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Inleiding
Dag coolste chirowietjes van de hele wereld
Hopelijk zijn jullie net zoals de leiding bekomen van ons speciaal, maar onvergetelijk, kamp! Na
thuiskomst zijn wij meteen enthousiast begonnen aan de voorbereidingen voor het nieuwe werkjaar.
Jullie weten waarschijnlijk ook wel dat dit werkjaar er iets anders zal uit zien. Corona is namelijk nog
steeds in het land. Deze situatie brengt heel wat onzekerheden voor onze kalender, maar samen
proberen we er toch iets moois van te maken.
Door de omstandigheden ging ons feestweekend vorig jaar niet door. Wij zijn van menig dat we ons
50 jarig bestaan niet zomaar mogen laten voorbij gaan. We doen dus ons uiterste best om het
feestweekend te verplaatsen naar dit werkjaar! Ook over andere evenementen volgt er meer info van
zodra we een concrete uitwerking hebben.
Zoals jullie waarschijnlijk reeds merkten op de startdag, maken we ook op zondagnamiddag gebruik
van het bubbelsysteem. Het is nog steeds zo dat activiteiten maximum met 50 personen mogen plaats
vinden. Daarom kozen wij ervoor om het bubbelsysteem door te trekken naar het begin van ons
werkjaar. We herhalen de bubbels nog eens:
Bubbel 1: Ribbels en Speelclub
Bubbel 2: Rakwi’s en Tito’s
Bubbel 3: Keti’s en Aspi’s
Deze bubbels hebben vooral betrekking op het afzetten en ophalen van de chirowietjes en de formatie.
Tijdens de chironamiddag wordt zoals altijd gespeeld binnen de eigen afdeling. Volg ons zeker op
Facebook voor de meest up-to-date informatie hieromtrent! Graag delen wij wel al mee dat leden die
12 jaar of ouder zijn, een mondmasker dragen bij het toekomen.
Ondanks deze bubbels, geven wij op zondagnamiddag nog steeds het beste van onszelf! Ravotten,
spelen, vriendschappen smeden en plezier maken staan op deze zondagnamiddagen nog steeds
centraal. Wij hebben er alvast keiveel goesting in!
Helaas nemen wij dit jaar afscheid van 4 fantastische leid(st)ers. Mitch, Gust, Dontje en Margot
besloten een punt te zetten achter hun onvergetelijke chirocarrière. Wij zullen hen alvast enorm hard
missen! We horen jullie al denken: “Aan het kampvuur namen we toch ook afscheid van Quicky, LVG
en Cédric?” Ja inderdaad! Zij besloten om toch nog een jaartje het beste van zichzelf te geven in onze
Chiro! En zeg nu eerlijk, wie gelooft Quicky nog wanneer hij zegt dat hij zal stoppen?
Gelukkig wordt ons team dit jaar versterkt door 7 nieuwe leid(st)ers! Wij verwelkomen Michelle,
Danitsia, Anouk, Sari, Gianni V en Lieze! Als jullie goed geteld hebben, tellen jullie “maar” 6 nieuwe
leiders. Wel, oudleider Jorick miste het chiroleven zo hard, dat hij dit jaar besloot om terug leider te
worden!
Lees snel verder om nog meer te weten te komen over het begin van ons nieuwe werkjaar!

Vele groetjes van jullie Hopsadeke en de leidingsploeg:
Anouk, Bram, Chauny, Chiara, Cédric, Danitsia, Elien, Ellen, Febe, Gianni M, Gianni V, Jochen, Jolein,
Jorick, Lara, Lennert VG, Lennert VH, Lieze, Lotte, Marjolein, Michelle, Quicky, Sari, Sofie, Stef en
onze VB Coussie.
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Jaarthema: OnvoorSPELbaar
We gaan voor nog zotter, we creëren elke week verwondering, we kiezen
voor dat nieuwe jasje. We zetten het hele jaar op stelten.
't Is tijd voor iets nieuws. 't Is tijd voor iets 'OnvoorSPELbaars'!

Waarom OnvoorSPELbaar?
Chiro is spelen om het spel. Bijna een derde van de Chirogroepen geeft aan dat ze meer bezig zijn met
nevenactiviteiten dan met activiteiten voor de leden. De voorbije jaren verstrengde de wetgeving
m.b.t. ruimte, wat impact heeft op spelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Binnen het
Chirokader lijkt spelen meer en meer naar de achtergrond te verschuiven en minder aandacht te
krijgen op evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus om een spotlicht op 'SPEL' te richten.
Daarnaast vervallen groepen vaak in tradities. De kampplanning lijkt verdacht hard op die van vorig
jaar, en bij een spaghettiavond volgen we blindelings het draaiboek dat tien jaar geleden werd
uitgeschreven. Elke Chirogroep mag dit jaar haar grenzen verleggen. We dagen lokale groepen uit om
meer outside the box te denken bij het organiseren van die traditionele activiteiten.

3 focuspunten
1. Doe ’n keer zot!
Doe eens wat anders: betrek onbekenden in je werking, gooi je leidingskring helemaal om, enz. We
dagen zowel leden, leiding als kader uit om elke zondag iets nieuws te proberen. Onze 112.000 leden
treden daarmee wekelijks uit hun comfortzone, zonder (emotionele) veiligheid uit het oog te verliezen.
Tradities zijn er om te koesteren, maar verandering kan verfrissend zijn. Groepen worden door dit
jaarthema geïnspireerd om deeltjes van hun werking eens van tafel te vegen en van nul te beginnen.
Daarvoor bieden we impulsen, brainstormideeën en voorbeelden aan. We trekken dat actief open naar
het hele Chirogebeuren en beperken ons dus niet tot zondagmiddag.

2. Spel
We zijn in de Chiro vaak bezig met nevenactiviteiten zoals administratie, contact met ouders,
kasactiviteiten, enzovoort. Met dit jaarthema gaan we graag nog eens terug naar de basis van Chiro:
spel.
We zetten spel niet alleen centraal maar bekijken het ook met een nieuwe blik en brengen het
‘onvoorspelbare’ in wat we al kennen. Dat doen we door bekende spelconcepten te combineren, te
stimuleren om knotsgekke originele activiteiten in elkaar te steken of door tikkertje te spelen op
ongewone plekken (het moet niet altijd moeilijk zijn). We denken groots en outside the box. Meer
zelfs: we breken de doos af en maken er een wasmachine van die ons plotseling naar een ander
universum brengt. Elke zondagnamiddag geven we een onverwachte draai.

3. Inleving en fantasie
De leiding wordt uitgedaagd om tijdens het spel in te gaan op de fantasie van de leden:
“En toen kwam de draak en die blies de prins helemaal omver!” - “Nee,” zegt Mieke, “ik ben een
ridder en ik ga hem redden!”
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Om deze speelse ontdekkingstocht verder te zetten is het ook belangrijk dat we focussen op een sterke
inleving. Jezelf deel voelen van het verhaal dat verteld wordt, biedt een uniek perspectief op het spel.
Daarbij is het soms nodig de planning wat los te laten en ruimte te maken voor vormen van vrij spel.
Laat je daarbij als leiding ook volledig meesleuren door de fantasie van je leden.

Maak kennis met Krabbel!
Dit is Krabbel, het vrolijke wezentje dat dit jaar op bezoek komt bij jou in de
Chiro. Een tijdje geleden kwam hij via een breukje in de aardkorst naar
buiten gefloept. Normaal gezien leeft Krabbel in de binnenkant van de
aardbol bij alle andere Krabbeltjes. Krabbel komt bij ons langs om onze
Chirowerking op haar kop te zetten en onze gewone activiteiten een
onvoorspelbare toets te geven.
Krabbel is een heel speciaal wezentje. In zijn natuurlijke vorm kan je hem herkennen aan zijn mooi
golvende, zwevende lijn. Uiteraard valt hij ook op door zijn fonkelende gekleurde ogen. Krabbel heeft
een heel speciaal talent. Hij kan namelijk elk voorwerp in de hele wereld bezielen. Als hij in een
zeepblok, kleurstift of ster springt, kan je hem altijd nog herkennen aan zijn oogjes.

Krabbel gaf ons antwoord op een aantal vraagjes:
Mijn naam is: Krabbel
Ik leef al: Heel veel jaar! Of heel weinig? Ik ben vergeten hoeveel jaar juist…
Ik zou nooooooit: In een zwembad vol punaises springen!
Mijn allerbeste vriend is: Jij! En iedereen tussen de beste mop en de aardbol!
Als ik een groente zou zijn, zou ik een: creatieve aubergine zijn, of een avontuurlijke broccoli,

dat weet ik nog niet.
Mijn favoriete boek is: Suske en Wiske – Wattman! Ik heb het nog nooit gelezen, maar het

boek zit lekker.
Mijn beste talent is: OnvoorSPELbaar uit de hoek komen en uit het niets verschijnen!
Als ik een taart zou zijn, zou ik: Naar babyschelpjes smaken, die zijn mega schattig!
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Kalender
27 september
Startdag

4 oktober
Vriendjesdag

11 oktober
Chiro

25 oktober
Dentergem Speelt (onder voorbehoud)

7 november
Spaghettiavond (onder voorbehoud)

15 november
Chiro

22 november
Christus Koning

6 december
Chiro: Sinterklaasfeestje

13 december
Chiro

19 december
Chiro: Kerstfeestje

10 januari
Chiro
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Een woordje uitleg bij onze evenementen
Al onze evenementen zijn op dit moment nog onder voorbehoud. Volg ons op Facebook voor verdere
updates.

Dentergem speelt
Op zondag 25 oktober organiseert de jeugdraad voor de tweede
maal “Dentergem Speelt” in het Baliekouterbos. Het concept is
vrij simpel: de jeugd van Dentergem samenbrengen doormiddel
van spel. En dat helemaal gratis! Hiervoor werkt de jeugdraad
samen met Chiro Dentergem, KSA Wakken, Speelpleinwerking
Jeundui! en onze eigen Chiro ‘t Sleutelke!
Op dit moment is de jeugdraad van Dentergem nog aan het nadenken om dit evenement coronaproof
te laten doorgaan. Naast de datum zijn er verder nog geen details bekend. Ons advies: schrijf de datum
alvast in jullie agenda en hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer updates.

Spaghettiavond
Op zaterdag 7 november is het terug onze jaarlijkse spaghettiavond! Op dit
moment zijn wij aan het uitdenken hoe we dit evenement coronaproof
kunnen laten verlopen. Noteer de datum alvast in de agenda en hou onze
sociale media in de gaten voor meer informatie.

Christus Koning
Het Chirogewest Doppe Drip is druk in de weer met het nagaan of ze dit jaar op
een veilige manier Christus Koning kunnen organiseren. Als dat lukt, gaat dit
fantastisch leuke evenement dit jaar door op zondag 22 november.
Christus Wadde? Op Christus Koning spelen we met al onze vriendjes en
vriendinnetjes uit het gewest in Wielsbeke. We spelen samen met 6 andere
Chiro’s leuke spelletjes!
Dit alles gaat door aan het domein Hernieuwenburg (aan het zwembad) in Wielsbeke. Wij vragen aan
de ouders van de ribbels (eerste en tweede leerjaar) en de speelclub (derde en vierde leerjaar) om uw
kinderen te voeren. Alle andere groepen gaan samen met de fiets. Wij verzamelen op de parking voor
ons Chirolokaal in Oeselgem.
Wat neem je mee? Warme kledij, reservekledij, lunchpakket, drinken voor tussendoor, verlichte (!)
fiets voor de eerder vermelde groepen en een goed humeur natuurlijk!
Uiteraard is ook dit evenement onder voorbehoud. Indien wij groen licht krijgen, zal dit
gecommuniceerd worden via een briefje en onze sociale media. Zet de datum alvast in de agenda!

7

Chiro ’t Sleutelke

Startdaghopsadeke

Wakken smelt
Indien Wakken Smelt dit jaar door gaat, zal onze Chiro hier zeker en vast ook
te vinden zijn. De organisatie gaat nog na wat de pistes zijn voor dit werkjaar.
Schrijf 14 november alvast in de agenda. Volg Wakken Smelt op Facebook
voor updates!
De drie goede doelen die Wakken smelt dit jaar wilt steunen zijn wel reeds bekend. Alle winst wordt
onder hen verdeeld. Wij sommen ze graag even voor u op:
1. MUG Heli - De MUG helikopter West-Vlaanderen die enkel dankzij giften zijn werk kan doen,
2. Het oncologisch team Waregem - Die de regio Waregem ondersteunt bij oncologische
aandoeningen,
3. Vriendenkringen Scholen Dentergem - De ondersteunende vereniging voor de scholen in
Dentergem.

Vriendjesdag
Ook dit jaar organiseren wij op de tweede Chiro van het Chirojaar (4 oktober) vriendjesdag! Op deze
bijzondere dag mag iedereen een vriendje of vriendinnetje meebrengen die eens mag proeven van het
chiroleven! Het enige wat zij/hij hier voor moet meenemen is 50 cent voor het vieruurtje (koekje +
drankje), warme kleren en zijn/haar enthousiasme. Deze Chiro gaat zoals alle andere door in ons lokaal
tussen 14u en 17u.
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Ken jouw leiding...
In deze rubriek krijg je de kans om iets bij te leren over jouw leiding. Ben je nieuw en weet je nog niet
bij welke groep je mag aansluiten? Hier heb je nog eens een kort overzichtje:

Ribbels: Dit is onze jongste groep, de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar ontdekken
hier hun eerste chiromicroben. Ze maken kennis met alles wat de chiro te bieden heeft.
De afdelingskleur van deze groep is paars.

Speelclub: Deze bijna-tieners (9-10 jaar) hebben geel als afdelelingskleur en zijn niet
meer de allerkleinsten in de chiro. Ze hebben al enkele fantastische chirokampen achter
de rug en er zullen er nog heel wat volgen!

Rakwi’s: De oudsten van de lagere school (11-12 jaar) houden al van iets ruigere
spelletjes, bij de chiro kunnen ze zeker al hun energie kwijt. Groen is de kleur van natuur,
bos en gras. Buiten spelen in welke weersomstandigheden dan ook doen ze namelijk het
liefst!

Tito’s: De Tito’s zijn de jongeren van het 1ste en 2de middelbaar. Zij zijn opnieuw de
jongsten in hun school, maar zeker niet in de chiro! Nu behoren ze bij de oudste
groepen! De kleur van de Tito’s is rood, het rood van passie, vurigheid en liefde?
We zullen zien…

Keti’s: Deze zeer toffe groep met jongeren tussen de 14 en 16 jaar helpen tijdens het jaar
mee met bepaalde evenementen zoals de carwash, de lentemarkt… Dit om geld in te
zamelen voor supertoffe activiteiten op kamp. Met hun blauwe truien zijn ze overal
gemakkelijk te herkennen.

Aspi’s: De oudste groep van onze chiro is de opvolging van de leiding, maar eerst
genieten ze nog van het lid zijn door een hele week in de chiro te leven en als hoogtepunt
een kamp van 2 weken!

Blader nu verder om meer te weten te komen over jouw leiders!

9

Chiro ’t Sleutelke

Startdaghopsadeke

RIBBELS

Leeftijd
Studies/job
Mijn favoriete
film/serie is
Als ik een dier
was, dan was ik
een
Als ik de Lotto
won zou ik

Dit vind ik de
ontdekking van
de eeuw
Hiervoor mag je
mij voor het
kamplied
wakker maken
De Chiro vind ik

Dit raad ik elke
ribbel aan

25
Management and
business analyst Balta
Harry Potter
Fast&Furious
Stokstaartje

18
Tuin aanleg en
onderhoud
Peaky Blinders

17
Eventmanagement

18
Orthopedagogie

Elite

Outer Banks

Rode panda

Panda

Vogel

Een gigantisch groot
feest geven, waar al
mijn vrienden
naartoe mogen
komen!
TIKTOK

Een tractor kopen

Te veel geld uitgeven

Een wereldreis maken

Take away

Take away

Spotify

Iemand van de
leiding plagen!!!

Een foute party!

Een goeie massage

Sushi

Te plezant om uit de
weg te gaan!!

De max

Het leukste wat er is

Wees niet bang om je
vuil te maken tijdens
de Chiro. Dat is altijd
plezant! Je mama
vindt dit ook niet erg,
want er bestaat niets
leuker dan vuile
modderkleren
wassen!!

Elke chiro komen

Nooit een chiro
missen!!!

Een plek waar uw
echte vrienden te
vinden zijn en waar je
volledig jezelf kan zijn
natuurlijk.
Geniet van elk
Chiromoment die je
hebt en kom zoveel
mogelijk!
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SPEELCLUB

Leeftijd
Studies/job

21
3de educatieve
bachelor in het
kleuteronderwijs

Mijn favoriete
film/serie is

Mamma mia

Als ik een dier
was, dan was ik
een
Als ik de Lotto
won zou ik

hond

Dit vind ik de
ontdekking van
de eeuw
Hiervoor mag je
mij voor het
kamplied wakker
maken

De Chiro vind ik
Dit raad ik elke
speelclubber aan

21
1ste master
Farmaceutische
wetenschappen
GMO of FZ
Oh moeilijk! Heel
de netflixcatalogus
hehe
Egel, want hard
vanbuiten, zacht
vanbinnen :p
Smijten met de
flappen! Xdxp

18
Onderwijskunde

22 zomers
Survey engineer –
Jacops NV
(Proximus)

Harry Potter

Rick and Morty

Britse korthaar kat

Bengaalse Varaan

Massaal veel eten
kopen

Online shoppen

TikTok (niet
oordelen hé!)

Suikerspin
machines

Misschien een
beetje minder
werken
Dafalgan

Wanneer er echt
een groot en
belangrijk probleem
is. Anders blijf ik
gewoon liever
liggen
Het beste uit mijn
leven
Om elke zondag
met heel veel
enthousiasme te
komen naar de
Chiro.

Een warme choco

Niets, laat me maar
slapen

Dienstleiding

GENIAAL

Très chouette!

Minder zagen,
meer plagen

Koop een te grote
chirotrui, dan kan je
er in de winter nog
een trui onder
aandoen

Levendig/
verbonden
Luister als je leiding
wat zegt

Een wereldreis
maken & investeren
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RAKWI’S

Leeftijd
Studies/job

23
Bachelor bouw

18 jaar
Industriële
ingenieur

19
Orthopedagogie
Hogent

20
2e bachelor
elektromechanica
- automatisering
Lucifer

20
Slager

Mijn
favoriete
film/serie is
Als ik een
dier was,
dan was ik
een
Als ik de
Lotto won
zou ik

The last kingdom

How I met your
mother

Demain Tout
Commence

vogel

Koala

Luipaard

sneeuwluipaard

Zwin

sparen

Een wereldreis
maken

Dikke villa’s
kopen in het
buitenland

Het zelfde blijven

Dat je een banaan
aan de onderkant
makkelijker open
krijgt

Netflix

Spotify Premium

Pizza

Niet meer gaan
werken, de Chiro
uitbreiden, en
goede doelen
steunen
Ctrl+F

Dit vind ik
de
ontdekking
van de
eeuw
Hiervoor
mag je mij
voor het
kamplied
wakker
maken
De Chiro
vind ik

Goeie koffie

Voor een kussen
gevecht

Tiktoks maken
met Chauny

Voor niets, laat
mij maar slapen.

The drunken
Sailor

Mega cool

Super leuk!!!

DE MAX!!!!

Super leuk

Leiding worden

Om super veel
naar de Chiro te
komen want het
gaat een
fantastisch jaar
worden

Wees jezelf! Je
bent perfect hoe
je bent! Dikke kus
x

Doe geen mooie
kleren aan naar
de chiro.

De beste
jeugdbeweging
ooit
Poets je tanden

Dit raad ik
elke Rakwi
aan

Lord of the rings
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TITO’S

Leeftijd
Studies/job

Mijn favoriete
film/serie is
Als ik een dier
was, dan was ik
een
Als ik de Lotto
won zou ik

Dit vind ik de
ontdekking van
de eeuw
Hiervoor mag je
mij voor het
kamplied
wakker maken

23
3de educatieve
bachelor in het lager
onderwijs
Elite, Vis a Vis en La
casa de papel
Stokstaartje!

21
Bachelor industrieel
ingenieur

Een grooooot feest
geven met alles er op
en er aan voor al
mijn chirovriendjes +
een villa kopen met
een grote tuin +
sparen
Speculoospasta!

Enkel en alleen bij
nood. Ik hou van
slapen, laat mij
gewoon slapen. (En

18
Opvoeder
begeleider

Lucifer

19
1ste bachelor
toegepaste
architectuur
Trouwe familiefan

Beer

Luiaard

Olifant

Een eiland kopen en met
al mijn vrienden in
quarantaine gaan.

Een gat in de lucht
springen

Sparen, of toch niet

Een vaccin tegen corona
zal de ontdekking van de
eeuw worden.
Als leider Zani nog eens
slaapwandelt in onze
kamer en tussen de
ribbels in slaap valt

Je kan een vlieg aan
de leiband hangen

Chiro

Platte rust

Post

Supermegaformitastisch!

Naast de kerk in
Oeselgem

Uitdagend

Vraag nooit aan de
leiding om Hollands te
praten of tegen het
einde van de chiro doet
je hoofd pijn!!

Probeer eens een
boterham met
choco en een
banaan

Veeel plezier!!

Elite

als je me toch wakker
maakt, breng me dan
een tasje koffie)

De Chiro vind ik

Dit raad ik elke
Tito aan

Een 2de familie, een
plaats waar je
onvergetelijke
avonturen mee
maakt, een plaats
waar je vrienden
ontmoet voor het
leven, of minder
melig uitgelegd:
GEWOON EPICCC
Oefen alvast je
Hollands accent! Zal
van pas komen, en
oh ja, geloof LVH
nooit xoxo
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KETI’S

Leeftijd

Bijna 21
Farmacie

21 jaar

23

19

Master industrieel
ingenieur bouwkunde

Kapster

Mijn favoriete
film/serie is
Als ik een dier
was, dan was ik
een
Als ik de Lotto
won zou ik

How I met your
mother
Sowieso een aapje

Maleficent

Teamleader
Automation
operations
Peaky Blinders

Hond

Papegaai

Vlieg

Elke dag een dikke
party gevennnn

Een dik feest geven
tijdens corona

Groot kapsalon
bouwen

Dit vind ik de
ontdekking van
de eeuw

Iets om de
klimaatproblems te
fixen

Hiervoor mag je
mij voor het
kamplied
wakker maken

Chocolade of een
bungeesprong

Dat het beste wat je
kan leggen op een
pannenkoek nog een
pannenkoek is.
#kamp
Wanneer ik door mijn
eigen wekker slaap als
dienstleiding terwijl al
de leden er wakker
van geworden zijn.

Een wereldreis
maken en de Chiro
sponseren voor een
buitenlands kamp
Rolluiken

taart

De Chiro vind ik

Epiccccc

De max

Dit raad ik elke
Keti aan

Een aanraderke als
ontbijt: boterham
met veel choco,
daarop
bananenschijfjes en
dan in de
broodrooster, hemels

Altijd proberen het
beste ervan te maken

Niet, zot! Mijn beetje
slaap op kamp is
heilig, tenzij het
brand ofzo natuurlijk
of een ontbijtje op
bed.
Een plaats waar je je
gekke zelf kan zijn en
uitleven, een tweede
familie, een
fantastische
levenservaring en
levenslange
herinneringen
Die beentjes goed te
trainen tegen
voorkamp
en
niet verslaafd te
geraken aan je
smartphone

Studies/job

Work it

/

Beste jeugdbeweging
op aarde

Genieten van uw jaar!
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ASPI’S

Leeftijd
Studies/job

21
Belgian Advertising
School

Mijn favoriete
film/serie is

Reign, Jane the
Virgin, A zookeepers
wife
Koala

Als ik een dier
was, dan was ik
een
Als ik de Lotto
won zou ik

Roadtrippen in
Australië en Amerika

19 jaren jong
2de educatieve
bachelor in het lager
onderwijs
Elite, Outer banks,
You, The order, Peter
Pan (sorry not sorry)
Schildpad

20
Oogzorg/odisee
Brussel

21
Afregelaar Optische
Systemen

Ben 10

New Kids Turbo

Wandelende tak

Vogel

Een wereldreis
maken, lekker cliché
hé? (Kzou de aspi’s nog

Verhuizen naar
Amerika

Villa en vele
sportauto’s kopen

meepakken ook

)

Dit vind ik de
ontdekking van
de eeuw
Hiervoor mag je
mij voor het
kamplied
wakker maken

Zetelverwarming &
een snooze knop

Netflix, duhhhh!

Julientjes

Facebook

Om mij nog eens te
kunnen omdraaien,
samen karaoké te
zingen, te dansen, te
reizen of kip met rijst en
curry te eten of lasagne
van den Aldi, of
marguerite koekjes.
Maar liever niet, ik hou
van slapen. Laat mij
slapen.

Maak mij gewoon niet
wakker aub.

Goede
bergbeklimming

Niets, laat mij maar
slapen

De Chiro vind ik

Een plek om samen
met je beste vrienden
alles te proberen wat
thuis niet zou mogen
Bedenk dingen die te
zot lijken en probeer
ze toch, kloot elkaar
om ter meest en
maak elke
chirozondag nog
beestiger dan die
ervoor.

Een plaats waar ik
volledig mezelf kan
zijn.

Het beste dat me is
overkomen in de
afgelopen jaren

Supertof

Geniet van elk
moment!

Zeker niet stoppen,
het beste moet nog
komen!

Om leiding te worden,
beste jaren binnen de
Chiro

Dit raad ik elke
Aspi aan
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Onze VB

Veebee
Leeftijd
Studies/job

37
R&D ingenieur

Mijn favoriete
film/serie is
Als ik een dier
was, dan was ik
een

Vive le vélo

Als ik de Lotto
won zou ik
Dit vind ik de
ontdekking van
de eeuw

Rijk zijn

Hiervoor mag je
mij voor het
kamplied wakker
maken

Een lekker ontbijt
met verse
croissants

De Chiro vind ik

Een must voor
iedereen!
Luister goed naar
jullie leiding, zij
weten het (meestal)
beter

Dit raad ik elk lid
aan

Een blauwe vinvis

De vaatwasmachine

Voor die nieuwe chirowietjes en hun ouders wil ik mezelf nog
even voorstellen: mijn naam is Dries Coussement (ook gekend als
‘Coussie’), getrouwd met Elke en papa van Lars (speelclub) en
Mats (nog een beetje te jong voor de chiro). Ik ben vroeger zelf
altijd lid geweest van chiro Oeselgem, waarvan een 6 – tal jaar
als (hoofd)leider. Een aantal jaar geleden heb ik Jurgen
Duyvejonck opgevolgd als volwassen begeleider (VeeBee) bij
chiro Oeselgem.
Op vraag van de leidingsgroep licht ik heel kort even toe wat dit
inhoudt.
Een VB is iemand die de leiding bijstaat, vooral met raad en waar
mogelijk ook met daad. Voor de leiding is het soms handig om
een mening vanuit een andere invalshoek te krijgen. Als ouder
kijk je al eens anders naar bepaalde situaties. Anderzijds kan een
VB ook een ruggensteun zijn voor de leidingsgroep als er al eens
een moeilijke beslissing moet genomen. Laat het wel duidelijk
zijn dat een VB geen beslissingen neemt, dit is de taak van de
leidingsgroep.
Maar toegegeven, het valt voor mij al bij al goed mee, gezien we
bij onze chiro een zeer sterke en ervaren leidingsgroep hebben.
Dat hebben ze nogmaals duidelijk bewezen door het voorbije
half jaar, in moeilijke en onzekere tijden, creatief naar
oplossingen te zoeken om jullie toch nog een prachtig kamp te
kunnen bezorgen.
Als volwassen begeleider ben je ook een vertrouwensfiguur waar
iedereen (zowel leiders, leden als ouders) terecht kan met
vragen of problemen, als je hiervoor niet bij de (hoofd)leiding
terecht kan. Let wel, de (hoofd)leiding blijft altijd het eerste
aanspreekpunt, je kan altijd bij hen terecht op zondag als er
chiro is.
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Gegevens van de leiding

Simon Vanquickenborne
Gianni Van der Beken
Danitsia Mornie
Michelle Dekeyser
Chauny Van der Beken
Elien Lamaire
Anouk D’hulst
Cédric Cosaert
Lennert Van Gils
Sari Schittecatte
Lotte Lamaire
Stef De Volder
Bram Derijcke
Sofie Vuylsteke
Lennert Vanhaverbeke
Marjolein Vanhaverbeke
Lieze Baertsoen
Ellen Van Gils
Febe Vertriest
Jorick Seynaeve
Jolein Cottens
Lara Vromman
Chiara Van Daele
Jochen Olivier
Gianni Mornie
Dries Coussement

RIBBELS
0492 13 98 27
simon.vanquickenborne@outlook.com
0468 16 79 21
giannivdb01@gmail.com
0474 47 02 59
danitsia.mornie@gmail.com
0472 68 07 74
michelle.dekeyser@sgsintpaulus.eu
SPEELCLUB
0468 19 51 32
chaunyvdb@gmail.com
0489 69 33 54
elien.lamaire@outlook.com
0484 91 49 19
anouk.dhulst@gmail.com
0491 52 87 43
cosaertcedric@gmail.com
RAKWI’S
0474 19 88 45
lennertvg@hotmail.com
0474 46 65 27
sari.schittekatte@telenet.be
0489 37 20 22
lotte.lamaire@telenet.be
0470 09 27 47
devolderstef@hotmail.com
0471 2938 32
bramderijcke@gmail.com
TITO’S
0470 50 36 90
sofievuylsteke97@gmail.com
0499 35 03 62
lennert.vanhaverbeke@sgsintpaulus.eu
0493 75 07 60
marjolein.vanhaverbeke@sgsintpaulus.eu
0493 03 75 03
Lieze.baertsoen@hotmail.com
KETI’S
0476 36 55 45
ellen.vangils@sgsintpaulus.eu
0472 29 77 52
febe.vertriest1@sgsintpaulus.eu
0477 18 65 44
jorick.seynaeve@hotmail.be
0470 93 62 84
jolein.cottens@hotmail.com
ASPI’S
0471 55 12 66
lara.vromman@live.be
0494 13 05 44
chiara.van.daele@live.be
0493 66 46 26
jochen.olivier@hotmail.com
0487 46 77 01
gianni.mornie@gmail.com
VB
0486 62 11 02
driescoussement@hotmail.com
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Kampverslagen
Ribbels
Anders kwamen ze pas de derde dag toe, maar nu mochten de ribbels de allereerste dag al meemaken
van kamp. De eerste dag was een kort dagje, maar we hebben wel ons buikje volgegeten met
superlekkere spaghetti. De volgende dagen zat de zon altijd uit en dus hebben we waterspelletjes
gespeeld de eerste dag. Ook hebben we met verf, eieren en bloem vuil spel gespeeld, dit zorgde ook
voor veel verkoeling. Op de laatste dag hebben we nog meer verkoeling gezocht als echte piraten
gingen we op zoek naar de schat in de vijver op onze kampplaats. Tussendoor hebben we met zoutdeeg
figuurtjes en beelden gemaakt, ook zijn we als echt koks aan de slag gegaan en koekjestaart gemaakt
en natuurlijk ook opgegeten!
LVH

Speelclub
Het was anders... het kamp van 2020! Het is er één dat ik nooit ga vergeten want met Corona moesten
we in de bubbel blijven. Maar toch was het niet minder leuk daardoor. Onze leiding is top, we hebben
veel gelachen op kamp. Mijn topper blijft nog altijd het vuil spel, maar die zwemvijver was mijn ding
niet... door takken in het water was dat wat ambetant en heb ik mij pijn gedaan. Het eten was ook
niet altijd op tijd klaar en dan moesten we nog wat liedjes zingen. Maar of het dan rapper ging? Ik heb
al weer zin in het nieuwe jaar!! I love it!!
Nora

Rakwi’s
Het kamp wat super leuk! We hebben waterspelletjes gedaan met het warme weer, we hebben 2 x
vuil spel gedaan met eieren enzo, dat was echt leuk! We hebben nog vele leuke dingen gedaan. Het
was geweldig!! Kamp 2020 was het beste kamp!!
Juliette

Tito’s
Ik vond het een zeer leuk kamp omdat je na een lange tijd uw vrienden terug ziet. Het was ook wel
leuk dat we met de fiets naar de kampplaats reden. Toen we toe kwamen op de kampplaats vond ik
het super leuk dat er een zwemvijver was, vooral omdat we in het warme weer ons eens konden
verfrissen. We hebben ook zéér leuke spelletjes gespeeld. Het eten was ook heel lekker! Tijdens de
hittegolf was er zeker genoeg afkoeling: we speelden veel waterspelletjes. Het was een kamp om niet
te vergeten!
Maréline
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Keti’s
Dit jaar op chirokamp hebben we een hele boel leuke dingen gedaan. Dit zijn de hoogte punten van
ons kamp: Op de eerste dag fietsten we 80 km. Op het einde fietstocht was het super warm, maar
gelukkig konden we een frisse duik nemen in de zwemvijver. Op dag vijf hebben we ‘s avonds de Franse
grens overgestoken. Op dag zeven moesten we helaas afscheid nemen van de Ribbels en de Speelclub
aan het kampvuur. Donderdag was het omgekeerde dag en aten we petit-beurre taart met
pannenkoeken in de ochtend. De jongens werden als meisjes verkleed en de meisjes in jongens.
Op zaterdag moesten we vroeg uit de veren om met de fiets naar Dikkebus vijver te gaan. Daar hebben
we gepaintballd en geraft. Fiebe werd verkozen tot paintballprinses. ‘s Middags aten we zeer lekkere
pizza’s. Zondag hebben we opnieuw pisquiz gedaan, maar deze keer met pampers waarin we moesten
plassen. In de avond heeft Cheyenne Matis zijn haar kaal geschoren. Maandag hebben we vuilspel
gespeeld en in de avond mochten we ook onze mooiste kleren aandoen en kregen we een BBQ.
Op de laatste avond was er een kampvuur om een FANTASTISCH kamp af te sluiten, maar aan alle
mooie liedjes komt een eind en helaas moesten we terug naar huis.
Jarne&Manou

Aspi’s
Na een lange tijd vol met spanning te moeten wachten of we wel of niet op kamp mochten, was het
eindelijk weer zo ver. Vrijdag 31 juli vertrokken we weer op chirokamp! Een ander kamp dan we
gewoon zijn, maar daarom niet minder plezant, integendeel. Voor een paar van de aspi’s ook hun
laatste kamp als lid. Het waren alweer 14 dagen waar veel mooie herinneringen zijn gemaakt die we
zeker blijven koesteren! Dit jaar overleefden we de eerste 3 dagen niet op de fiets, maar in ons eigen
chirolokaal. Eens iets anders dan we gewend zijn. Na een fietstocht met veel platte banden en een
regendruppel hier en daar kwamen we uiteindelijk aan in Houtem. De kampplek die we voor de
komende 10 dagen op z’n kop hebben gezet en waar we geen druppel regen meer hebben gezien. De
hittegolf namen we er dus ook maar bij. We hadden gelukkig het ideale rode draad spel ‘Silly salmon’
waarbij we elke dag konden afkoelen in onze zwemvijver en natuurlijk ook onze buitendouches dit jaar
zorgden voor de nodige afkoeling
Na vele km’s fietsen op voorkamp was het op kamp nog niet
gedaan! We fietsen deze keer niet meer in de regen, maar in 30 graden waar we gelukkig nadien
afkoeling vonden in onze raftboot en in onze kajak. Paintballen in het bos kon natuurlijk ook niet
ontbreken. Van gekleurde regenboog mannetjes op voorkamp tot avatarpijlen en genderswitch op
kamp, we maakten het allemaal mee. Zelf een gebroken enkel namen we er ook bij Jammer genoeg
moesten we aan het kampvuur een traantje wegpinken voor de vele leiding die stopt onder andere
3 leiders van ons die ervoor gezorgd hebben dat we een fantastisch chirojaar hebben beleefd! We
hadden een zalig kamp, waarbij de bubbels en de vele maatregelen ons zeker niet hebben belemmerd
om er weer een fantastisch kamp van te maken! Een dikke dankuwel Ellen, Mitch, Gust en Margot!!!!!
Michelle
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Volg ons op alle sociale media!
Om steeds op de hoogte te zijn kan je ons terugvinden op Facebook! Wij hebben een pagina
die alle ouders van de leden, onze eigen leden en sympathisanten kunnen liken. Daarop komen
heel wat foto’s, weetjes en informatie. Je vindt onze pagina onder de naam: Chiro ‘t Sleutelke

Ook hebben wij een gesloten groep. Deze groep is voor ouders en leden. Alle informatie
omtrent onze activiteiten komt hierin terecht. Nog geen lid? Stuur dan nu een verzoekje! Je
vindt ons onder de naam: Chiro ’t Sleutelke

Volg onze knotsgekke avonturen ook zeker en vast op ons instagramaccount: Chiro ‘t
Sleutelke

Sommige groepen werken ook met een whatsappgroep voor ouders en/of leden. Indien de
groep van uw kind hier mee werkt, zal u zeker op de hoogte worden gebracht!

Bij vragen of opmerkingen kan u ons steeds contacteren via mail: info@chirotsleutelke.be
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Wist-je-dat…

❖ …Michelle even lang is als een kampsjaaltje?

❖ …Jorick de chiro te veel miste en daarom terug leiding werd?

❖ …Elien officieel een dwerg is?

❖ …Ellen niet met de auto kan rijden?
❖ …Chauny de nieuwe hoofdleidster is?

❖ …je altijd een frietpot mag doneren aan ons?

❖ … onze Chiro sterker is dan corona?
❖ …LVG een échte survivor is?

❖ …Quicky, Cédric én LVG een “Dietertje” doen?

❖ …Quicky eindelijk geslaagd is voor zijn examen wiskunde?
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Moppentrommel
De meester vraagt tijdens de geschiedenisles aan Jantje: ‘Waar is Napoleon gestorven?’ Jantje zegt:
‘Op bladzijde 101 van mijn geschiedenisboek, meester!’

De juf vraagt aan Tim: ‘Als je vader tien euro heeft en jij vraagt drie euro, hoeveel heeft je vader nog
over?’ Tim: ‘Nog steeds tien euro, juf. Mijn vader is gierig!’

Twee Engelse kippen lopen op straat. Zegt de ene kip tegen de andere kip: ‘Tok tok tok.’ Zegt de
andere kip: ‘Why are you tokking to me?’

Hoe vangt een blondje een konijn?
Ze gaat achter een boom zitten en doet het geluid van een wortel na…

Wat is het lievelingsijsje van een astronaut?
Een raket!

Spelletje
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Kleurplaat
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