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Voorwoord
Ho ho… hallo!
Aangevroren autoruiten, kerstdecoraties in de winkel, bevroren
handen… zoals jullie wel voelen, is de winter in het land! Staat jullie
kerstboom al uit? Blijven liedjes zoals ‘Jingle Bells’, ‘Last Christmas’ en
‘All I want for christmas’ al door jullie hoofd spoken? Hebben jullie die
prachtige 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 te vullen boordevol plezier en activiteiten. Wat kan je allemaal
verwachten?
Beginnen doen we met een nieuwtje! Aangezien de meesten onder ons in januari met de neus
tussen de boeken zitten, is er zoals steeds weer een Chironamiddag waarbij de aspi’s voor
een keer de touwtjes in handen hebben. Ze doen dit onder het toeziend oog van enkele leiders.
“Eén Chironamiddag in een ganse maand is veel te weinig!”, horen we jullie al denken. Geen
enkel probleem. Dit jaar doen we er nog een tweede bij! Oud-leiding zal inspringen voor de
studenten onder ons om jullie een toffe namiddag te bezorgen!
In februari beleven de aspi’s hun jaarlijkse leefweek en op het einde van diezelfde maand gaan
wij op ledenweekend! Dit jaar gaan we naar Kortrijk! Meer info hieromtrent zullen jullie krijgen
via het Weekendhopsadeke. In maart en april gaan we verder met de gebruikelijke
Chironamiddagen en begin mei vieren we feest met ons heus feestweekend! De aandachtige
lezer heeft al gemerkt dat er dit jaar (eenmalig) op de kalender geen eetfestijn te vinden is. Dit
komt omdat wij dit jaar een reuze BBQ voorzien tijdens ons feestweekend! Meer info vind je
verder in dit hopsadeke. Oh ja, tussendoor is er ook nog onze bloemetjesverkoop en het ketiaspi gewestweekend. Zoals jullie zien, gaan we opnieuw een jaar vol super toffe activiteiten
tegemoet. Aan ravotten geen gebrek! Vraag dat maar eens aan het nieuwe grasveld
#sorrynotsorry
Liefste Chirowietjes, geniet volop van de feestdagen en samen maken we er een spetterend
2020 van!
Lekker warme groetjes van jullie Hopsadeke en de leiding:
Bram Derijcke, Bram D’haenens, Chauny, Chiara, Cedric, Dontje, Elien, Ellen, Febe, Gianni,
Gust, Jochen, Jolein, Lara, Lennert VG, Lennert VH, Lotte, Margot, Marjolein, Mitch, Quicky,
Sofie, Stef en onze VB Coussie.

2

Chirodata
zaterdag 21 december: kerstfeestje
12 januari (door aspi’s)
19 januari (door oud-leiding)
2 februari (start leefweek aspi’s)
9 februari (einde leefweek aspi’s)
16 februari
28 februari – 1 maart: ledenweekend
6 – 8 maart: keti-aspi gewestweekend
8 maart
15 maart
29 maart
Evenementen
21 december: Kerstmarkt (Dentergem)
21 maart: Bloemetjesverkoop
1 – 3 mei: Feestweekend 50 jaar Chiro ‘t Sleutelke
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Christus Koning
Eind november = Christus Koning!! Op 24 november was het weer zover, dan trokken
we met z’n allen naar Wielsbeke. Iedereen aanwezig kan bevestigen dat het zeer koud
was, maar dat hield ons niet tegen!
Anders dan vorige jaren speelden de oudste groepen in de voormiddag een spel per
afdeling. We trotseerden de koude en smeten ons volledig samen met de leden uit de
andere Chiro’s!
’s Middags konden we genieten van heerlijke warme chocomelk bij onze
boterhammetjes. In de namiddag trokken ook de jongste groepen naar Wielsbeke om
massaspelen te spelen.
We kijken alvast uit naar volgend jaar en hopen dat jullie (en de rest van onze leden

)

er volgend jaar opnieuw bij zijn!

Bloemetjesverkoop
Naar jaarlijkse traditie, verkopen we ook dit jaar opnieuw
prachtige bloemetjes! Deze bloemetjesverkoop gaat door
op zaterdag 21 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
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Feestweekend
Een woordje uitleg…
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 is! Uiteraard willen wij dit niet zomaar
laten passeren. Daarom organiseren wij op 1, 2 & 3 mei een feestweekend!

Planning
Vrijdag 1 mei
▪

Lounge: vanaf 19u
▪ Exclusief voor oud-leiding
▪ Verhalen uitwisselen en herinneringen ophalen met jouw vroegere
medeleiding
▪ Bijpraten met jouw leiding van vroeger
▪ Overzicht van onze geschiedenis

Zaterdag 2 mei
▪

▪

▪

BBQ: vanaf 11u30
▪ Voor iedereen
▪ Eenmalig, ter vervanging van ons eetfestijn
Straatfeest: aansluitend op de BBQ tot rond 18u
▪ Voor iedereen
▪ Randanimatie voor jong en oud
▪ Bar blijft open
Aspifuif: ’s avonds
▪ Voor iedereen
▪ Ouderbar aanwezig voor wie nog niet naar huis wil!

Zondag 3 mei
▪
▪

Brunch: vanaf 11u
▪ Exclusief voor oud-leiding
Chiro-namiddag
▪ Exclusief voor oud-leiding
▪ Het moment om jou nog eens uit te leven zoals vroeger
▪ Bar blijft open voor wie het liever wat rustiger houdt

Meer info
Meer informatie en inschrijvingen op onze website www.chirotsleutelke.be.
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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 285
euro die wij anders niet zouden hebben. SUPER BEDANKT!!!

6

Warme oproepen!
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.
Als je hulp zoekt, dan kan je altijd contact opnemen met volgende leiders:

Keti’s:
-

Elien Lamaire
Stef De Volder
Lara Vromman

0489 69 33 54
0470 09 27 47
0471 55 12 66

Aspi’s:
-

Michiel Vanhoutte
Margot Dhulst
Ellen Van Gils
Gust De Volder

0470 54 97 08
0476 80 17 24
0476 36 55 45
0493 08 92 76

Wij zijn op zoek naar paletten!

Heb je thuis paletten liggen die je niet meer nodig hebt? Goed nieuws, onze Chiro
kan deze altijd gebruiken!
Stuur ons gerust een berichtje.
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Wist je dat…
❖ … Chiro Oeselgem zijn eerste punt heeft gescoord in het minivoetbal?
❖ … Gust elke dag ontbijt gaat maken voor de aspi’s op leefweek?
❖ … er dit jaar geen (of toch bijna geen) stoute kinderen waren?
❖ … we dit jaar in januari voor het eerst twee chironamiddagen voorzien?
❖ … jullie op één van deze chironamiddagen nog eens kunnen spelen met de
oudleiding?
❖ … de aspi’s overheerlijke snoepjes verkopen voor 4 euro?
❖ … de aspi’s en keti’s graag een handje komen helpen op jouw evenementen?
❖ … als de ene leider terugkomt van Erasmus, een andere leider weer vertrekt
naar het buitenland?
❖ … alle leden een aangepaste Chiro T-shirt cadeau krijgen ter ere van ons 50
jarig jubileum?
❖ … wij op zoek zijn naar paletten?
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Moppentrommel
Het is groen, rond en heeft een gewei.
- Een herwt

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!”

Waarom zijn worteltjes goed voor je ogen?
Heb je weleens een konijn met een bril gezien?
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Kleurplaat en spel
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