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Voorwoord 
Ho ho ho… hallo! 

Koude vingers, kerstlampjes overal, koude winterbriesje… zoals jullie wel reeds hebben 

opgemerkt is de winter in het land! Staat jullie kerstboom ook al uit? Blijven duizenden 

kerstliedjes door jullie hoofd spoken? Hebben jullie die gekke kersttrui al uit de kast 

gehaald? Of kortom: zijn jullie al in de kerstsfeer? Wij alleszins wel! Daarom zijn we 

helemaal terug met een nieuw Kersthopsadeke!  

Wij staan te popelen om 2020 achter ons te laten en 2021 binnen te wandelen. Hopelijk kunnen we 

dit nieuwe jaar opnieuw vullen met allerlei plezier en activiteiten! Want, we hebben elkaar toch wel 

echt gemist. Samen is het zoveel leuker!  

Overlaatst is de chirowerking voor de -12 jarigen weer opgestart. We vinden het super dat deze stap 

reeds is gezet. Hopelijk mogen deze chirowietjes voor de rest van het jaar zich komen uitleven tijdens 

onze chirozondagen. Wij hopen dat we snel groen licht krijgen voor de andere leden, ondanks we  

digitaal contact houden, is het toch veel leuker om elkaar terug te zien in real life!  

Ook in dit hopsadeke volgt wat meer informatie over onze komende evenementen. Uiteraard zijn deze 

(jammer genoeg) nog onder voorbehoud. Toch houdt ons dat niet tegen om positief te denken! 

Daarom geven wij graag een woordje uitleg bij wat nog kan komen, want wij hopen dat het tweede 

deel van het werkjaar er al een pak beter zal uit zien! Ook onze jaarlijkse bloemetjesverkoop staat 

opnieuw op onze agenda. Zo hopen wij heel wat huizen in Oeselgem op te fleuren! Ons heus 

feestweekend zal doorgaan in maart, dit zal gecombineerd worden met ons jaarlijks eetfestijn. Dit jaar 

wordt uiteraard opnieuw afgesloten met een overheerlijke ledenbarbecue en een onvergetelijk 

streekbierenweekend! (Bij het te veel drinken van onze overheerlijke streekbieren, zal u misschien 

toch vergeten hoe leuk het wel niet was       ). Zoals jullie zien, gaan we opnieuw een jaar vol avontuur 

en toffe activiteiten tegemoet! Wij hebben er alvast kei veel zin in!  

Liefste Chirowietjes, geniet volop van de feestdagen en samen maken we er een spetterend 2021 van! 

 

Lekker warme groetjes van jullie Hopsadeke en de leiding: 

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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Chirodata  
Hou zeker onze chiropagina op Facebook en de Whatsappgroep in de gaten! Daarin communiceren we over 

eventuele wijzigingen. 

20 december 
Chirowerking -12 jaar 

27 december 
Chirowerking -12 jaar 

Onder voorbehoud:  

10 januari 
Chirowerking -12 jaar 

7 februari 
Chirowerking 

14 februari 
Chirowerking 

19 februari – 21 februari: Ledenweekend 

26 februari – 7 maart: Leefweek aspi’s 

7 maart 
Chirowerking 

14 maart 
Chirowerking 

28 maart 
Chirowerking 

11 april 
Chirowerking 

18 april 
Chirowerking 

2 mei 
Chirowerking 

9 mei 
Chirowerking 

16 mei 
Zwemmen 
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Evenementen  

Onder voorbehoud: 

19 – 21 maart 
Feestweekend 50 jaar Chiro ’t Sleutelke 

20 maart 
Bloemetjesverkoop 

3 juli 
ledenbarbecue 

3-5 juli 
Streekbierenweekend 

 

 

Bloemetjesverkoop 
Naar jaarlijkse traditie, verkopen we ook dit jaar opnieuw 

prachtige bloemetjes! Deze bloemetjesverkoop gaat door op 

zaterdag 20 maart. Jullie kunnen ons dus die ochtend aan jullie 

deur verwachten. Zoals elk jaar verkopen we dit jaar opnieuw 

azalea’s voor 5 euro per stuk. De winst gaat opnieuw integraal 

naar ons Chirokamp.  

Meer info is verkrijgbaar via de leiding of via mail: 

info@chirosleutelke.be  

 

  

mailto:info@chirosleutelke.be
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Feestweekend  

Een woordje uitleg… 

Zoals jullie waarschijnlijk vorig jaar wel hoorden waaien, was 2019-2020 ons 50ste werkjaar! 

We hadden het wel wat feestelijker verwacht dan het is uitgedraaid, maar zoals iedereen wel 

weet besliste corona daar anders over. Uiteraard laten we deze gebeurtenis niet aan onze 

neus voorbij gaan, we schuiven het feest gewoon een jaartje op! 

Tijdens het weekend van 19, 20 en 21 maart 2021 organiseren wij dus opnieuw ons 

feestweekend!  

Een beetje geschiedenis:  

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 

zou zijn!  

Planning 

Aangezien ons concept iet-wat anders is dan oorspronkelijk gepland en corona nog steeds in 

het land is, kunnen wij nog niet alle informatie meegeven. Graag geven we wel al wat 

informatie over wat we wel reeds weten. Meer informatie over dit fantastische weekend zal 

zeker nog volgen. 

Vrijdag 19 maart 

▪ Lounge: vanaf 19u 

▪ Exclusief voor oud-leiding en hun partners 

▪ Verhalen uitwisselen en herinneringen ophalen met jouw vroegere 

medeleiding 

▪ Bijpraten met jouw leiding van vroeger 

▪ Overzicht van onze geschiedenis 

Zaterdag 20 maart 

▪ Eetfestijn: keuze uit stoofvlees, ribbetjes en vis 

▪ Voor iedereen 

▪ Met dansjes door onze leden 

Zondag 21 maart 

▪ Brunch: vanaf 11u 

▪ Exclusief voor oud-leiding 

▪ Chiro-namiddag 

▪ Voor onze leden en oud-leiding 

▪ Het moment om jou nog eens uit te leven zoals vroeger 
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Aangezien de kerstdagen dichtbij komen, maken we graag nog eens reclame voor Trooper. Dit 

is een online platfarm waardoor je zonder al te veel te doen onze vereniging gratis kan 

steunen! 

Je denkt nu misschien: ‘Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat?’ 

Wél, dat kan via de Trooperpagina van onze vereniging. Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, 

is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit! 

Wij leggen het graag nog even voor je uit: 

1. Ga naar de website: www.trooper.com 

2. Klik op ‘zoek jouw vereniging’ of ‘zoek troopervereniging’ en typ ‘Chiro ’t Sleutelke’ in 

de zoekbalk. 

3. Op deze pagina staan links naar allerhande webshops! Klik via de onderstaande links 

door naar de webshop van jouw keuze! 

4. Nu weet de webshop automatisch dat jij onze vereniging wil steunen met je online 

aankoop. 

5. Bevestig je aankoop en de online webshop stuurt een deel van het aankoopbedrag 

door naar onze vereniging! Voor jou: HELEMAAL GRATIS !!! 

Van elke aankoop die jij online doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. Iedereen blij! 

Wij bedanken ook iedereen die al eens aan ons dacht! Door jullie hebben wij al 426 euro die 

wij anders niet zouden hebben. SUPER BEDANKT!!! 

 

 

 

http://www.trooper.com/
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Wist je dat… 
 

❖ …wij blij zijn dat het bijna 2021 is? 

❖ … je een cadeautje kan krijgen als je de kleurplaat inkleurt en meebrengt naar de 

Chiro? 

❖ …Zani een halve marathon heeft gelopen? 

❖ …de keti’s en aspi’s een wedstrijd deden op Strava waarbij ze de meeste kilometers 

moesten verzamelen? 

❖ …de aspi’s lui zijn? 

❖ …de keti’s de aspi’s dus hebben ingemaakt bij deze wedstrijd? 

❖ …wij verlangen naar een corona-vaccin? 

❖ …de chirowerking voor -12-jarigen weer fysiek mag doorgaan? 

❖ …wij daar heel blij om zijn? 

❖ …we nog altijd online activiteiten voorzien voor keti’s en aspi’s? 
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Moppentrommel 

 

Een gewone vlieg vraagt aan een 1-dags-vlieg: kom je 

morgen ook kerst bij mij vieren. 

 

 

 

 

De meester geeft natuurkundeles. 'Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. Wie kan 

daar een goed voorbeeld van geven?' 

Mark: 'De zomervakantie duurt zes weken, maar de kerstvakantie duurt maar veertien 

dagen, meester!' 

 

 

 

 

Wat vind je wel in december, maar niet in de andere maanden van het jaar? 
De letter d 
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Een man wordt beschuldigd van diefstal en 
moet voor de rechter komen. Rechter: “Hoe 
komt u aan al die nieuwe kerstspullen” 
Verdachte: “Ik heb heel vroeg kerstinkopen 
gedaan, edelachtbare!” Rechter: “Hoe vroeg 
dan?” Verdachte: “Een uur voordat de winkel 
openging!” 
 
 

Wat zei de kleine kaars tegen de grote kaars? 

Ik ga vanavond uit. 

 

De Kerstman loopt een postkantoor binnen en 

vraagt om een postzegel van 78 eurocent. "O ja," zegt hij tegen de verkoper, "wilt u het 

prijsje er af halen? Het is namelijk een kadootje. 

 

'Wat is dichterbij, Jantje? De maan of Australië?', vraagt de juf. Antwoordt Jantje: 'De maan, 

juf.' 'Waarom denk je dat, Jantje?' vraagt de juf. 'Omdat ik 's avonds de maan kan zien en 

Australië niet.' 
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Spelletjes  

Kan jij de Kerstman bij de kerstboom brengen? 

Los de rebus op! Welke zin bekom je? Schrijf die op het lijntje. 
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Teken kerstballen, kerstlampjes, slingers en een piek en tover deze dennenboom om tot de 

mooiste kerstboom uit de streek!  
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Maak de kerstman af door de resterende vakjes in te kleuren. Let op, de vakjes moeten net 

zoals aan de overkant ingekleurd worden. 

 

 

 
 

Zoek de 6 verschillen 
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Kleurplaat      
Kleur deze kleurplaat in en geef het af aan één van jouw leiders op een chirozondag. 

(Hint: er vallen leuke prijzen te winnen!      )  

Mijn naam is …………………………………………………………………………………….. 

Ik ben lid bij de: ribbels – speelclub – rakwi’s – tito’s – keti’s – aspi’s 


