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Voorwoord 
 

Liefste Chirowietjes, 

Het is al weer februari en brrrr dat voelen we aan de gedaalde temperaturen. De koude is 

natuurlijk geen probleem, omdat we ons elke zondagnamiddag verwarmen door ons actief 

bezig te houden. 

Februari wil ook zeggen: BIJNA OP CHIROWEEKEND!!! Zet jullie valies al maar klaar, want van 

8 tot en met 10 maart gaan we ons met z’n allen gaan uitleven in Beveren! Aftellen maar! ☺  

Voor de rest is er ook nog onze bloemetjesverkoop, het eetfestijn, 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 en ontdek de geheimen van 

ons tripje (en uiteraard ook de praktische zaken). 

 

Lieve groeten, het Hopsadeketeam en jullie leiding:  

Ansoo, Bram, Cédric, Dieter, Dontje, Elien, Ellen, Febe, Gianni, Gust, Lara, Lennert  VG,  

Lennert  VH,  Lisa,  Mathieu,  Michiel,  Margot, Quicky, Sofie, Stef,  Toelen  en  onze  VB  

Coussie 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dit jaar gaan we op verplaatsing naar het Waasland. We zullen daar gedurende 3 dagen 

Beveren en omstreken op stelten zetten. De leiding vraagt aan de ouders om hun spruiten op 

vrijdag 8 maart tussen 19u30 en 20u30 af te zetten aan het volgende adres:  

 

Villa Alix : Kallobaan 174, 9120 BEVEREN 

Voor meer informatie betreffende de weekendplaats (locatie, foto’s, lokalen…) kunt u 

terecht op de website https://sintmartinus.scoutsbeveren.be/verhuur 

 

Op zondag 10 maart is het weekend afgelopen en dan kan u uw kapoen omstreeks 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.  

 

 

Dus concreet: 

Adres Kallobaan 174, 9120 Beveren (Villa Alix) 

Kostprijs 25 euro 

Datum + uur afzetten jonge spruit(en) vrijdag 8 maart, 19u30-20u30 

Datum + uur ophalen jonge spruit(en) Zondag 10 maart, 11u 

 

  

https://sintmartinus.scoutsbeveren.be/verhuur
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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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Gezocht!!  
 

Beste ouders, voor de dansjes op het eetfestijn zijn wij nog op zoek naar onderstaande zaken. 

Indien jullie ons kunnen helpen mogen jullie het gerust laten weten aan Lisa ( 0474 13 63 20 ) 

of de leiding!  

 

❖ Dirndl en lederhosen voor de aspi’s 

 

❖ Schotse rokken voor de aspi’s 

 

❖ Spaanse kleedjes ‘flamenco’ stijl voor de keti’s 

 

❖ Rode hemden voor de keti’s 

 

❖ Afrikaanse outfit voor mannen (= hemden of grote tshirts met veel kleur en gekleurde 

broeken) voor de tito’s 

 

❖ Chinese kleedjes en kimono’s voor de speelclub 
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Nog even wat reclame maken: 
 

❖  De bloemetjesverkoop 
 

In ons druk eetfestijnweekend verkopen we ook nog bloemetjes. Op 6 april 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.  

 

❖  Het eetfestijn 
Na de talrijke opkomst van vorig jaar, bestaat het eetfestijn ook dit jaar opnieuw uit 2 dagen:  

Zaterdag 6 april worden jullie om 18u30 verwacht in het Hondius te Wakken waar we jullie 

zullen verwelkomen met een aperitiefje.   

Op zondag 7 april staan wij om 11u30 klaar met jullie aperitief, weer in het Hondius te 

Wakken. 

Jullie kunnen kiezen tussen stoofvlees, ribbetjes of vis 

 

Dit jaar doen we voor iedereen onze dansjes, jawel dit betekent dat jullie op zaterdag en/of 

zondag kunnen genieten van een mooie show van al onze leden. 

We begrijpen dat niet iedereen 2x kan komen, maar hopen dat onze leden zo hard mogelijk 

hun best doen om tweemaal aanwezig te zijn. 

Opgelet! Inschrijven kan vanaf dit jaar enkel via onze site: www.chirotsleutelke.be  

 Volwassenen Kinderen 

Keuzes + prijs : - Stoofvlees: €16 

- Ribbetjes : €16 

- Vis : €16 

- Stoofvlees : €10 

- Ribbetjes : €10 
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Wist je dat… 
 

❖ … de aspi’s op 13 januari voor 1 keer de taak van de leiding overnamen? 

 

❖ … de aspi’s een plezante leefweek achter de rug hebben? 

 

❖ … de aspi’s op 16 februari opnieuw Crack n’ Aspi organiseerden? 

 

❖ … de aspi’s duidelijk niet op hun lui gat hebben gezeten? 

 

❖ … Lara, Dontje en Ansoo tijdelijk in het buitenland vertoeven voor hun studies? 

 

❖ … Febe vaak gevallen is op skireis, maar er wonder bij wonder toch geen 

verwondingen aan overgehouden heeft?  

 

❖ … je nu zowel op zaterdag als op zondag kan genieten van de dansjes op het 

eetfestijn? 

 

❖ … deze dansjes reeds volop in de maak zijn? 

 

❖  … Ellen en Quicky tijdelijk Elien en Sofie vergezellen bij de ribbels? 

 

❖ … de leiding ongelofelijk veel zin heeft in het weekend? 
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Moppentrommel 
• Er zitten twee koeien in bad. Zegt de ene koe tegen de andere koe: “Kan je me eens 

de zeep geven? Ik krijg mijn vlekken er niet af!” 

• Wat zegt een kapper als hij ontslag neemt? 

 - ik kapper mee! 

• Er zitten twee domme blondjes in de trein. Het ene 

domme blondje zegt tegen de andere: 'Als jij raadt 

hoeveel koekjes er in deze trommel zitten, dan mag jij ze 

alle drie hebben!' 
• Welke taal spreken brandnetels? 

 - ’t engels! 

• Twee domme blondjes zitten vast in een diepe put. Eén van hen roept: 'Help! Help!'. 

Dan zegt ze tegen het andere domme blondje: 'Laten we anders samen roepen.' 'Oke', 

zegt het andere domme blondje. ‘Samen! Samen!’ 

• Er zitten drie mannen in een café. Zegt de eerste man : “Mijn vrouw is net een Jaguar, 

zo mooi en gestroomlijnd.” Waarop de tweede man antwoord.” Mijn vrouw is net een 

Volkswagen Golf, zo zuinig en betrouwbaar.” Zegt de derde man:  “Mijn vrouw is net 

een brandweerwagen: doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat.” 

• Een man wordt zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. 

 – “Bent u getrouwd?” vraagt de dokter.  * ”Nee, een ongeval gehad.” 

 

Spelletje 
Vind jij de weg naar onze weekendplaats???  
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Kleurplaat 
 


