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Voorwoord 
 

Ho ho hallo! 

Zoals jullie waarschijnlijk al weten, is de winter gearriveerd in het land. 

Hoera! Staan jullie versierde kerstbomen al uit? Blijven liedjes zoals ‘O 

denneboom’, ‘All I want for Christmas’ of ‘Jingle bells’ reeds door jullie 

hoofden spoken? Kortom zijn jullie al in de kerstsfeer? Wij namelijk wel! 

Daarom zijn we hier terug met een nieuw Hopsadeke, de befaamde 

‘Christmas Edition’.  

Zo kunnen we bij deze meedelen dat het jaar 2019 al voor de deur staat en dat wij niet kunnen 

wachten om dat jaar te vullen vol plezier en activiteiten. Op de eerste chirozondag na de 

kerstvakantie kunnen de meeste van jullie geliefde leiders en leidsters er jammer genoeg niet 

bij zijn. Wij zitten dan volop met onze neuzen in de boeken. Daar is gelukkig een oplossing 

voor gevonden: de aspi’s zullen namelijk voor één keer de touwtjes in handen nemen. Dat is 

de ideale manier voor hen om het ‘leider/leidster zijn’ aan te leren en zo garanderen zij jullie 

een toffe Chironamiddag.  

Het volgende feestweekend (6-7 april) komt ook al dichterbij: het jaarlijkse eetfestijn, die gaat 

sinds vorig jaar nu door op twee dagen en onze bloemetjesverkoop. Voor dit laatst vernoemde 

zullen we nog een briefje in de bus steken. Ook ons chiroweekend komt dichterbij.  Laat ons 

hopen dat we dat ook een beetje kunnen voelen aan de temperaturen.  Het weekend gaat dit 

jaar door in Beveren en begint op 8 maart.  Na twee nachtjes slapen mogen jullie je ouders 

dan terugverwachten om huiswaarts te keren.  Natuurlijk krijgen jullie hierover in het volgende 

hopsadeke nog een heleboel uitleg, maar het aftellen kan alvast beginnen!!!! 

Geniet van de feestdagen!   

 

Lekker warme groetjes 

 

Jullie Hopsadeke en jullie leiding: 

Anicia, Ann-Sofie, Bram, Cédric, Dieter, Dontje, Elien, Ellen, Febe, Gianni, Gust, Lara, Lennert  

VG,  Lennert  VH,  Lisa,  Mathieu,  Michiel,  Margot, Quicky, Sofie, Stef,  Toelen  en  onze  VB  

Coussie 
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Chirodata 

zaterdag 22 december: kerstfeestje  

13 januari 

3 februari 

10 februari 

24 februari 

3 maart 

8-10 maart: chiroweekend 

24 maart 

31 maart 

14 april 

Evenementen 

22 december: kerstmarkt (Oeselgem)  

16 februari: Crack ’n Aspi fuif! 

6 april: bloemetjesverkoop 

6-7 april: eetfestijn  
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Christus Koning 
Eind november = Christus Koning!! Op 25 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!  

In de voormiddag speelden we massaspelen. We trotseerden de koude en de modder 

en smeten ons volledig! ’s Middags konden we genieten van een heerlijke warme 

chocomelk bij onze boterhammetjes. In de namiddag speelde elke afdeling een spel 

apart. Gedurende de dag speelden we ook het spel: ‘Waar zijn de tito’s?’ 

De 5 ribbels, 7 speelclubbers, 9 rakwi’s, 2 keti’s, 6 aspi’s en 18 leiders amuseerden 

zich alvast rot! Hopelijk zijn jullie (en de rest van jullie afdeling) er volgend jaar opnieuw 

bij!! 

 

Sinterklaas op bezoek 
Ondanks de Sint met zijn zwarte Pieten al lang terug naar Spanje is vertrokken, willen 

wij toch even meedelen dat de Sint in hoog eigen persoon naar onze Chiro kwam!  

Hij wist ons te vertellen dat al onze leden (of ja, toch de meesten) zeer braaf geweest 

waren dit jaar! Iedereen kreeg een welverdiend snoepzakje mee naar huis.  

Graag blikken wij even terug aan de hand van de toffe groepsfoto’s! Meer foto’s kan je 

terugvinden op onze Facebookpagina (Chiro ’t Sleutelke). 
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Bloemetjesverkoop 
Tijdens ons druk eetfestijnweekend verkopen we naar 

jaarlijkse traditie opnieuw bloemetjes! Deze 

bloemetjesverkoop gaat door op zaterdag 6 april. 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  

 

 

Eetfestijn 
Hoera! Wegens succes houden we ook dit jaar op twee dagen ons befaamde eetfestijn! 

Zo kunnen er opnieuw meerdere mensen een plaatsje bemachtigen en hun buikjes 

rond eten. 

Ons eetfestijn gaat dit jaar door op zaterdagavond 6 april en zondagmiddag 7 april, 

in het Hondius in Wakken. 

Zaterdag 6 april worden jullie om 18u30 verwacht, zondag 7 april om 11u30. Op 

beide dagen verwelkomen wij jullie met een aperitiefje.  

 

Jullie kunnen kiezen tussen heerlijk stoofvlees, ribbetjes om van te smullen of vis om 

u tegen te zeggen! 

 Volwassenen Kinderen 

Keuzes + prijs* 
 
*aperitief inbegrepen 

- Stoofvlees: €16 
- Ribbetjes: €16 
- Vis: €16 

- Stoofvlees: €10 
- Ribbetjes: €10 

 

Dit jaar kan u op beide dagen genieten van een heuse show met onze leden. ‘Dancing 

with de stars’ is er niets tegen! Hopelijk doen jullie hier ook dit jaar met volle overtuiging 

aan mee! Meer informatie over oefenmomenten vinden jullie op de volgende pagina. 

Inschrijven kan via de site: www.chirotsleutelke.be  
 
 
 

We hopen opnieuw op een massale opkomst, tot dan! 

mailto:info@chirosleutelke.be
http://www.chirotsleutelke.be/
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Oefenmomenten 
Dit jaar gaan we opnieuw dansen op het eetfestijn! Maar, daarvoor moet iedereen 

natuurlijk wel de dansjes onder de knie hebben. We hebben dus enkele 

oefenmomenten ingepland. De eerste twee oefenmomenten zijn per afdeling, deze 

gaan door bij ons in de Chiro. Vlak voor het eetfestijn is er nog een generale repetitie 

met iedereen samen, let op: deze gaat door in het Hondius. Gelieve onderstaande 

momenten vrij te houden en op voorhand te laten weten aan je leiding indien je 

op 1 van de momenten (inclusief de twee optredens) niet aanwezig zal zijn!  

Aspi’s:  

• Zaterdag 2/2  10u-12u 

• Zondag 3/2 12u-14u 

 

Keti’s: 

• Zaterdag 9/2  10u-12u 

• Zondag 10/2  12u-14u 

 

Tito’s: 

• Zaterdag 16/02  10u-12u 

• Zondag 17/2  10u-12u 

 

Rakwi’s:  

• Zaterdag 23/2  10u-12u 

• Zondag 24/2  12u-14u 

 

Speelclub: 

• Zaterdag 2/3  10u-12u 

• Zondag 3/3  12u-14u 

 

Ribbels: 

• Zaterdag 16/3  10u-12u 

• Zondag 17/3 10u-12u 

 

Algemene repetitie: 

• Zaterdag 6/4 om 16u in Hondius 
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Aangezien de kerstdagen dichtbij komen, maken we graag nog eens reclame voor Trooper. 

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

steunen! 

Je denkt nu misschien: ‘Huh? Gratis mijn vereninging 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 158 euro die 

wij anders niet zouden hebben. SUPER BEDANKT!!! 

 

 

 

 

http://www.trooper.com/
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Wist je dat… 

 

…we met teleurstellend weinig leden waren op Christus Koning, zeker 

de tito’s. 

… Ellen water kan laten aanbranden. 

… zwarte strijkparels niet drijven. 

… Stef spaghettisaus in de diepvries ontdooit. 

… Febe haar lange lokken aan Think Pink gedoneerd heeft. 

… zwarte  piet meer kinderen in de zak moest steken dan vorig jaar. 

… Mathieu graag allerlei voorwerpen in gelatine steekt. 

… we vanaf februari jammergenoeg afscheid moeten nemen van leidster 

Anicia.  

… we bijna in het jaar 2019 zijn. 

… 2020 heel dicht bij 2019 ligt. 
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Moppentrommel 
 

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 acht weken, 

maar de kerstvakantie duurt maar veertien dagen, meester!" 

 

Welk ijs kan niet smelten? 

Radijs 

 

Kleine Frits krijgt van z'n oma wat geld voor zijn rapport.  

Zegt zijn moeder: "Wat zeg je dan, Frits?"  

Frits: "Is dat alles?" 

 

Staan er 2 blondjes voor het stoplicht. 

Zegt de ene: "Het is groen." 

Zegt de ander na even nadenken: "Een kikker". 

 

 

De leraar: "Wat is het meervoud van baby?"  

Jantje: "Tweeling!" 

 

 

Een schoolinspecteur bezocht een kleine dorpsschool. Toen hij het leslokaal 

binnenkwam, was het er een herrie van jewelste. Hij pakte de langste jongen, die ook 

al een behoorlijk stemgeluid had, bij de kraag en zette hem op de gang met de 

woorden:  

"Blijf hier maar even uitrusten!"  

Hij gaf de andere jongens een preek over gedrag, totdat een jongetje een vinger 

opstak en zei:  

"Meneer..... mogen we nu onze meester weer terug?" 
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Kleurplaat en spel 

 

 

 

 

Help jij de kerstman zijn weg terug te vinden naar het gezellig, warme huisje? 

 


