.00u 

Ribbels:  

- Zaterdag 28 maart: 10.00 – 12.00u 

- Zaterdag 4 april: 10.00 – 12.00u 

Generale repetitie: 

- Datum wordt nog doorgegeven  
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Wist je dat… 
 

❖ … we klaar zijn om het 2e deel van ons werkjaar aan te vangen? 

❖ … Margot haar studies beu is? 

❖ … Simon en Lennert beide boem hebben gedaan? 

❖ … de aspi’s een week in het heem geleefd hebben? 

❖ ... dat het heel plezant was? 

❖ … je kan inschrijven voor ons geweldige BBQ via de website? 

❖ … de aspifuif dit jaar in een tent doorgaat? 

❖ … de leiding samen gestudeerd heeft in het heem? 

❖ … we een nieuwe zetel in het leidingslokaal hebben? 

❖ … de keti’s & aspi’s de week na ons ledenweekend op gewestweekend gaan? 
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Moppentrommel 
Er gaat een vis naar de dokter. “Ik zie het al”, zegt die meteen. “Uit de kom!” 

Als Batman op nummer 54 woont, Superman op nummer 56 en Spiderman op nummer 60, 

wie woont er dan op nummer 58?  

Buurman 

Waarom kon Einstein geen muur bouwen? 

Hij had maar ein stein. 

De poetsvrouw laat antieke Chinese vaas vallen. 

“Wat doe je nu?”, roept de heer des huizes. “Dat was een vaas uit 1610!” 

“Oef,” antwoordt de poetsvrouw. “Ik dacht dat het een nieuwe was.” 

 

 

 

 

 

Spelletje 
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Kleurplaat 

 


