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Voorwoord
Hoi liefste chirowietjes,

De coronapas hebben we ondertussen buiten gebonjoured. We hebben een
geweldig chiroweekend achter de rug en een eetfestijn om van na te genieten.
Kortom, ‘t is al april! Dat wil ook zeggen dat we de laatste rechte lijn inzetten
richting de zomervakantie. De volgende twee maanden geven we er dan ook
opnieuw een lap op. We hebben de befaamde keticarwash, enkele
chirozondagen om ons helemaal te smijten en een afsluiten doen we met een
bommetje in het zwembad van Waregem.

Daarna springen we helaas even achter onze boeken. Na onze blok is het
opnieuw tijd voor onze heerlijke barbecue tijdens ons streekbierenweekend,
meer informatie over de BBQ vinden jullie verder in dit hopsadeke.

Vergeet ook zeker niet ons kamp met een grote rode cirkel aan te duiden op
jullie kalender thuis. Zoals ieder jaar verlaten we Oeselgem city van 31 juli tot 9
augustus, behalve voor de jongste groep die pas op 3 augustus vertrekt. Ook
dit jaar vertrekken de aspi’s en keti’s op voorkamp, respectievelijk op 28 en 29
juli.

Vele vele vele groetjes van 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

Chirodata
Chirozondagen
24 april
1 mei

Evenementen
16 april: aspifuif
16 april: keticarwash
30 april: kampinschrijvingsdag
15 mei: zwemmen (inschrijven verplicht)
1 - 3 juli: streekbierenweekend met BBQ voor leden (inschrijven
verplicht)

Zwemmen
Op zondag 15 mei gaan we terug zwemmen.
Jullie worden verwacht aan het zwembad in Waregem om 13u30. We kunnen
dan met zijn allen terug worden opgehaald om 16u aan het zwembad in
Waregem. De kostprijs bedraagt €4, hier zit ook een koekje en een drankje bij.
Vergeet dus zeker jullie zwemkledij niet! Gsm en andere multimedia blijven
thuis! Vooraf inschrijven is verplicht via onze website: www.chirotsleutelke.be
Vele zwemgroetjes!

Barbecue voor de leden
De zomer komt er terug aan, dus is het tijd om de
shorts, T-shirts en zwemkledij weer boven te halen.
Ook de leiding zit al goed in de zomersfeer!
Daarom organiseren we op zaterdag 2 juli voor de
leden, van 11 tot 14 uur, een lekkere barbecue en dit
slechts voor €5.
Het is de bedoeling om nog eens gezellig samen te zijn
voor we op kamp vertrekken. Het belooft een
gezellige middag te worden. Diegene die willen
komen, schrijven zich best zo snel mogelijk in op onze
website: www.chirotsleutelke.be
Tot op de barbecue!
Rekeningnummer chiro: IBAN: BE80 8002 1412 7477

Carwash
“Fiets of rijd de zomer in dankzij de Keti’s van Chiro ’t Sleutelke”
Was het de winter niet, dan waren het wel de maartse buien of aprilse grillen
die uw auto op afschuwelijke wijze hebben beklad. Maar vrees niet en stop
alvast met huilen, want de dappersten onder de leden van Chiro ’t Sleutelke
namelijk de keti’s, staan naar jaarlijkse gewoonte klaar om uw bekladde auto
terug om te toveren naar een blinkende bolide.
We nodigen jullie dan ook met veel plezier uit op 16
april van 9u00 - 17u00 op onze carwash. Net als de
afgelopen jaren gaat deze carwash terug door op het
Rosalie ’T Feltplein in Oeselgem, beter bekend als
de parking voor ons lokaal. Zowel auto’s als fietsen
worden gewassen aan democratische prijzen,
respectievelijk €7 en €3. Voor bestelwagens en
grote auto’s vragen we €10. Om het wachten te
verzachten wordt er drank voorzien tegen een heel
erg schappelijke prijs.
Alvast tot dan!!

Barcodes sparen voor pasta op kamp!
Hoe kan je ons helpen? Heel simpel.
1. Verzamel de barcodes die je vindt op de Soubry
pastaverpakking.
2. Bezorg ons tijdig jouw barcodes zodat wij ze
voor 31 mei kunnen opsturen.
3. Voor elke 150 barcodes trakteert Soubry ons op
50 pastaporties.
4. Zijn wij bij de 3 beste spaarders, dan komt er
een super deluxe pastabar langs tijdens ons
kamp.
Meer info vind je terug op www.soubryopkamp.be

Melkflapjes sparen voor melk op kamp!
Het is weer zover! Vanaf nu kunnen we weer volop beginnen met
flapjes sparen voor melk op kamp. Wij hopen zoveel mogelijk
flapjes te verzamelen om zo veel mogelijk melk te kunnen
meenemen op kamp. Je kan de flapjes altijd afgeven aan
iemand van de leiding. Bezorg ons tijdig de flapjes zodat wij ze
vóór 10 juli kunnen opsturen!

Kampinschrijvingsdag
Het einde van het schooljaar is in zicht en de vakantie komt steeds dichterbij.
Dit betekent dat ook het kamp hier bijna is! We hopen minstens evenveel
aanwezigen en plezier te hebben als vorig jaar.
Daarom organiseren we op 30 april (14.00 - 17.00 uur) een moment waarop je
jouw spruit kan inschrijven voor het chirokamp. Jullie krijgen dan al de eerste
info over het kamp en kunnen met mogelijke vragen terecht bij de leiding.
Voor degenen zonder chirotrui: deze dag kunnen jullie er ook eentje passen om deze
eventueel te bestellen (dit is volledig vrijblijvend!). Net als vorig jaar is er ook weer de
mogelijkheid om even te blijven plakken aan onze bar.

Wist je dat..?
❖ … de aspi’s hun fuif organiseren op 16 april?
❖ … de keti’s op die dag met veel plezier jouw auto of fiets wassen?
❖ … er nu ook een kinderfuif aan de aspifuif voorafgaat? JEEEEEEJ allemaal
komen!
❖ … 13 maart sinds dit jaar ook een dag is om naar af te tellen en te vieren
met een groot feest?
❖ … we dit jaar weer gaan zwemmen in de plaats van bowlen?
❖ … we eindelijk ons 50-jarig bestaan hebben kunnen vieren?
❖ … Sari een touw aan haar gsm heeft om die niet te kunnen verliezen?
❖ … we binnen 112 dagen of 2 688 uren of 161 280 minuten of 9 676 800
seconden op kamp vertrekken?
❖ … dit het voorlaatste wist-je-datje is?
❖ … dit het laatste wist-je-datje is?

Moppentrommel
❖ Hans vraagt aan Piet:
"Piet, waar ga jij naar toe met Pasen?"
"ik ga naar Zicht"
"Naar Zicht, waar ligt dat nu weer?"
"ik heb werkelijk geen idee" zegt Piet "maar ik hoorde dat er mooi Paasweer in Zicht
is"

❖ Het is groen en komt snel naar beneden:
een slawine

❖ Een Belg en ‘n Duitser hangen aan de toog
“ik ben timmerman zegt de Belg”.
De Duitser heeft het niet goed begrepen en vraagt: “Was sagen sie?”
Waarop de Belg antwoordt: “planken.”

❖ Wie mogen geen lid worden van een bibliotheek?
Boekhouders

❖ Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand.
Zegt de ene onderbroek: “ik ga binnenkort op vakantie.”
Zegt de andere onderbroek: “Ik hoef al niet meer op vakantie, want ik ben al bruin
genoeg!”

Een lollige tekening

Spelletje

Kleurplaat

