Weekendhopsadeke
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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, ook de 5de coronagolf stopt ons niet. 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 25 februari tot en met zondag 27 februari gaan wij
met z’n 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
ons feestweekend, onze bloemetjesverkoop en talloze Chiro namiddagen! Meer informatie
over al deze evenementen kunnen jullie vinden op onze website: www.chirotsleutelke.be
Ook de inschrijvingen voor ons eetfestijn zijn geopend. Inschrijven kan via onze website. Wees
snel, vorige jaren was het telkens uitverkocht. Zowel zaterdag als zondag halen onze leden
hun dansbenen boven en geven ze het beste van zichzelf.
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:
Amélie, Anouk, Bram, Chauny, Chiara, Danitsia, Elias, Elien, Ellen, Febe, Gianni M, Gianni V, Izaak,
Jochen, Jolein, Justin, Karel, Lara, Lennert VH, Loïc, Lotte, Lucas, Marjolein, Michelle, Sari, Sofie,
Shérina, Stef, Vic en onze VB’s Coussie en Quicky
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Praktische info weekend
Dit jaar gaan we (als onze ‘lieve’ vriendin Miss Corona het toelaat) 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 25 februari tussen 18u30 en 19u30 af
te zetten aan het volgende adres:

Kantekleer : Driesstraat 69, 8580 Avelgem

Op zondag 27 februari is het weekend afgelopen en dan kan u uw kapoen vanaf 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 25 februari, tussen 18.30 en 19.30 uur.

Datum + uur ophalen jonge spruit(en)

Zondag 27 februari, om 11.00 uur.
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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

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…

… 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!

Heb je toevallig een goed humeur? Breng het dan zeker mee! ;-)
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Nog even wat reclame maken:
Feestweekend
Een woordje uitleg…
Zoals jullie waarschijnlijk vorige 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!
Tijdens het weekend van 18, 19 en 20 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!

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 18 maart
§

Enkel voor oud-leiding. Informatie volgt via de facebookgroep

Zaterdag 19 maart: inschrijven via de website
§

Eetfestijn
o Voor iedereen
o Met dansjes door onze leden

Zondag 20 maart: inschrijven via de website
§

Eetfestijn
o Voor iedereen
o Met dansjes door onze leden

De bloemetjesverkoop
Naar jaarlijkse traditie, verkopen we ook dit jaar opnieuw prachtige bloemetjes! Deze
bloemetjesverkoop gaat door op zaterdag 26 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. We gaan ’s
morgens van deur tot deur en verkopen bloemetjes aan iedereen die er wil. De winst gaat opnieuw
integraal naar ons Chirokamp. Meer info is verkrijgbaar via de leiding of via mail:
info@chirosleutelke.be
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Hulp nodig bij evenementen?
Hulp nodig bij evenementen? 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 apsi’’s helpen graag mee bij evenementen, op die manier kunnen zij hun kas wat
vullen om daarmee leuke te dingen te doen op kamp.
Op de site vind je de gsm-nummers van de leiders terug. Stuur hen gerust een berichtje!

Aspifuif
Zoals jullie wel weten, hebben we met onze Chiro ook onze jaarlijkse aspifuif. HET FEESTJE VAN HET
JAAR!
Na twee jaar geen fuif te kunnen organiseren, kijken de aspi’s hoopvol vooruit. Indien corona het
toelaat, gaat op 16 april deze fantastische fuif door. Maar dat is niet het enige leuke nieuws! De fuif
werd onlangs ook in een nieuw jasje gestoken. We veranderden de naam ‘Crack ’n Aspi’ in ‘Fiësta
Loca’!

Snoepjesverkoop
Zoals elk jaar is het weer tijd voor de jaarlijkse snoepjesverkoop van de aspi's. De zakjes wegen
ongeveer 200g en kosten maar 4 euro. De opbrengst gaat integraal naar ons Aspikamp! 🧡
Spreek gerust voor of na de chiro een aspi of aspileider aan als je graag een zakje snoep zou willen.
Wij hebben al eens geproefd en ze zijn zeer lekker, dus kopen maar! Alvast bedankt voor de steun 🍬
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Chirodata
Hou zeker onze chiropagina op Facebook en de Whatsappgroep in de gaten! Daarin communiceren
we over eventuele wijzigingen.

13 februari Chirowerking
25 februari – 27 februari: Ledenweekend
5 maart Chirowerking
13 maart Chirowerking
3 april Chirowerking
10 april Chirowerking
16 april Aspifuif
24 april Chirowerking
1 mei Chirowerking
15 mei zwemmen

Data evenementen
18 maart 50 jaar chiro ‘t Sleutelke
19 & 20 maart eetfestijn
26 maart Bloemetjesverkoop
2 juli ledenbarbecue
1-3 juli Streekbierenweekend
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Oefenmomenten
Naar jaarlijkse gewoonte geven we met onze leden een spetterend optreden op ons eetfestijn. Om
alle dansjes aan te leren, komt elke groep op voorhand een paar keer samen in het heem om te
oefenen. Hieronder kan je de oefendata per groep terugvinden. Hou ze zeker vrij, het is handig als
iedereen erbij kan zijn op onderstaande momenten. Meer informatie komt in de whatsappgroepen.

Ribbels
20 februari: 14u30 - 16u00
4 maart: 17u30 - 19u00

Speelclub
12 februari: 17u30 – 19u00
19 februari: 17u30 – 19u00

Rakwi
18 februari: 19.00u - 20.30u
4 maart : 19.00u -20.30u

Tito
19 februari: 10.00u – 12.00u
20 februari: 10.00u tot 12.00u

Keti
19 februari: 14.00u -15u30u
20 februari: 16u30 -18u00u

Aspi
9 februari: 18u30 - 20u30
16 februari: 18u30 - 20u30

Generale repetitie
19 maart
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Wist je dat…
v … het bijna ledenweekend is?
v … de aspi's hun fuif verplaatsen naar 16 april?
v … Gianni en Ellen op date zijn geweest?
v … Sari nog steeds denkt dat volleyballen een sport is?
v … de dansjes voor het eetfestijn volop in de maak zijn?
v … we nu kaaskroketten, stoofvlees en vis aanbieden op het eetfestijn?
v … de inschrijvingen voor ons eetfestijn online staan?
v … de keti’s na de chiro op 13 februari vanaf 16u30 hun overheerlijke pannenkoeken
verkopen?
v … Elias met veel plezier je kerstboom voor je uit de weg ruimt?
v … cornflakes eten moeilijker gaat als je je lepel omgekeerd vast hebt?
v … de aspi’s in februari opnieuw van start gaan met hun snoepjesverkoop? MMMM!
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Moppentrommel
Hoe noem je een koninklijke drol?
Een majeschijt.
Een man heeft net een vinger laten amputeren. Hij vraagt aan de dokter:
“Kan ik nu piano spelen dokter?’
De dokter antwoord: “Natuurlijk, geen probleem!’
Waarop de man blij zegt: “Wow, dat is geweldig! Dat kon ik voor de operatie
niet!”
Door welke Pokémon word je verkouden?
Pikhatsjoe!
Jantje gaat bij oma en opa logeren. Jantje zegt: 'Oma, ik moet piesen.'
Oma zegt: 'Bah wat een vies woord, zeg maar fluiten.'
Even later gaan ze slapen. Jantje krijgt een nachtmerrie en mag bij oma en
opa in bed slapen.
Jantje zegt: 'Opa, ik moet fluiten.'
Opa zegt: 'Jantje, je kunt toch niet zomaar midden in de nacht fluiten.'
Jantje zegt: 'Maar ik moet echt!'
Opa zegt: 'Ach, doe het dan maar heel zachtjes in mijn oor.'
Hoe noem je een hond van een goochelaar?
Een labracadabrador.
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Spelletje
Zoek de 5 verschillen

Leider Elias

Bernie Sanders

Woordzoeker
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Kleurplaat
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