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Inleiding 
 

Hoi allerliefste Chirowietjes! 

De leiding is alvast bekomen van een fantastisch kamp in Oudsbergen, hopelijk jullie ook, 

want we staan alweer te springen om te beginnen aan een nieuw chirojaar!  

Diegenen die de Chiro al kennen, staan ongetwijfeld al een maand popelend te verlangen 

naar de startdag. Voor diegenen die de Chiro nog niet zo goed kennen, is de startdag een 

ideale dag om eens kennis te maken met ons. Drie keer per maand komen we samen op 

zondag met onze vriendjes en vriendinnetjes om er de leukste namiddag van de week van te 

maken! Nieuwe leden zijn ook steeds welkom, dus ken je iemand die zich verveelt op zondag? 

Breng hem of haar mee naar de Chiro! 

Helaas hebben we op kamp ook afscheid moeten nemen van 4 geweldige leid(st)ers: Sofie, 

Lara, Lotte en Lucas.. *snik*, maar geen slecht nieuws zonder goed nieuws, want we hebben 

er 4 gloednieuwe leiders bij gekregen: Kobe, Robbe, Matis en Arne, JOEPIEEE!!! 

In dit boekje vinden jullie meer informatie terug over de leiding, de chirodata, onze algemene 

werking en nog veel meer! 

Ook op onze site kunnen jullie dergelijke informatie vinden: www.chirotsleutelke.be 

Of jullie mogen ons altijd mailen op het adres: chiro.tsleutelke@gmail.com 

Lees snel verder om nog meer te weten te komen over het begin van ons nieuwe werkjaar! 

 

Vele groetjes van jullie trouwe vriend, jullie Hopsadeke  

En ook van de leidingsploeg natuurlijk: 

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

V, Izaak, Jochen, Jolein, Justin, Karel, Kobe, Lennert VH, Loïc,  Marjolein, Matis, Michelle, Robbe, 

Sari, Shérina, Stef, Vic en onze VB Quicky 

  

http://www.chirotsleutelke.be/
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Jaarthema: Chirohiro’s 

Waarom Chirohiro's? 

Chirowerk is meer dan enkel spelletjes spelen. Een ribbel die voor het eerst een toneeltje maakt. Een 

aspi die zich kwetsbaar opstelt. Een leid.st.er die de fuif coördineert. Een oudleid.st.er die de financiën 

beheert. Een kadervrijwilliger die iets bijleert over diversiteit. Elke zondag opnieuw geven we het beste 

van onszelf en worden we stap voor stap beter op onze eigen manier. In de Chiro zitten, is als het 

ware een zoektocht naar je eigen superkrachten. Dit werkjaar gaan we die zoektocht allemaal samen 

aan! 

Chirohiro’s, want Chiro daar is toch een hoek af. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn, een beetje 

speels daar zijn we niet vies van. We mogen fouten maken en samen groeien we verder naar een 

betere versie van onszelf en van de Chirogroep. En ook: laat een ribbel eens ‘Chiroheroes’ schrijven, 

dan kom je sowieso op Chirohiro’s uit :D. 

De drie pijlers van Chirohiro's 

1. Iedereen is een Chirohiro met unieke krachten! 
Of je nu naar superhelden kijkt in films, series, comic books of speelgoed, elke superheld heeft altijd 

een uniek talent. Iets waar ze mee uitblinken en inzetten om het goede te doen in de wereld. 

In de Chiro is dit ook zo. Iedereen heeft zijn eigen talenten die hij/zij/die kan inzetten om hun eigen 

werking een stukje te versterken en mooier te maken. 

In dit jaarthema willen we iedereen stimuleren om op zoek te gaan naar een eigen superkracht. 

Leden moeten de vrijheid krijgen om hun kwaliteiten te ontdekken op veel verschillende 

manieren. Ze worden hierbij geholpen door hun leid.st.ers die hun superkracht als Chiroleiding 

inzetten. Door gevarieerde activiteiten te organiseren met elke zondag opnieuw een leuke insteek, 

krijgen de leden de kans om hun superkracht te vinden. 

De leid.st.ers krijgen op hun beurt de kans om zichzelf verder te ontplooien. Ze voorzien hun 

Chirowerking van een persoonlijke toets en kunnen ook tijdens evenementen of tijdens de 

leidingskring schitteren door hun eigen ding te doen. 

“There is a superhero in all of us. We just need the courage to put on the cape.” - Superman 
(Superman) 

2. Chirohiro's zijn nooit alleen! 
Superhelden zijn krachtig op zichzelf maar ze weten ook allemaal: 'Teamwork makes the dream 

work!' Kijk maar naar the Avengers, Power Rangers, ROX of Justice League. In de Chiro staan we 

nooit alleen. Als we een probleem hebben mogen we er zeker van zijn dat er een superheldenteam 

achter ons klaar staat om ons te versterken waar we hulp kunnen gebruiken. 

Het vertrouwen in onze Chirovrienden geeft ons de veiligheid om ons kwetsbaar op te mogen 

stellen wanneer we ons onzeker voelen en een helpende hand op hun plaats is. 

“Why do we fall sir? So that we can learn to pick ourselves up.” - Alfred Pennyworth (Batman) 
Onze verschillen zijn geen zwakte, maar net een verrijking! Verschillende perspectieven zijn een 

meerwaarde in elke discussie of organisatie van Chiro-activiteiten. We communiceren op een open 

manier met elkaar en slaan de handen in elkaar om samen aan Chiro te doen! 

“I will fight for those who cannot fight for themselves.” - Diana Prince (Wonder Woman) 
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3. Ervaren Chirohiro's tonen het goeie voorbeeld! 
De Chiro bestaat al heel lang, dit heeft er voor gezorgd dat er door de jaren heen Chirohiro’s zijn die 

elkaar gevonden hebben in bepaalde gemeenschappelijke interesses. Deze kadersuperhelden 

ontfermen zich over grote regio's van lokale Chirogroepen of bundelen hun krachten om de Chiro 

te versterken in inhoudelijke thema's. 

Deze Chirohiro’s willen we tijdens dit jaarthema extra in de spotlight zetten. Op deze manier willen 

we onze bestaande kennis en expertise blijven aanbieden aan onze volledige jeugdbeweging. 

Ervaren Chirohelden kan je ook dichter bij huis vinden. Lokale groepen hebben Chirohiro’s in de 

oud-leiding die nog steeds klaar staan om te helpen wanneer leiding hen nodig heeft. Ook hun 

expertise willen we met ‘Chirohiro’s’ in de kijker zetten! 

“With great power comes great responsibility.” - Ben Parker (Spider Man) 
 

 

 

Jaarthemalied! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrein 2 

Je bent een Chirohiro (4x) 

Strofe 3 

Oh kon ik maar vliegen 

Als een vogel naar de zon 

Dan nam ik zonnestralen 

Mee voor jou als ik dat kon 

Oh we zullen springen 

En we springen superhoog 

Samen in de wolken 

Glijden van een regenboog 

Bridge 

Ieder talent van groot tot 

klein 

Maakt je uniek, laat het 

maar zien 

De Chiro is om je heen 

Hier ben je nooit alleen 

En mag iedereen zichzelf 

zijn 

Refrein 3 

Strofe 1 

Oh, ik kan goed blussen 

Bel me als het ergens brandt 

Red ik dan de wereld 

Met m'n gieter in de hand 

Ik ben supergrappig 

Ik lach altijd om mezef (HAHA) 

Ik ken veel goeie moppen 

Die ik niemand ooit vertel 

Refrein 1 

Ik ben een Chirohiro (4x) 

Strofe 2 

Iedereen kan slapen 

In hun bed of op de bank 

Maar ik tel al schapen 

Liggend op een houten plank 

Thuis spreek ik twee talen 

Niet alleen het Nederlands 

En ga 'k een boodschap halen 

Dan bedank ik in het Frans  

(MERCI!) 
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Kalender 
 

2 oktober 
Startdag 

  

16 oktober 
Vriendjesdag 

 

21 oktober 
Dag Van de Jeugdbeweging 

 

 

23 oktober 
Dentergem Speelt  

 

5 november 
Spaghettiavond 

 

13 november 
Chiro 

 

20 november 
Christus Koning 

 

3 december 
Wakken smelt 

 

4 december 
Chiro: Sinterklaasfeestje 

 

11 december 
Chiro 

 

17 december 
Chiro: Kerstfeestje 

 

15 januari 
Chiro 
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Een woordje uitleg bij onze 

evenementen 

 
Op zondag 23 oktober organiseert de jeugdraad voor de vierde 

maal “Dentergem Speelt” in het Baliekouterbos. Het concept is 

vrij simpel: de jeugd van Dentergem samenbrengen doormiddel 

van spel. En dat helemaal gratis! Hiervoor werkt de jeugdraad 

samen met Chiro Dentergem, KSA Wakken, Speelpleinwerking 

Jeundui! en onze eigen Chiro ‘t Sleutelke!   

 

Spaghettiavond 
Op zaterdag 5 november is het terug onze jaarlijkse spaghettiavond! Noteer 

de datum alvast in de agenda en hou onze sociale media in de gaten voor 

meer informatie.  

 

Christus Koning 
Op zondag 20 november komen we terug samen met verschillende chiro’s uit 

het gewest om een hele dag te ravotten.  

Christus Wadde? Op Christus Koning spelen we met al onze vriendjes en 

vriendinnetjes uit het gewest in Wielsbeke. We spelen samen met 6 andere 

Chiro’s leuke spelletjes!  

Dit alles gaat door aan het domein Hernieuwenburg (aan het zwembad) in 

Wielsbeke. Wij vragen aan de ouders van de ribbels (eerste en tweede leerjaar) en de speelclub (derde 

en vierde leerjaar) om uw kinderen te voeren. Alle andere groepen gaan samen met de fiets. Wij 

verzamelen op de parking voor ons Chirolokaal in Oeselgem. De 3 jongste groepen gaan pas in de 

namiddag, de 3 oudste groepen vertrekken al in de ochtend. Meer informatie over de exacte uren 

volgt later via de whatsappgroepen en via onze facebookpagina. 

Wat neem je mee? Warme kledij, reservekledij, lunchpakket, drinken voor tussendoor, verlichte (!) 

fiets voor de eerder vermelde groepen en een goed humeur natuurlijk!  
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Wakken smelt 
Wakken smelt gaat dit jaar door op 3 december, dus zet dit alvast in de 

agenda. Onze Chiro zal hier zeker en vast ook te vinden zijn. Volg Wakken 

Smelt op Facebook voor updates! 

De drie goede doelen die Wakken smelt dit jaar wilt steunen zijn wel reeds bekend. Alle winst wordt 

onder hen verdeeld. Wij sommen ze graag even voor u op:  

1. Acres of hope vzw – een non profit organisatie die hulp biedt aan kansarme kinderen in Liberia 

2. Wzw raise out – een zinvolle time-out aanbieden voor jongeren tussen 15 en 23 jaar die in 

kwetsbare situatie zitten 

3. Buitengewoon onderwijs Dentergem – die vanaf 1 september 2023 wil opstarten met een 

gemeentelijke basisschool voor buitengewoon lager onderwijs 

 

Vriendjesdag  
Ook dit jaar organiseren wij op de tweede Chiro van het Chirojaar (16 oktober) vriendjesdag! Op deze 

bijzondere dag mag iedereen een vriendje of vriendinnetje meebrengen die eens mag proeven van het 

chiroleven! Het enige wat zij/hij hier voor moet meenemen is 50 cent voor het vieruurtje (koekje + 

drankje), warme kleren en zijn/haar enthousiasme. Deze Chiro gaat zoals alle andere door in ons lokaal 

tussen 14u en 17u.  
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Ken jouw leiding... 
In deze rubriek krijg je de kans om iets bij te leren over jouw leiding. Ben je nieuw en weet je nog niet 

bij welke groep je mag aansluiten? Hier heb je nog eens een kort overzichtje:  

 

Ribbels: Dit is onze jongste groep, de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar ontdekken 

hier hun eerste chiromicroben. Ze maken kennis met alles wat de chiro te bieden heeft. 

De afdelingskleur van deze groep is paars. 

 

Speelclub: Deze bijna-tieners (9-10 jaar) hebben geel als afdelingskleur en zijn niet meer 

de allerkleinsten in de chiro. Ze hebben al enkele fantastische chirokampen achter de rug 

en er zullen er nog heel wat volgen!  

 

Rakwi’s: De oudsten van de lagere school (11-12 jaar) houden al van iets ruigere 

spelletjes, bij de chiro kunnen ze zeker al hun energie kwijt. Groen is de kleur van natuur, 

bos en gras. Buiten spelen in welke weersomstandigheden dan ook doen ze namelijk het 

liefst! 

 

Tito’s: De Tito’s zijn de jongeren van het 1ste en 2de middelbaar. Zij zijn opnieuw de 

jongsten in hun school, maar zeker niet in de chiro! Nu behoren ze bij de oudste 

groepen! De kleur van de Tito’s is rood, het rood van passie, vurigheid en liefde? 

We zullen zien…  

 

Keti’s: Deze zeer toffe groep met jongeren tussen de 14 en 16 jaar helpen tijdens het jaar 

mee met bepaalde evenementen zoals de carwash, de lentemarkt… Dit om geld in te 

zamelen voor supertoffe activiteiten op kamp. Met hun blauwe truien zijn ze overal 

gemakkelijk te herkennen.  

 

Aspi’s: De oudste groep van onze chiro is de opvolging van de leiding, maar eerst 

genieten ze nog van het lid zijn door een hele week in de chiro te leven en als hoogtepunt 

een kamp van 2 weken!  

 

Blader nu verder om meer te weten te komen over jouw leiders!  

 



   

 

 

Naam Izaak Ellen Jolein Kobe Stef 

Foto  

 

 

 

 

Studies/job? Industrieel 
ontwerp 

Calculator/project-
voorbereiding 

Kapster / 
winkelbediende 

Bachelor 
verpleegkunde  

Technisch 
tekenaar  

Wie is je grote 
superheld? 

Aquaman Captain America Cat woman  The flash  Supergirl 

Als ik op de dansvloer 
sta, dan vraag ik zeker 
dit liedje aan de DJ: 

Zeil je voor het 
eerst 

Indianendans Pic a bale of cotton  The age of love Radioactive 
 

Wat is je leukste 
kampherinnering? 

Op 2daagse 
vertrekken naar 
zee 

3-daagse 3-daagse  Zeverrock op 
driedaagse  

3-daagse 

Als ik een crèmekar 
tegenkom, bestel ik dit 
ijsje: 

Een waterijsje Een bol aardbei 
En een bolletje  
vanille  

Banana split  Bolletje mango en 
meloen  

Een bol aardbei en 
een bolletje 
chocolade ijs 

Als ik de Lotto zou 
winnen, zou ik: 

Een boot kopen 
en de wereld rond 
reizen 

Een huis kopen en 
genieten van het 
leven 

Huis kopen  Een groot feest 
geven  

Een nieuw Chiro 
lokaal bouwen  

Wat is jouw beste 
openingszin? 

Hey mooie 
schoenen 

Daar doe ik niet 
aan mee 

Niet mijn ding Gaan we naar 
buiten of moet ik 
u binnen doen?  

Heb je lippenstift 
op? Ik zou anders 
wel eens willen 
proeven welke 
smaak het is 

Met wie van de leiding 
zou je eens 1 dagje 
willen wisselen en 
waarom? 

Elias ik zou ook 
wel eens zo 
vindingrijk willen 
zijn 

Met Marjolein 
zodat ik een hele 
dag tam kan zijn 
zonder mij er iets 
van aan te trekken 

Lvh zou wel eens een 
dag een jongen 
willen zijn  

Marjolein: lijkt mij 
gewoon een vibe. 

Marjolein, zodat ik 
een hele dag in de 
zetel kan liggen en 
niets moet doen 

Wat is het grootste 
kattenkwaad dat je op 
kamp al hebt 
uitgestoken? 

Stiekem toch nog 
een extra dessert 
gestolen 

Ik ben altijd al een 
engeltje geweest 
:p 

Geen idee Een extra 4uurtje 
gegeten  

Een emmer water 
over de wc gooien 

Je moet kiezen: nooit 
meer pitta of nooit 
meer frietjes? 

Nooit meer pitta Nooit meer pitta Nooit meer pitta  Nooit meer frieten  Nooit meer pitta 

Is er nog iets dat je 
kwijt wil? 

Een paar kilo’s ? Te veel om op te 
sommen  

Geniet van je chiro 
jaren  

Mijn lastige broer 
;)  

Een medeleiding ;) 
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Naam Loïc Matis Elien Michelle  Chiara 

Foto      

Studies/job? 2e Bachelor 
Biomedische 
Wetenschappen 

1e Bachelor 
Handels Ingenieur 

Afgestudeerd als 
apothekeres 

3de bachelor 
orthopedagogie 

Leerkracht lager 
onderwijs 

Wie is je grote 
superheld? 

Darth Vader Spiderman  Al mijn liefste 
vriendjes <3 

De persoon die sushi 
heeft uitgevonden  

Mega Toby, duh 

Als ik op de 
dansvloer sta, dan 
vraag ik zeker dit 
liedje aan de DJ: 

Narcotic - Liquido Estate of mind 
-Mollie Collins- 

Sean Paul - 
Temperature 

Witte was - Goldband Big city life!!! 

Wat is je leukste 
kampherinnering? 

Dreftbad in de platte 
rust op kamp 
(Oudsbergen) 

Sterren spotten in 
het mooie 
Xhoffraix 

Het hele voorbije 
kamp was lit, boer. 

Het zijn er teveel om 
op te noemen 

Met de aspi’s op 
driedaagse naar 
Duitsland! 

Als ik een 
crèmekar 
tegenkom, bestel 
ik dit ijsje: 

OLA schatkist Raketijsje Van 2 smaken een 
bol in een potje: 
bv. Speculoos- en 
caramelijs 

Een bolletje framboos 
en een bolletje 
stracciatella  

Smurf 

Als ik de Lotto zou 
winnen, zou ik: 

Jetski’s geven als 
kampcadeau 

… en nooit meer 
werken. 

Eens goed 
trakteren, santé! 

Een wereldreis maken 
en alle dagen sushi 
eten 

Een pittamachine 
kopen voor Jacky 

Wat is jouw beste 
openingszin? 

If I could rearrange the 
alphabet, I’d put ‘U’ 
and ‘I’ together 

Jij bent een 9 op 
10 maar ik ben 
“the one” die je 
nog nodig hebt. 

Muilen? Daar doe ik niet aan 
mee :p  

Ik wou dat ik scheel 
was, zodat ik je 2 
keer kon zien. Ah 
wacht… 
 

Met wie van de 
leiding zou je eens 
1 dagje willen 
wisselen en 
waarom? 

Op 3-daagse zou ik wel 
eens willen wisselen 
met een aspileiding om 
een festivalletje mee te 
pikken 

Met Michelle 
want zo 1 dagje in 
Suriname lijk mij 
best wel nog leuk. 

Febe, want door 
haar drukke 
agenda is het nooit 
saai! 

Ellen, een dagje bij de 
Van Gilsen thuis moet 
toch altijd wel een 
ervaring zijn  

Karel. 
Hoe ist weer 
daarboven? 

Wat is het grootste 
kattenkwaad dat 
je op kamp al hebt 
uitgestoken? 

Tijdens 
patattenhonkbal heb ik 
een patat in Gauthier 
z’n oog gegooid 

Ik heb ooit een 
heel kamp lang de 
teddybeer van 
iemand verstopt 
en die pas op de 
laatste dag “terug 
gevonden” 

Goh, ik ben braaf 
;)) 

Midden in de nacht 
met alle tito’s opstaan 
om een feestje in het 
toilet te bouwen 

Kattenkwaad? Da 
staat nie in mijn 
woordenboek. 

Je moet kiezen: 
nooit meer pitta of 
nooit meer 
frietjes? 

Nooit meer pitta, 
zonder frietjes kan je 
echt niet leven 

Nooit meer pitta. Nooit meer pitta, 
sorrynotsorry 

Nooit meer pitta 
natuurlijk, wie eet er 
nu pitta ieuw 

Nooit meer pitta, juk. 
Sorry vrienden x 

Is er nog iets dat je 
kwijt wil? 

Izaak is nen homo Izaak is nen homo Elk zijne goede dag 
gewenst! 

Ik ga de chiro missen 
als ik in Suriname 
ben!  

Beetje vet 
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Naam Amélie Robbe Shérina Lennert Febe 

Foto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Studies/job? 2e bachelor 
psychologie 

1e Graduaat Internet 
of things 

1e bachelor 
orthopedagogie 

Master industrieel 
ingenieur 
biochemie 

Apothekertje 

Wie is je grote 
superheld? 

Elastigirl  Spiderman Wonder Woman  Flash Lieven Scheire 

Als ik op de dansvloer 
sta, dan vraag ik zeker 
dit liedje aan de DJ: 

Mega Mindy tijd Salut c’est cool - Des 
fleurs 
 

Smack that Stay - Justin Bieber Tik Tok van Ke$ha 

Wat is je leukste 
kampherinnering? 

Eten Het kamp waar ik 2de  
jaar rakwi was, toen 
we van 3m hoge 
bierbakken achteruit 
moesten vallen als 
vertrouwens spel. 

Van xhoffraix 
helemaal terug 
naar de zee gaan 
om op 2-daagse te 
gaan! 

Wanneer heel de 
leidingsploeg in 
zijn/haar 
afdelingskleur 
geschilderd was in 
Opoeteren! 

De voorkampen 
als aspitje, sterren 
spotten en het 
douchefeestje in 
Opoeteren 

Als ik een crèmekar 
tegenkom, bestel ik 
dit ijsje: 

Bolleke banaan & 
chocolade in een 
potje 

Een bol stracciatella 
en cookie op een 
horentje    

Mr. Bubble Frambozenijs!! Een hoorntje met 
banaan en 
meloen lekkerrrr 

Als ik de Lotto zou 
winnen, zou ik: 

Alle dagen 
shoppen 

Investeren in iets dat 
nog meer op brengt 

Een deel uitgeven, 
een deel sparen en 
een deel aan het 
goede doel geven 

Investeren en van 
het leven genieten! 

Het grootste feest 
ooit geven + zotte 
reis maken + goed 
doel 

Wat is jouw beste 
openingszin? 

I’d rate you a 9, cuz 
I’m the one you 
need 

Ik houd eigenlijk niet 
van regen, maar 
voor een spetter 
zoals jij maak ik een 
uitzondering. 

Als jij een burger 
zou zijn bij 
McDonalds dan 
zou je een 
McLekkerding zijn. 

Hoe passen er 71 
mensen in een 
auto? Jij en ik 
voorin en dan 69 op 

de achterbank       

Mag ik een selfie 
met jou? Dan 
weet de Kerstman 
wat ik wil dit jaar. 

Met wie van de 
leiding zou je eens 1 
dagje willen wisselen 
en waarom? 

Elias, ik zou eens 
willen weten hoe 
het voelt om niet 
grappig te zijn 

Elias, ik zou eens 
willen weten of zijn 
ouders ook denken 
dat ik op hem lijk 

Vic, ik ben 
benieuwd hoe het 
is om onder een 
steen te leven. 

Jacky, want ik zou 
graag weten hoe 
het is om 3 ballen te 
hebben. 

De aspileiding, 
om eens een 
dagje voorkamp 
mee te maken 

Wat is het grootste 
kattenkwaad dat je 
op kamp al hebt 
uitgestoken? 

Hondendrol voor 
de aspitent gelegd 

Tabasco in iemand 
zijn water gedaan 

Ik ben altijd braaf 

      

Aspitent plat gelegd 2 desserkes 

pakken       

Je moet kiezen: nooit 
meer pita of nooit 
meer frietjes? 

Nooit meer pitta Nooit meer pitta. Nooit meer pitta Nooit meer frieten. Nooit meer pitta  

Is er nog iets dat je 
kwijt wil? 

Ben op zoek naar 
een suiker papa 

 Ik heb zin in het 
nieuwe 
chirojaaaaar ! 

 Wallonië 
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Naam Arne Bram Marjolein Anouk Vic 

foto      

Studies/job? Electronica ict Beenhouwer 3e Bachelor 
Toegepaste 
Architectuur  

Bachelor 
Onderwijskunde  

Elektronica-ICT 

Wie is je grote 
superheld? 

Batman Minne papa Bananaman Mega Mindy De kerstman 

Als ik op de 
dansvloer sta, dan 
vraag ik zeker dit 
liedje aan de DJ: 

Tourner dans le vide  SMOT vet éspe en 
spek 

And we danced - 
Macklemore 

Alle ABBA liedjes, 
maakt niet uit welk  

Satellite 
Rise against 

Wat is je leukste 
kampherinnering? 

1ste keer recht door 
tocht 

Opstaan met 
wentelteefjes 
voorgeschoteld 

Avondwandelingen 
met enkele leiding 

Naar dance division 
gaan met de aspi’s 

Macaroni eten van 
de grond 

Als ik een 
crèmekar 
tegenkom, bestel 
ik dit ijsje: 

Stracciatella Stracciatella Hoorntje met citroen 
en banaan 

Een basic raketijsje 
njom  

2 grote bollen pistach 

Als ik de Lotto zou 
winnen, zou ik: 

Blij zijn Feestje bouwen! Heel erg blij zijn Een zeer uitgebreid 
vreugdedansje doen 

Een Pittamachine 
voor de chiro kopen 

Wat is jouw beste 
openingszin? 

Ben je een jas 
zonder mouwen 
want je maakt men 
body warmer 

Hoe zwaar is een 
ijsbeer? 
Voldoende om 
het ijs te breken 
 

Heb jij een banaan? 
Want die wil ik wel 

even pellen        

hé ben je een pauw? 
Want jij bent echt 
wauw! 

Ik ben geen weerman 
mar ge kunt een paar 
centimeter 
verwachten 
vanavond 

Met wie van de 
leiding zou je 
eens 1 dagje 
willen wisselen en 
waarom? 

 Justin: idk 
camioneur klink 
nog nice 

Ellen, om te weten 
hoe lopen voelt als je 
echt conditie hebt 

Ellen, puur om te 
weten hoe het er bij 
de van Gilsen thuis 
echt aan toegaat  

Ellen om een dag in 
het leven van een 
Van Gils te staan 

Wat is het 
grootste 
kattenkwaad dat 
je op kamp al 
hebt uitgestoken? 

 Wc sponzen en 
afwas sponzen 
door elkaar 
gehaald 

Niks, ik ben een heilig 
boontje 

De aspi tent 
platleggen voor de 
doop 

Over de muur van 
een school klimmen 
om op de wip te gaan 
zitten 

Je moet kiezen: 
nooit meer pitta 
of nooit meer 
frietjes? 

Frietjes pitta😭 Nooit meer pitta Doei piTa  Nooit meer frieten 

Is er nog iets dat 
je kwijt wil? 

 / Nope, maar als er 
iemand geld kwijt 
wil, kan die altijd bij 
mij terecht ;) 

Ananas op pizza = 
superieur  

Ik heb mij net 
verbrand aan een 
pan 
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Naam Elias Justin Chauny Karel Jochen 

Foto      

Studies/job? 2e bachelor 
handelswetensch
ap-pen 

Stuurologie Kleuteronderwijzeres in 
het buitengewoon 
onderwijs ‘De Veerboot’  

Student Biomedische 
Wetenschappen 

Opticien 

Wie is je grote 
superheld? 

Brum de gele 
oldtimer 

Opa Mega mindy  Moeilijke keuze, maar ik 
ga toch voor Spiderman. 

Benzemaaa 

Favo feestliedje: Bonkers Kleine 
jongen van 

Abba- Dancing queen  Beauty and a beat, geen 
twijfel mogelijk. 

Gabbersaurus 

Wat is je leukste 
kampherinnering? 

Op 2 daagse op 
kamp met 
iedereen 
buitenslapen 
onder de sterren 

Als de leden 
stil waren 
tijdens het 
slapen 

Er zijn er echt veel te veel, 
elk jaar maak ik er nieuwe, 
fantastische momenten bij  

Tijdens de aspijaren 
overnachten in de chique 
villa’s op voorkamp. 

2 daagse 

Als ik een crèmekar 
tegenkom, bestel ik 
dit ijsje: 

Stracciatella Chocolade Een bolletje framboos en 
een bolletje stracciatella in 
een potje met een 
koekske derbij  

Één bol stracciatella en 
één bol vanille 

Bah, ijsjes 

Als ik de Lotto zou 
winnen, zou ik: 

Veel geld hebben Wereldreis 
maken 

Heel veel op reis gaan Dan koop ik een jacht en 
nodig ik de hele chiro uit 
voor een bootfeestje. 
Misschien daarnaast ook 
een beetje sparen 

Het aan 
niemand zeggen 
en verdwijnen 

Wat is jouw beste 
openingszin? 

Sesam open u? Mooie 
schoenen… 

Geloof Je in liefde op het 
eerste gezicht of moet ik 
nog een keer langslopen?  

Ondanks ik mijn 
zwembrevet heb, verdrink 
ik toch in je ogen. 

Een knipoog is 
genoeg 

Met wie van de 
leiding zou je eens 1 
dagje willen 
wisselen en 
waarom? 

Jochen, dan zat ik 
nu in New York 
 

Chiara Met Sari, dan kan ik eens 
weten hoe het voelt om 
geen zintuigen te hebben  

Izaak, het leven als kale 
man is zoveel makkelijker, 
maar niet voor meer dan 
een dagje. 

 

Wat is het grootste 
kattenkwaad dat je 
op kamp al hebt 
uitgestoken? 

Een hondendrol 
voor de aspi’s hun 
tent leggen 

Niet 
opgestaan 

Ik ben een braveke buiten 
valsspelen steek ik geen 
kattenkwaad uit :)  

Als aspi opzettelijk met 
mijn fiets door stukken 
glas gereden en heel de 
groep opgehouden, 
waardoor we bijna onze 
trein misten. (Ik was de 
mol) 

2e dessert 
stelen :o 

Je moet kiezen: 
nooit meer pitta of 
nooit meer frietjes? 

Nooit meer pitta Nooit meer 
pitta 

Nooit meer pitta  Ontzettend moeilijke 
keuze, maar dan ga ik toch 
voor nooit meer pitta. 

Nooit meer 
pitta 

Is er nog iets dat je 
kwijt wil? 

Mijn 1e 
bachelorvakken 

Het gezaag 
van de 
mama 

Ik heb keiveel zin in het 
nieuwe chirojaar en kan 
niet wachten om eraan te 
beginnen!!!!  

Niet direct  
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Naam Danitsia Gianni M. (Zani) Sari Gianni VDB (Jacky) 

Foto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Studies/job? Eventmanagement Orderpicker Toegpaste 
architectuur 

Tuinman bij koen 
Vercruysse  

Wie is je grote superheld? Mega mindy Spiderman Quicky in de cape paashaas 

Als ik op de dansvloer sta, 
dan vraag ik zeker dit 
liedje aan de DJ: 

Charlottejeeee Tom boonen indianendans After in the bus- 
reinier zonneveld  

Wat is je leukste 
kampherinnering? 

Waxplak afdoen met 
olijfolie 

 Mijn doop doop 

Als ik een crèmekar 
tegenkom, bestel ik dit 
ijsje: 

Twister Aardbei Witte magnum Bumba ijsje  

Als ik de Lotto zou winnen, 
zou ik: 

Nog meer genieten van het 
leven 

Villa kopen Een zwembad kopen Een chiro pittazaak  

Wat is jouw beste 
openingszin? 

Heb geen openngszin nodig 
;) 

/ Wil je eens op mijn 
brandalarm drukken, 
want hier valt wel een 
brandje te blussen 

Liet je net een 
scheet ? want je 
hebt mij omver 
geblazen  

Met wie van de leiding zou 
je eens 1 dagje willen 
wisselen en waarom? 

Ellen, zou graag eens een 
dag bij de Van Gilsen 
meemaken ☺  

 Marjolein, zou graag 
weten hoe het voelt 
om de hele dag in de 
zetel te liggen 

Vic omdat ik wil 
weten hoe je aan 8 
herexamens komt. 

Wat is het grootste 
kattenkwaad dat je op 
kamp al hebt uitgestoken? 

Gekakt op de trap, ohnee 
dat was ik niet 

 Tent van de aspi’s 
platleggen 

Vlag gaan stelen 
van andere chiro op 
kamp. 

Je moet kiezen: nooit meer 
pitta of nooit meer 
frietjes? 

Pitta Frieten Pitta Nooit meer frieten  

Is er nog iets dat je kwijt 
wil? 

Go acid go  Neen Dat ik superveel zin 
heb in het nieuwe 
chirojaar!!! 

Kga sebiet naar een 
feest tot 7 uur. 
RAVEN!!! 
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Naam Quicky, onze VB 

Foto  
 

Studies/job? Commercial controller 

Wie is je grote superheld? Harry Potter! 

Als ik op de dansvloer sta, 
dan vraag ik zeker dit 
liedje aan de DJ: 

Darude - Sandstorm 

Wat is je leukste 
kampherinnering? 

Douchemoment na mijn doop 

Als ik een crèmekar 
tegenkom, bestel ik dit 
ijsje: 

Potje met bolletje vanilla, 
chocolade en een beetje 
chocoladesaus 

Als ik de Lotto zou 
winnen, zou ik: 

Kasteel kopen en samen wonen 
met al mijn beste vrienden 

Wat is jouw beste 
openingszin? 

Mijn papa zoekt nog een goeie 
schoondochter! 

Met wie van de leiding 
zou je eens 1 dagje willen 
wisselen en waarom? 

Brambo! Altijd al eens een verse 
worst willen draaien! 

Wat is het grootste 
kattenkwaad dat je op 
kamp al hebt uitgestoken? 

Ketitent laten versieren voor ze 
terugkwamen van tweedaagse 

Je moet kiezen: nooit 
meer pitta of nooit meer 
frietjes? 

Nooit meer pitta 

Is er nog iets dat je kwijt 
wil? 

Veel plezier tijdens dit 
spetterende jaar!!  

Een VB is iemand die de leiding bijstaat, 
vooral met raad en waar mogelijk ook 
met daad. Voor de leiding is het soms 
handig om een mening vanuit een 
andere invalshoek te krijgen. Als ouder 
kijk je al eens anders naar bepaalde 
situaties. Anderzijds kan een VB ook een 
ruggensteun zijn voor de leidingsgroep 
als er al eens een moeilijke beslissing 
moet genomen. Laat het wel duidelijk 
zijn dat een VB geen beslissingen neemt, 
dit is de taak van de leidingsgroep. 

Maar toegegeven, het valt voor mij al bij 
al goed mee, gezien we bij onze chiro 
een zeer sterke en ervaren leidingsgroep 
hebben. Dat hebben ze nogmaals 
duidelijk bewezen door het voorbije half 
jaar, in moeilijke en onzekere tijden, 
creatief naar oplossingen te zoeken om 
jullie toch nog een prachtig kamp te 
kunnen bezorgen. 

Als volwassen begeleider ben je ook een 

vertrouwensfiguur waar iedereen (zowel 

leiders, leden als ouders) terecht kan 

met vragen of problemen, als je hiervoor 

niet bij de (hoofd)leiding terecht kan. Let 

wel, de (hoofd)leiding blijft altijd het 

eerste aanspreekpunt, je kan altijd bij 

hen terecht op zondag als er chiro is 



   

Gegevens van de leiding 
 

RIBBELS 

Ellen Van Gils 0476 36 55 45 ellen.vangils@sgsintpaulus.eu 

Jolein Cottens 0470 93 62 84 jolein.cottens@hotmail.com 

Kobe Van Houtte  0494 38 36 06 kobevanhoutte@icloud.com 

Stef De Volder 0470 09 27 47 devolderstef@hotmail.com 

Izaak Lanneau 0477 46 76 91 izaak.lanneau@gmail.com 

SPEELCLUB 

Chiara Van Daele 0494 13 05 44 chiara.van.daele@live.be 

Elien Lamaire 0489 69 33 54 elien.lamaire@outlook.com 

Michelle Dekeyser 0472 68 07 74 michelle.dekeyser@student.hogent.be 

Loïc Reyn 0484 64 54 60 loic.reyn@effenso.com 

Matis Reyn 0488 70 06 53 matis.reyn@effenso.com 

RAKWI’S 

Shérina Van Daele 0492 50 66 09 sherina.vandaele@sgsintpaulus.eu 

Amélie Coolen 0484 66 39 93 ameliecoolen@icloud.com 

Febe Vertriest 0472 29 77 52 febe.vertriest@ugent.be 

Robbe Van Houtte 0494 38 36 74 robbevh7@icloud.com 

Lennert Vanhaverbeke 0499 35 03 62 lennertvhb4@gmail.com 

TITO’S 

Anouk D’hulst 0484 91 49 19 anouk.dhulst@gmail.com 

Marjolein Vanhaverbeke 0493 75 07 60 marjolein.vanhaverbeke@gmail.com 

Arne Verstraete 0497 02 08 50 arne_verstraete@icloud.com 

Vic Verbiest 0472 44 49 77 vic.verbiest@outlook.com 

Bram  Derijcke 0471 2938 32 bramderijcke@gmail.com 

KETI’S 

Chauny Van der Beken 0468 19 51 32 chaunyvdb@gmail.com 

Justin De Waele 0470 44 82 30 justindewaele7@gmail.com 

Jochen Olivier  0493 66 46 26 jochen.olivier@hotmail.com 

Karel Derijcke 0468 27 67 37 karel.derijcke@outlook.com 

Elias Toelen 0470 64 89 09 eliastoelen@gmail.com 

ASPI’S 

Danitsia Mornie 0474 47 02 59 danitsia.mornie@gmail.com 

Sari Schittekatte  0474 46 65 27 sari.schittekatte@telenet.be 

Gianni Van der Beken 0468 16 79 21 giannivdb01@gmail.com 

Gianni Mornie 0487 46 77 01 gianni.mornie@gmail.com 

VB 

Simon Vanquickenborne 0492 13 98 27 simon.vanquickenborne@outlook.com 
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Kampverslagen 
Ribbels 

Ik ging voor het eerst op chirokamp naar Oudsbergen met de trein en het was allemaal superleuk. Het 
eten was superlekker. De aspi's hebben ook een dag lesgegeven. We hebben ook een daguitstap naar 
een buitenzwembad gedaan. De leukste spelletjes vond ik kermis, vuilspel, doop, kampvuur en 
tikkertje-knuffel.  
 
Groetjes, Ireen 
 

Speelclub 

Het kwam dichter en dichter. Wat dan? Het chirokamp natuurlijk! Daar ga je samen met de 

jeugdbeweging op kamp de ene groep 7 dagen en de andere groep 10 dagen. De chiro is super cool 

vooral kamp, we doen er hele leuke spelletjes en als het warm is waterspelletjes. Af en toe wat 

gebabbeld ’s nachts maar dat is niet erg en het lekkere eten van de kokjes mag je natuurlijk ook niet 

vergeten. Op chirokamp is er ook een ‘vuilspel’ met verf, bloem, eieren en nog veel meer. Er is ook 

een doop voor de nieuwe leiding en ze moeten dan vieze dingen eten, opdrachten doen en zitten 

tussen de restjes van het eten ( dat stinkt!). Wat voor spelletjes we doen op kamp namelijk: 1 tegen 

allen, pimp een ei en zoek ze, 2 groepen tegen elkaar dat soort dingen dus. Mijn leiding was Amélie, 

Bram, Lara, Elias en Ellen. Op chirokamp krijg je een sjaaltje en die moet je iedere ochtend aandoen, 

anders krijg je geen dessert. ’s Ochtends poetsen we onze tanden in bekkentjes, ’s avonds boven de 

wasbak. Op het einde van het chirokamp wordt er een kampvuur gehouden dan mogen er namen op 

de sjaaltjes gezet worden en ook ieder jaar gaat er jammer genoeg leiding weg, dit jaar waren dat: 

Sofie, Lotte, Lara en Lucas. De ochtend dat de ouders je komen halen wordt er eerst een sketch 

gedaan voor de ouders dat is een dansje, toneeltje of liedje. Daarna kan je nog iets drinken! 

Dit was mijn kampverslag, Clara! 

Rakwi’s 

Na een lange treinrit kwamen we aan in Oudsbergen. Eerst installeerde iedereen zich, (met de nodige 
discussies) en ’s avonds aten we super lekkere hamburgers. ’s Nachts moesten we op straf staan omdat 
sommige kinderen niet konden zwijgen. Dus de volgende ochtend was iedereen heel moe. In de 
voormiddag zochten we een chickie voor Karel en in de namiddag mochten we slagroom in elkaars 
gezicht gooien. De volgende dag gingen we naar het bos voor het grote kakspel te spelen maar ’s 
avonds begonnen sommige kinderen al last te krijgen van rode puntjes op hun huid. De andere dagen 
speelden we nog veel leuke spelletjes maar een van de leukste was toch het vuil spel, want daarna 
mochten we eindelijk douchen. Ook aspidag was superleuk in de voormiddag moesten we monsters 
verslaan en in de namiddag speelden we zeeslag in het groot. Maar de volgende dag stond echt bijna 
iedereen vol met rode puntjes en dat jeukte echt héél veel! Het leukste van het chirokamp was de 
dagtocht, na 9 km wandelen je heerlijk kunnen verfrissen in koud water deed deugd! De volgende 
avond was het al de laatste avond. Omdat we geen kampvuur mochten doen (wegens te hoog 
brandgevaar) was er toch een leuk alternatief. Jammer genoeg moesten we ook afscheid nemen van 
sommige leiding, maar er komen ook 4 nieuwe leuke leiders bij. De volgende dag was het kamp jammer 
genoeg alweer afgelopen. Bedankt aan alle leiders om ons een FANTASTISCH kamp te bezorgen!!! Ook 
een dikke merci aan alle kokskes om elke dag heerlijk eten voor ons klaar te maken. Het was weer een 
kamp om NOOIT te vergeten! 
 
Linde 
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Tito’s 

Chirokamp Oudsbergen 2022. Het begon natuurlijk allemaal met de treinrit die al van in het begin 

plezant was: spelletjes spelen, luid meezingen met muziek en vooral veel lachen. De aankomst verliep 

vrij goed en rustig, iedereen had snel zijn plek gevonden in onze Tito kamer. We werden die avond al 

meteen verwend met het lekkere eten van de kokjes. De dagen vlogen voorbij: één tegen allen, vuil 

spel, Tetris, mens erger je niet, film kijken, bake off, rechtdoortocht, om 7 uur ‘s ochtends in het 

zwembad van de aspi’s springen. Het was ons allemaal niet te veel! Kort samengevat was het een zeer 

geestig kamp. Met een leuke groep en een leuke leiding. Het is alweer een kamp dat we nooit zullen 

vergeten! 

Amber 

Keti’s 

We vertrokken met volle moed op de fiets de vrijdag ochtend, iedereen was klaar voor vertrek de 

eerste kilometers gingen heel vlot. In de avond kwamen we aan op de slaapplek. Vlug tenten 

opzetten eten slapen en klaar voor een nieuwe dag, opnieuw fietsen deze keer minder ver en naar 

een zwembad om effen af te koelen daarna naar een nieuwe slaapplek en lekkere frietjes eten en 

slapen , dan kwamen we de volgende dag aan op de kampplaats. We hebben veel leuke spelletjes 

gedaan en ons goed geamuseerd! De ene dag waren we de marginalen dan een andere dag casual 

chique. Toen we op 2daagse vertrokken zijn we met de trein gegaan, eerst naar bobbejaanland en in 

de avond hebben we genoten van de lekkere pizza's. De volgende dag gingen we naar een 

trampoline park. En dan kwam er jammer genoeg een einde aan het kamp Het was een topkamp! 

Merci leiding!  

Arlieke en Maréline  

 
 

Aspi’s 

Op 28 juli vertrokken we op voorkamp. Ook dit jaar was dit weer een van de hoogtepunten van het 

kamp. Eenmaal terug op de kampplek hadden we wel wat werk te doen, want de vierde dag was het 

al doop. De doop was onvergetelijk en de stank jammer genoeg ook.        De dag erna was het aspidag 

en ook dit was een geslaagde dag. De dag nadien vertrokken we al op driedaagse. We moesten eerst 

nog een slaapplek vinden voor ’s avonds, maar die hadden we rap gevonden. In de avond gingen we 

feesten op Zeverrock en wat was dit een vibe. In de ochtend vertrokken we terug en gingen we naar 

Stef zijn kot. In de namiddag hebben we ons uitgeleefd in een trampolinepark en de dag erna ook 

nog tijdens een lasershooting. Toen we terug waren van driedaagse hebben we nog veel spelletjes 

gedaan op de kampplaats en de laatste avond hebben we een gezellig denkbeeldig kampvuur 

gemaakt om zo een FANTASTISCH kamp af te sluiten.  

Manou 
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Volg ons op alle sociale media!  
 

Om steeds op de hoogte te zijn kan je ons terugvinden op Facebook! Wij hebben een pagina 

die alle ouders van de leden, onze eigen leden en sympathisanten kunnen liken. Daarop komen 

heel wat foto’s, weetjes en informatie. Je vindt onze pagina onder de naam: Chiro ‘t Sleutelke 

 

Ook hebben wij een gesloten groep. Deze groep is voor ouders en leden. Alle informatie 

omtrent onze activiteiten komt hierin terecht. Nog geen lid?  Stuur dan nu een verzoekje! Je 

vindt ons onder de naam: Chiro ’t Sleutelke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg onze knotsgekke avonturen ook zeker en vast op ons instagramaccount: Chiro ‘t 

Sleutelke  

 

Sommige groepen werken ook met een whatsappgroep voor ouders en/of leden. Indien de 

groep van uw kind hier mee werkt, zal u zeker op de hoogte worden gebracht!  

 

Bij vragen of opmerkingen kan u ons steeds contacteren via mail: chiro.tsleutelke@gmail.com 
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Wist-je-dat… 
 

❖ de leiding veel zin heeft in het nieuwe jaar? 

❖ Izaak Chauny zal vervoegen in het hoofdleiderschap? 

❖ we dit jaar opnieuw met 29 enthousiaste leid(st)ers zijn? 

❖ Michelle in Suriname zit tot Kerstmis? 

❖ oudleidster Lara getrouwd is? 

❖ oudleider Mitch gaat trouwen? 

❖ oudleidster Justine in verwachting is? 

❖ oudleidster Fran al haar 2de kindje krijgt? 

❖ Onze chiro Krinkel veroverd heeft met slechts 5 mensen? 

❖ Onze VB Coussie is gestopt, maar Quicky de chiro nog steeds niet kan missen dus nog een 
jaartje onze VB is? 
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Moppentrommel 
 

 

Meester: 'Wie het antwoord op de volgende vraag weet mag meteen naar huis.' 

Opeens laat Keesje een luide boer. 

Meester: 'Wie deed dat?' 

Keesje: 'Ikke meester! 

Mag ik nu naar huis?' 

 

 

Wat zit vol gaten maar kan nog steeds water vasthouden? 
een spons 

 

 

Er staan twee koeien in de wei. Zegt de ene koe tegen de andere: 'Waarom spring je zo?' Zegt de 

andere koe: 'Ik ben morgen jarig en klop alvast de slagroom. 

 

 

Jantje zegt op een dag in een filosofische bui tegen zijn opa. 'Het leven is als een neus. Je moet eruit 

halen wat erin zit!' 

 

 

Wat is groen en moet naar de gevangenis? 
een auschurk 
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Spelletje 
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Kleurplaat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


