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Voorwoord 
 

Dag brave Chirowietjes 

Het Chirojaar is voorbij aan het vliegen! De eerste 2 maanden zitten er al weer op. De Sint 

heeft ons ondertussen ook een bezoekje gebracht en vertelde de leiding dat er gelukkig 

geen stoute kindjes waren! Nu de Sint weer lekker knus in Spanje zit, kunnen we aftellen 

naar de Kerstman! Staat jullie kerstboom ook al uit? Wij zijn in ieder geval al helemaal in de kerstsfeer 

en zijn daarom terug met een spiksplinternieuw Hopsadeke!  

In dit hopsadeke volgt wat meer informatie over onze komende evenementen. Wie denkt aan 

Kerstmis, denkt natuurlijk ook aan gezellige kerstmarktjes! We nodigen jullie graag uit op 17 december 

in Oeselgem om lekker een jenevertje te komen drinken aan het kraampje van de Chiro! 

Binnenkort staat 2023 al weer voor de deur en dan zijn we weer vertrokken voor een jaar Chiroplezier! 

De aspi’s zullen namelijk voor één keer de touwtjes in handen nemen en dat tijdens de eerste chiro na 

de kerstvakantie. Terwijl de meeste leiders met hun neus in de boeken zullen zitten, garanderen zij 

een toffe Chironamiddag. 

Het volgende dat jullie in jullie agenda mogen noteren is het ledenweekend, JOEPIEEEE! Dit gaat door 

van 17 tot 19 februari. (Maar hierover volgt nog een Weekendhopsadeke met meer uitleg). Onze 

jaarlijkse bloemetjesverkoop staat ook opnieuw op onze agenda. Zo hopen wij heel wat huizen in 

Oeselgem op te fleuren. En ook ons eetfestijn mag niet vergeten worden, want dan doen de leden 

allemaal een leuk actje en kunnen jullie genieten van overheerlijk eten! Daarna volgt uiteraard onze 

traditionele ledenbarbecue en een onvergetelijk streekbierenweekend! (Bij het te veel drinken van 

onze lekkere streekbieren, zal u misschien toch vergeten hoe leuk het wel niet was        ). En om dit 

chirojaar af te sluiten, gaan we natuurlijk op kamp! 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 2023 van! 

 

Lekker warme groetjes van jullie Hopsadeke en de leiding: 

Amélie, Anouk, Arne, Bram, Chauny, Chiara, Danitsia, Elias, Elien, Ellen, Febe, Gianni M, Gianni V, Izaak, 

Jochen, Jolein, Karel, Kobe, Lennert VH, Loïc, Marjolein, Matis, Michelle, Robbe, Sari, Shérina, Stef, Vic 

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

eventuele wijzigingen. 

 

15 januari 
Chirowerking door de Aspi’s 

5 februari 
Chirowerking  

12 februari 
Chirowerking 

17 februari – 19 februari: Ledenweekend 

12 maart 
Chirowerking 

26 maart 
Chirowerking 

2 april 
Chirowerking 

16 april 
Chirowerking 

23 april 
Chirowerking 

7 mei 
Chirowerking 

14 mei 
Zwemmen 

 
 

 

Ledenweekend 
Meer informatie (praktische info, benodigdheden…) over ledenweekend volgt in het 

‘Weekendhopsadeke’.  
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Evenementen  
 

4 maart 
Fiësta Loca 

18 & 19 maart 
Eetfestijn 

18 maart 
Bloemetjesverkoop 

1 juli 
Ledenbarbecue 

30 juni-2 juli 
Streekbierenweekend 

Bloemetjesverkoop 
Naar jaarlijkse traditie, verkopen we ook dit jaar opnieuw prachtige 

bloemetjes! Deze bloemetjesverkoop gaat door op zaterdag 18 

maart. Inwoners van Oeselgem kunnen ons dus die ochtend 

verwachten, andere mensen kunnen altijd bestellen. 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: 

chiro.tsleutelke@gmail.com  

Eetfestijn  
Hoera! Ons befaamde eetfestijn komt er weer aan! 

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

Ons eetfestijn gaat dit jaar door op zaterdagavond 18 maart en zondagmiddag 19 maart, in 

het Hondius in Wakken. Zaterdag 18 maart worden jullie om 18u30 verwacht, zondag 19 

maart om 11u30. Op beide dagen verwelkomen wij jullie met een aperitiefje. Jullie kunnen 

kiezen tussen heerlijk stoofvlees, een kaaskroket om van te smullen of vis om u tegen te 

zeggen! 

Dit jaar kan u opnieuw 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 zullen worden meegedeeld via de Whatsapp- 

groepen. 

Inschrijven kan via de site: www.chirotsleutelke.be  

We hopen opnieuw op een massale opkomst, tot dan!  

mailto:chiro.tsleutelke@gmail.com
http://www.chirotsleutelke.be/
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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 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 482 euro die 

wij anders niet zouden hebben. SUPER BEDANKT!!! 

 

 

 

 

http://www.trooper.com/


 
7 

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.  

Op de site vind je de gsm-nummers van de leiders terug. Stuur hen gerust een berichtje!  
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Wist je dat… 
 

❖ de spaghettiavond weer een succes was? 

❖ de kerstmarkt dit jaar in Oeselgem is en de leiding er een jeneverstandje heeft? 

❖ Michelle na enkele maandjes in Suriname te vertoeven binnenkort terug richting huis vertrekt? 

❖ Michelle niet kan wachten om iedereen eindelijk terug te zien? 

❖ je best geen haarspelden draagt in de Chiro? 

❖ Chiroweekend dit jaar 17-19 februari is? 

❖ er 42kg gehakt in onze spaghetti zit? 

❖ de Aspi’s in januari eens een dagje leiding geven? 

❖ we bijna terug kunnen aftellen naar het nieuwe jaar? 

❖ het over 7 maand terug zomervakantie is? 
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Moppentrommel 
 

Een man wordt beschuldigd van het stelen van 

allerlei kerstgerief 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 paar uur voordat de winkel 

openging!  

 

 

Wat zei de kleine kaars tegen de grote kaars?  

Ik ga vanavond uit. 

 

 

 

 

 

 

De kerstman staat bij de bushalte: 
'Meneer, heeft u een windje gelaten?'. 
Kerstman: 'Ja, natuurlijk, dacht u dat ik altijd zo stonk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin komt thuis met een slecht kerstrapport. Vader zegt: "Dit is een pak slaag waard." 

"Vind ik ook, "zegt Robin. "Kom, ik weet waar de meester woont." 
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De meester geeft natuurkundeles. "Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets.  

Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?"  

Marie: "De zomervakantie duurt acht weken, maar de kerstvakantie duurt maar veertien 

dagen, meester!" 
Het is wit en vliegt omhoog. Wat is het? 

Een sneeuwvlokje dat de weg kwijt is. 

 

 

 

 
Waar gaat een sneeuwman dansen?  
Op een sneeuwbal! 
 
 

 

Niks, Niemand en Sukkel zitten in een dennenboom.  

Niemand valt eruit. Niks zegt dat Sukkel de ambulance moet bellen.  

'Hallo, met Sukkel, ik bel voor Niks, want Niemand is uit de boom gevallen.' 
 
 
 

Lotje neemt voor de kerstdagen elke dag een dropje als cadeau voor de juf mee. Maar 
vandaag heeft ze er geen een mee. De juf vraagt: 'Waarom heb je geen dropje mee?' 
Antwoordt Lotje: 'Mijn konijn is weggelopen!' 

 
 
 

Wat is groen en verschuilt zich achter de kerstboom? 

Antwoord: Spionazie.  
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Spelletjes  

Welke weg moet de Kerstman nemen om tot bij de grote kerstboom te geraken? 

 
 

 

 

Verbind de nummertjes in 

volgorde om tot een mooie 

tekening uit te komen! 
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Vind jij de 7 verschillen? Duid ze aan op de rechterfoto. 

 

 

Kan jij alle woorden vinden? Duid ze aan. 
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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 

 


