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Voorwoord 

 

 

Hoi liefste chirowietjes, 

 

We zitten weeral aan de laatste twee maanden van het chirojaar, jawel het is 

alweer bijna april. Maar niet getreurd, want ook deze maanden staan bomvol 

chirotastische activiteiten. Denk maar aan twee dagen eetfestijn, de carwash van 

de keti’s, nog talloze chironamiddagen en we sluiten af met een bom, inderdaad 

een bommetje in het zwembad van Waregem.  

 

Dan is het eventjes wachten vooraleer jullie iets van jullie leiding zullen horen. 

Wij (en jullie) moeten ons dan eventjes concentreren op de examens. ;( Maar 

daarna is het vakantie, woehoe!! Dan is er terug onze heerlijke barbecue tijdens 

ons streekbierenweekend, meer informatie over de BBQ vinden jullie verder in 

dit hopsadeke.  

 

Vergeet ook zeker niet ons kamp met een grote rode cirkel aan te duiden op jullie 

kalender thuis. Zoals ieder jaar verlaten we Oeselgem city van 31 juli tot 9 

augustus, behalve voor de jongste groep die pas op 3 augustus vertrekt. Ook dit 

jaar vertrekken de aspi’s en keti’s op voorkamp, respectievelijk op 28 en 29 juni. 

 

Vele vele vele groetjes van jullie leiding, 

Elien, Sofie, Ansoo, Dieter, Gust, Mathieu, Mitch, Gianni, Lara, Margot, Toelen, 

Ellen, Febe, Lisa, Stef, C3K, LVG, Quicky, Bram, Dontje, LVH en van onze VB 

coussie 
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Chirodata 
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Dansjes eetfestijn  

Op zaterdag 6 april en zondag 7 april is het eindelijk zo ver! Dan zien jullie (na 

een overheerlijke maaltijd) jullie kind(eren) het beste van zichzelf geven tijdens 

de dansjes! Om dit alles in goede banen te laten verlopen, willen we jullie nog 

wat praktische informatie meegeven.  

De generale repetitie van de dansjes gaat door op zaterdag 6 april om 16u. 

Gelieve de leiding te verwittigen indien uw kind niet aanwezig kan zijn. 

Tijdens het eetfestijn zelf worden de dansende leden (die de dag zelf niet komen 

eten) op zaterdag verwacht om 19u45 en op zondag om 13u15. Graag stipt 

aanwezig zodat we op tijd kunnen beginnen!  

Welke kleren doet mijn kind aan? Ribbels een volledig zwarte outfit, de rakwi’s 

een jeansbroek. De rest van de kledij wordt voorzien door de chiro zelf. 

Een samenvatting:  

Generale repetitie 

Zaterdag 6 april om 16u 

Wanneer aanwezig tijdens het eetfestijn?  

Zaterdag 6 april om 19u45 

Zondag 7 april om 13u15 

Kledij? 

Ribbels: een zwarte outfit 

Rakwi’s: een jeansbroek 

De rest wordt door de chiro zelf geregeld.  
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Zwemmen 

 

Op zondag 19 mei gaan we terug gaan zwemmen.  

Jullie worden verwacht aan het zwembad in Waregem om 13u30. We kunnen 

dan met zijn allen terug worden opgehaald om 16u aan het zwembad in 

Waregem. De kostprijs bedraagt €4, hier zit ook een koekje en een drankje bij. 

Betalen gebeurt de dag zelf.  

Vergeet dus zeker jullie zwemkledij niet! Gsm en andere multimedia blijven 

thuis! Vooraf inschrijven is verplicht via onze site www.chirotsleutelke.be. 

Vele zwemgroetjes! 

 

 

Barbecue voor de leden 

 

De zomer komt er terug aan (hopen we toch), dus is 
het tijd om de shorts, T-shirts en zwemkledij weer 
boven te halen. Ook de leiding zit al goed in de 
zomersfeer!  
 
Daarom organiseren we op zaterdag 6 juli voor de 
leden, van 11 tot 14 uur, een lekkere barbecue en 
dit slechts voor €5. Gelieve de dag zelf het geld mee 
te nemen.  
 
Het is de bedoeling om nog eens gezellig samen te 
zijn voor we op kamp vertrekken. Het belooft een 
gezellige middag te worden. Diegene die willen 
komen, schrijven zich best zo snel mogelijk in via     

      onze site www.chirotsleutelke.be. 
 

Tot op de barbecue! 
 

http://www.chirotsleutelke.be/
http://www.chirotsleutelke.be/
http://www.chirotsleutelke.be/
http://www.chirotsleutelke.be/
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Carwash 

“Fiets of rijd de zomer in dankzij de Keti’s van Chiro ’t Sleutelke” 

Was het de winter niet, dan waren het wel de maartse 

buien of aprilse grillen die uw auto op afschuwelijke 

wijze hebben beklad. Maar vrees niet en stop alvast 

met huilen, want de dappersten onder de leden van 

Chiro ’t Sleutelke namelijk de keti’s, staan naar 

jaarlijkse gewoonte klaar om uw bekladde auto terug 

om te toveren naar een blinkende bolide. 

We nodigen jullie dan ook met veel plezier uit op 20 april (tussen 9u en 17u) op 

onze carwash. Net als de afgelopen jaren gaat deze carwash terug door op het 

Rosalie ’T Feltplein in Oeselgem, beter bekend als de parking voor ons lokaal. 

Zowel auto’s als fietsen worden gewassen aan democratische prijzen, 

respectievelijk €5 (auto’s) en €3 (fietsen). Voor bestelwagens en grote auto’s 

vragen we €8. Om het wachten te verzachten wordt er drank voorzien tegen een 

heel erg schappelijke prijs.  

 

Alvast tot dan!!  

 

Barcodes sparen voor pasta op kamp 

 

Hoe kan je ons helpen? Heel simpel. 

1. Verzamel de barcodes die je vindt op de 

Soubry pastaverpakking. 

2. Bezorg ons tijdig jouw barcodes zodat wij 

ze voor 31 mei kunnen opsturen. 

3. Voor elke 150 barcodes trakteert Soubry 

ons op 50 pastaporties. 

4. Zijn wij bij de 3 beste spaarders, dan 

komt er een super deluxe pastabar 

langs tijdens ons kamp. 
Meer info vind je terug op www.soubryopkamp.be  

http://www.soubryopkamp.be/
http://www.soubryopkamp.be/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOm-nK743hAhXCGewKHeFlB-oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_30223010_stock-vector-car-wash-cartoon-isolated-on-white-background.html&psig=AOvVaw0Il8U96QMW-PJrrQ79Z4l-&ust=1553073409129322
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Kampinschrijvingsdag 
 

 

Het einde van het schooljaar is in zicht en de vakantie komt steeds dichterbij. Dit 

betekent dat ook het kamp hier bijna is! We hopen minstens evenveel 

aanwezigen en evenveel plezier te hebben als vorig jaar.  

 

Daarom organiseren we op 20 april (9u-17u) een moment waarop je jouw kind 

kan inschrijven voor het chirokamp. Jullie krijgen dan de eerste info over het 

kamp en kunnen met mogelijke vragen terecht bij de leiding.  

 

Om jullie al helemaal in kampstemming te brengen, krijgen jullie een eerste 

teaser te zien van ons kampthema, dat we nu nog niet willen prijsgeven. Voor 

degenen zonder chirotrui: deze dag kunnen jullie er ook eentje passen om deze 

eventueel te bestellen (dit is volledig vrijblijvend!). Net als vorig jaar is er ook 

weer de mogelijkheid om even te blijven plakken aan onze bar of je auto te laten 

wassen!  
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o …Febe haar brakke Wiko heeft leren zwemmen?  

o …de keti’s en aspi’s twee weken achter elkaar op weekend gingen?  

o …het vanaf het eind van deze chiro tot het kamp nog 107,85 dagen is? of 

nog 2588,5 uren? of nog 155310 min? of nog 9318600 seconden? 

o …de keti’s op 20 april hun uiterste best om alle auto’s te laten blinken? 

o …we dit jaar weer gaan zwemmen in de plaats van bowlen?  

o …een zeester geen hersens heeft? 

o …we de sterren van de hemel gaan dansen op ons eetfestijn?  

o …we na het eetfestijn afscheid moeten nemen van leidster Ansoo? (en dat 

wij haar héél hard gaan missen?) 

o …onze hoofdleidster Lara nog tot eind mei in Finland zit? (en dat we haar 

ook héél hard missen?) 

o …onze oudleider Jan nog steeds bompasletsen heeft?  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimt7Om8Y3hAhXMKewKHcL8A6MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumwaterbaan/wist-je-dat&psig=AOvVaw3uCTEhBW4hrXvjIspSsMGA&ust=1553073883299515
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Moppentrommel  

 

❖ Het is groen en erg moe?  

 

Een krop slaap 

 

❖ Waarom is dom blondje bang van beton? 

 

Omdat het gewapend kan zijn. 

 

❖ Een Duitser, een Belg en een Hollander raken betrokken bij een 

kettingbotsing en ze stappen uit. 

- “I’m sorry”, zegt de Duitser. 

- “I’m sorry too”, zegt de Belg. 

- “I’m sorry three”, zegt de Hollander.  

 

❖ Een appel en een peer liggen naast mekaar op de markt. Ineens wordt de 

appel helemaal rood.  

-“Wat is er?” vraagt de peer.  

-“Ik heb jouw steeltje gezien!”  zegt de appel. 

 

Een lollige tekening:  
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Kleurplaat 


