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Inleiding
Dag beste chirowietjes van de hele wereld,
Hopelijk zijn jullie net als de leiding bekomen van een alweer memorabel kamp! Na het wegwerken
van het collectieve slaaptekort, zijn wij opnieuw met volle goesting begonnen met de voorbereidingen
voor het nieuwe werkjaar. De aandachtige chirowietjes hebben aan het voorblad reeds gezien dat dit
niet zomaar een nieuw werkjaar wordt! Dit jaar viert Chiro ‘t Sleutelke namelijk haar gouden jubileum!
Dit wil zeggen dat 2019-2020 ons vijftigste werkjaar is. We nemen jullie even mee doorheen de
geschiedenis van onze chiro…
Chiro ’t Sleutelke werd opgericht in 1965. Oorspronkelijk waren wij een meisjesgroep. In die tijd was
er van rakwi, tito of keti nog geen sprake. Zo begon onze groep met 13 zonnekinderen (9-11j), 13
kroonmeisjes (11-13,5j) en 19 kristimeisjes (13,5-16j). Onze allereerste groepsleidster was Eliane
Deleersnijder en het officiële adres van onze lokalen was Wakkensteenweg 17! Jammer genoeg telde
onze groep in het werkjaar 1970 – 1971 slechts 2 leidsters en 28 leden. Na dit werkjaar hield Chiro ’t
Sleutelke op te bestaan.
Gelukkige werd onze groep in 1976 nieuw leven ingeblazen door 5 jongedames. De groepsleidster was
amper 17 jaar en daarmee de op één na oudste van de groep. Niet veel later werd onze Chiro gemengd.
Sinds 1976 bestaat Chiro ’t Sleutelke onafgebroken.
Dat we dit bijzondere werkjaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan, zullen jullie snel merken. Kijk
maar eens goed naar de nieuwe leidingstruien die speciaal voor dit werkjaar werden aangepast door
oud-leider Wim Vanwynsberghe. Merci Wimke!
Uiteraard zullen we dit jaar ook op zondagnamiddag het beste van onszelf geven! Ravotten, plezier
maken en vriendschappen smeden voor het leven, is waar Chiro in essentie om draait en dat zal dit
jaar niet anders zijn!
Dit jaar nemen we helaas afscheid van vier fantastische leid(st)ers! Mathieu, Lisa, Toelen en Dieter
(deze keer voor echt
) besloten een punt te zetten achter hun fantastische chirocarrière. “En Quicky
dan?”, horen we jullie al denken. Het gemis werd hem na enkele dagen al te veel. Hij besloot om een
“Dieterke” te doen en dus blijft hij bij ons!
Gelukkig mogen we dit jaar ook veel nieuwe leiding verwelkomen! Dit jaar zullen ook Bram, Chauny,
Chiara, Jolein, Lotte en Marjolein het beste van zichzelf geven om jullie een fantastisch jaar te
bezorgen!
Blader snel verder om alles over dit nieuwe jaar te ontdekken!

Vele groetjes van jullie Hopsadeke en de leidingsploeg:
Bram Derijcke, Bram D’haenens, Chauny, Chiara, Cedric, Dontje, Elien, Ellen, Febe, Gianni, Gust, Jolein,
Lara, Lennert VG, Lennert VH, Lotte, Margot, Marjolein, Mitch, Quicky, Sofie, Stef en onze VB Coussie.
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Jaarthema: Grenzeloos Chiro
We eten taco’s, onze kleren zijn ‘made in China’, we slapen in Zweedse
bedden en we gamen met mensen aan de andere kant van de wereld.
Ja, wij zijn wereldburgers. We horen, lezen en zien verhalen van mensen
aan de andere kant van de wereld. Maar, we weten niet altijd wie zij écht
zijn. Met ‘Grenzeloos Chiro’ wil Chirojeugd Vlaanderen buiten zijn eigen
Chirogrenzen gaan door in ontmoeting te treden met jeugdbewegingen
van over de hele wereld!

De drie pijlers
In dit jaarthema wil Chirojeugd Vlaanderen focussen op drie pijlers.
1. Goeiedag, Bonjour, Buenas Dias
Door anderen te ontmoeten, kan je veel leren! Zo kunnen wij vanuit Chirojeugd Vlaanderen ook veel
leren van leiding, leden en organisaties in het buitenland.
2. Samen sterk!
Ze laten de stem van kinderen en jongeren horen. Dat willen ze niet alleen doen voor de kinderen en
jongeren die in ons land wonen, maar voor alle kinderen wereldwijd. Dat doen ze ook vanuit hun
gevoel voor rechtvaardigheid.
3. Chiro, dat is wat ons bindt!
We lijken meer op elkaar dan we zelf soms denken. Natuurlijk hebben jongeren aan de andere kant
van de wereld hun eigen culturele eigenheden en verschillen ze zo van ons. Door kennis te maken met
leden en leiding van alle jeugdbewegingen in de wereld willen we ook focussen op de gelijkenissen.
Via die gelijkenissen willen we werken aan verbondenheid.

Waarom grenzeloos Chiro?
In spel kunnen we elkaar vinden: iedereen speelt. Overal zijn er jeugdbewegingen met dezelfde doelen
bezig: kinderen en jongeren laten organiseren, leren, ervaren, spelen. Door te focussen op
‘internationaal’ willen we Chiroleden en -leiding motiveren om hun blik te verruimen en uit hun
comfortzone te treden. We willen hen in ontmoeting laten gaan met jongeren van over heel de wereld.
Met de Chiro maken we ten slotte als stichtend lid bovendien deel uit van een internationaal netwerk
van jeugdbewegingen, de Fimcap.
Met dit jaarthema wil Chiro Nationaal netwerk en de mogelijkheden
die dat netwerk biedt in de kijker zetten.

Meet Robin Rugzak
Hallo allemaal, ik ben Robin Rugzak en ik reis de hele wereld rond,
zalig! Tijdens deze reis neem ik jullie allen op sleeptouw. Via
verschillende kanalen deel ik al mijn avonturen, ontmoetingen en
hersenspinsels met jullie! Hou je ogen en oren wijd open en dan zal
je me ongetwijfeld nog tegenkomen! Tot gauw!
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Kalender
6 oktober
Startdag

20 oktober
Dentergem Speelt

27 oktober
Vriendjesdag

3 november
Chiro

9 november
Spaghettiavond

17 november
Chiro

24 november
Christus Koning

1 december
Chiro: Sinterklaas komt op bezoek!

8 december
Chiro

21 december
Chiro: Kerstfeestje!
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Een woordje uitleg bij onze evenementen
Dentergem speelt
Op zondag 20 oktober organiseert de jeugdraad voor de tweede
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!
Voor de pauze spelen de kinderen in twee groepen (de jongsten en de oudsten), na de pauze wordt er
gespeeld in groepen per leeftijd/afdeling (bijvoorbeeld: alle kinderen van het eerste en tweede
leerjaar/ribbels samen).
Dit initiatief gaat door op een zondagnamiddag, dus spreken we niet af aan het heem. Kinderen kunnen
worden afgezet op de parking van het Baliekouterbos.

Wat? Dentergem Speelt
Wanneer? Zondag 20 oktober, van 13u30 tot 17u
Waar? Baliekouterbos (afspraak op de parking)
Prijs? GRATIS
Wat moeten kinderen meebrengen? Enkel hun goed humeur! (Keti’s en Aspi’s brengen best hun
fiets mee). Vieruurtje wordt voorzien door de organisatie. Jullie mogen ook vriendjes en
vriendinnetjes uit de klas meebrengen (tot 18 jaar)!

Vriendjesdag
Op de tweede Chiro van het Chirojaar (27 oktober) is het weer
vriendjesdag. Op deze speciale dag mag iedereen een vriendje of
vriendinnetje meenemen die eens mag proberen! Het enige wat
hij/zij hiervoor moet meebrengen is 50 cent voor een drankje en
warme kleren. Deze Chiro gaat zoals alle andere door in ons lokaal
tussen 14u en 17u.

Spaghettiavond
Op zaterdag 9 november is het terug onze jaarlijkse spaghettiavond! Kom gezellig genieten van een
aperitiefje, kampfoto’s en een heerlijke spaghetti met liefde bereid door onze kokskes. Er zijn maar
250 kaarten, dus wees er snel bij!
U bent welkom vanaf 19 uur in het nieuwe Leieheem in Oeselgem.
Prijs voor kinderen: 8 euro
Prijs voor volwassenen: 10 euro
Inschrijven kan tot 28 oktober (via de site, bij een van de leiding of via mail naar
info@chirotsleutelke.be)
Hopelijk tot dan!!!
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Christus Koning
Op 24 november gaan we allemaal samen met al onze vriendjes en
vriendinnetjes gaan spelen in Wielsbeke. Dit jaarlijks evenement wordt
georganiseerd door de gewestleiding van Chirogewest Doppe Drip.
Hier spelen we samen met 6 andere Chiro’s de hele dag leuke spelletjes!
In de voormiddag spelen we in twee groepen (de jongste en de oudste),
en in de namiddag wordt er gespeeld in groepen per afdeling (vb. alle
speelclub van de 6 chiro’s samen).
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. Verzamelen doen we aan de parking van het
zwembad om 9u. Alle andere groepen gaan samen met de fiets. Wij verzamelen op de parking voor
ons Chirolokaal in Oeselgem om 8u15.
Wat neem je mee? Warme kledij, reservekledij, lunchpakket, drinken voor tussendoor, verlichte (!)
fiets voor de eerder vermelde groepen en een goed humeur natuurlijk! Tot dan!

Wakken smelt
Ook dit jaar zijn wij aanwezig op Wakken smelt! De
tweede editie van dit evenement in het kader van
“De Warmste Week” van Studio Brussel gaat dit jaar
door op zaterdag 23 november. Er wordt net zoals
vorig jaar een wandeling met aansluitende
avondmarkt georganiseerd. De opbrengst van dit
evenement gaat naar Mivalti, BBO De Kim en
Chabwino!

Wat? Wakken Smelt tvv. “De Warmste Week”
Wanneer? 23 november vanaf 17u30
Waar? Start wandeling: domein Kloosterhof
Afsluitende markt: Hondiuspark
Meer info? www.wakkensmelt.be
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Een woordje uitleg voor wie nieuw is
Heb je de chiromicrobe te pakken, maar weet je nog niet goed wat je kan verwachten? In deze rubriek
vind je een kort woordje uitleg over de essentiële zaken van onze werking.

Zondagnamiddag
Op zondagnamiddag komen wij samen aan onze lokalen om samen plezier te maken door middel van
spel! We starten steeds om 14u stipt met de formatie. Daarin bespreken we enkele algemene zaken
en geven we een overzicht van wat elke afdeling die dag zal doen. Eenmaal de formatie afgelopen is,
begint elke afdeling samen met de leiding aan de voorziene activiteit. Omdat je van actief spelen
honger en dorst krijgt, voorzien wij rond 16u een vieruurtje. Hiervoor vragen wij een bijdrage van 50
cent. Deze wordt afgegeven aan de leiding na afloop van de formatie. Om 17u eindigt onze namiddag
en kunnen de leden opgehaald worden door de ouders of kunnen ze zelfstandig naar huis gaan.
Wat? Chironamiddag
Wanneer? Op zondagnamiddag: ZIE KALENDER
Van 14u tem 17u
Waar? Aan onze lokalen (parking achterkant kerk Oeselgem)
Voor wie? Iedereen tussen 6 en 18 jaar
Wat breng je mee? 50 cent en kledij die vuil mag worden!

Evenementen
Doorheen het jaar organiseren wij evenementen zoals onze spaghettiavond, eetfestijn,
streekbierenweekend, enz. Deze evenementen vind je steeds terug in onze hopsadekes, op onze
website, onze facebookpagina en de besloten facebookgroep voor ouders en leden. Dit zijn voor ons
dan ook de vier belangrijkste communicatiekanalen. Hieronder vind je de link naar deze pagina’s.
Facebookpagina “Chiro ’t Sleutelke”
https://www.facebook.com/chirooeselgem.sleutelke/
Besloten facebookgroep “Chiro ’t Sleutelke”
https://www.facebook.com/groups/1001813129854534/
Website
https://chirotsleutelke.be/

8

Chiro ’t Sleutelke

Startdaghopsadeke

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 eerste en tweede leerjaar
ontdekken in deze groep hun eerste chiromicroben. De afdelingskleur van onze
benjamins is paars.

Speelclub: Deze bijna-tieners (9-10 jaar) hebben geel als afdelelingskleur en zijn niet meer
de allerkleinsten in de chiro. Ze hebben al enkele fantastische chirokampen achter de rug
en er zullen er nog vele volgen…

Rakwi’s: De oudsten van de lagere school 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,
want buiten spelen in welke weersomstandigheden dan ook doen ze het allerliefst.

Tito’s: De tito’s zijn van het 1e en 2e middelbaar 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!
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RIBBELS

Leeftijd
Studies/job

20
Kleuteronderwijs

20
Bio-ingenieur

Mijn leukste
kamp ooit

Het kamp toen ik
eerste jaar aspi was
in de Ardennen.

Mijn favoriete
kampmaaltijd
Mijn favoriete
Chiroevenement
Deze
levensvraag
houdt mij bezig
Mijn goede
voornemen dit
werkjaar
Dit kan ik
absoluut niet

Pannenkoeken

Ieder kamp blijft de
vorige overtreffen,
dus vorig jaar was het
plezantste
Schnitzel

Streekbierenweekend

Kamp!

Steekbierenweekend

Hoe zal mijn leven er
later uitzien?

Is er leven na de
dood?

Op tijd zijn en mij
voor de volle 100%
inzetten
Zingen

Zorgen dat mijn leden
hun jaar niet vergeten

Waarom loopt uw
neus en ruiken uw
voeten?
Veel te veel om na te
komen

Waarom is het logo
van recutex een
palmboom???
Geen herexamens

Talen

Mijn celebritycrush
Mijn favoriete
artiest
Mijn grootste
schrik
Favoriete quote

Zac Efron

Kaley Cuoco

De rol van een uil
spelen tijdens het
thema op kamp
Cara Delevigne

Billie Eilish

Spring

Daft Punk

Red Hot Chili Peppers

Spinnen

Nooit meer kunnen
voetballen
We were on a break!

Ribbels en wel
herexamens
Tsta geschreven en
gedrukt daje moe
skarten alst jukt

Dit raad ik elke
ribbel aan

Om volledig jezelf te
zijn in de Chiro en u
nergens voor te
schamen

Mijn klein teentje
tegen het bed stoten
Laat het gewoon
gebeuren, het is ‘t
rapst gepasseerd A.B.
Slaap genoeg op
kamp

Always in the mood
for food

Alle dingen waar je
lenig voor moet zijn

Genieten van elke
groep waarin je zit,
want iedere groep is
uniek en speciaal

21
Survey Engineer bij
Jacops nv
Dessel 2016,
Langdorp 2017,
Xhoffraix 2018,
Antwerpen 2019

22
Bouw

Macaroni!

Frieten met
stoofvleessaus
Streekbierenweekend

Allemaal

Alexandra Daddario

Leiding worden
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SPEELCLUB

Leeftijd
Studies/job

18
Kapster

21
Handelsingenieur

18
Orthopedagogie

Macaroni

20
Afregelaar Optische
Systemen
Mijn laatste kamp
als aspi
Spaghetti

Mijn leukste
kamp ooit
Mijn favoriete
kampmaaltijd
Mijn favoriete
Chiroevenement
Deze
levensvraag
houdt mij bezig
Mijn goede
voornemen dit
werkjaar

2018-2019

Chirokamp

Kip curry
Kamp

Kamp

Kamp

StreekBIERenweeken
d

Wat de toekomst
mij ga brengen

Is het nu het of de
vork?

Wat zouden dieren
denken?

Is er leven na de
dood?

Een mega cool jaar
beleven

Mijn leden een
fantastisch jaar
bezorgen

Mijn leden een
topjaar bezorgen

Dit kan ik
absoluut niet

Niet lomp zijn

Skateboarden

Zingen

Mijn celebritycrush
Mijn favoriete
artiest
Mijn grootste
schrik
Favoriete quote

Zac Efron

Alexandra Daddario

Ariana Grande

Niet weglopen
zonder iets te laten
weten
Aan de regels
houden
Cole Sprouse

Ariana Grande

Yolotanker

Travis Scott

AJbeats

Muizen & ratten

Kippen

Blind/doof worden

Always in the mood
for food

“You’ll Never Walk
Alone”

It’s gonna be
legen…wait for
it…dary!

Dit raad ik elke
speelclub aan

Gewoon genieten
van alles in de chiro

Blijf naar de chiro
komen

Zoveel mogelijk
naar de chiro’s
komen en altijd
alles geven

Elien ‘s nachts
tegenkomen
T leven is als een
frikandel, je moet
het zelf speciaal
maken
Geniet van het
komende jaar! Of
hoe dat ik het zou
zeggen “de leute
nji”

Kamp 2018 & 2019
Pannekoekeeeeeeu

11

Chiro ’t Sleutelke

Startdaghopsadeke

RAKWI’S

Leeftijd
Studies/job

19
Slager

Mijn leukste
kamp ooit

Alle kampen

Mijn favoriete
kampmaaltijd

Croque monsieur

Niet-aangebrande
macaroni

Mijn favoriete
Chiroevenement
Deze
levensvraag
houdt mij bezig

Massaspelen
-zwine bak
- chinees muur
Je ogen kunnen
groter zijn dan je
…

Crack ’n aspi!!

Mijn goede
voornemen dit
werkjaar
Dit kan ik
absoluut niet
Mijn celebritycrush
Mijn favoriete
artiest

Met de vélo naar
het werk

Op tijd komen

Vegan

Deze vragenlijst
invullen
Harry Styles

Keuzes maken

Mijn rakwi’s een
onvergetelijk jaar
bezorgen!
Elegant zijn

Mr. Bean xd

Alvaro Soler <3

Joakim Brodén
(sabaton)

Ariana Grande

Linkin Park

Mijn grootste
schrik

Jan zijn stink
voeten

Bananen zijn met
uitsterven
bedreigd

Favoriete quote

Ik heb al 8 keer
Russische roulette
gepeeld
3 keer verloren

'Never make
eyecontact with
someone while
eating a banana.’

DJ YOLOTANKER EN
GESTAPO KNALLMUZIK
#crammerock
SPINNEN ETJE BAH +
dat er geen bananen
meer in de wereld
zouden zijn
Turning vegan would
be a big missed steak
(hebjem? ☺)

Dit raad ik elke
rakwi aan

De toren van balen
challenge

Doe eens wat ketchup op
jullie
boontjes/broccoli/erwtjes
en tzal veel lekkerder zijn!
(EN STOP MET RIETJES
GEBRUIKEN DANKUUU
XOXO)

Gewoon genieten
van de (kleine)
dingen in het leven.

Selena Gomez

18
Industrieel
Ingenieur
Dessel 2017

Was er ooit niets?

Bijna 20
Farmacie

22
Lager Onderwijs

HET VOORBIJE
KAMPPP! (en als aspi
uiteraard)
WAP!! (en favoriete
dessertje: grote
smarties)
Sinterklaasfeestje is
altijd wel plezant (hehe
chocoladeuu)
Waarom noemen we
het een luipaard,
terwijl het eigenlijk een
hele snelle kat is?
Mijne gsm niet meer
int toilet laten vallen

Antwerpen 2019

Spaghetti! (en
raketijs!!)
KAMP!

Wat als…op een
dag…de frigo leeg
is?

Vallen

Hhhhheeeeeelp

HS

Blijf in de chiro, ’t
is ieder jaar
leuker en leuker
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TITO’S

Leeftijd

24

22

18

Studies/job

Handelswetenschappen

Supply Chain Coordinator
Biodiesel @Cargill

Toegepaste taalkunde

Mijn leukste kamp ooit

Hmmm das ne
moeilijken, want ze zijn
allemaal super tof!

Hechtel-Eksel ‘15

Xhoffraix ‘18

Mijn favoriete
kampmaaltijd

Spaghetti!!!!!

Macaroni

Macaroni

Mijn favoriete Chiroevenement

Kamp!!

Spaghettiavond

Kamp

Deze levensvraag houdt
mij bezig

Wanneer ga ik eindelijk
eens volwassen
worden!?

Als je nog 1 maand te
leven had, wat zou je
doen?

Wat zou ik zijn als ik
geen mens was?

Mijn goede voornemen
dit werkjaar

Mij nog meer amuseren
dan vorig jaar!

Een goede
materiaalmeester zijn

Een goede leidster
worden

Dit kan ik absoluut niet

Handig zijn

Het materiaalkot opkuisen

Leven zonder Nutella

Mijn celebrity-crush

Camila Cabello en Dua
Lipa

Margot Robbie

Thomas McDonell &
Cole Sprouse (kan niet
kiezen
)

Mijn favoriete artiest

GESTAPO
KNALLMUZIK!!!

Felix Kjellberg

Heb ik niet

Mijn grootste schrik

De meisjes uit de leiding

Vurte spinnen

Alleen zijn

Favoriete quote

Live fast, die young!

“Aj moe kakkn moej
kakkn”

“Liever te dik in de kist,
dan een feestje
gemist”

Dit raad ik elke tito aan

Smijt u volledig in alles
wat je doet!! En geniet
er met volle teugen van!

Neem het leven niet te
serieus

Geniet van het leven!
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KETI’S

Leeftijd

20 jaar, too old xp

19

20

Studies/job

Farmaceutische
Wetenschappen

Elektromechanica

International
Communication and Media

Mijn leukste
kamp ooit

Goh, elk chirokamp is de max!

Mijn laatste kamp als lid

Tessenderlo 2014

Mijn favoriete
kampmaaltijd

Wentelteefjes

WAP

Rijst met kip en currysaus

Mijn favoriete
Chiro-evenement

Eetfestijn (die zotte moves
tonen jaaa)

Streekbieren

Leden BBQ

Deze levensvraag
houdt mij bezig

Wat tellen schapen als ze niet
kunnen slapen?

Is rood voor mij, ook rood
voor jou???

Wat doe ik met alle tijd die
vrijkomt als ik ooit stop
met de Chiro…

Mijn goede
voornemen dit
werkjaar

Minder gezaag, meer geplaag

Mijn medeleiding meer
plagen

Ook buiten de Chiro meer
tijd vrijmaken voor mijn
chirovriendjes

Dit kan ik
absoluut niet

Turnen

stilzitten

geduld uitoefenen

Mijn celebritycrush

Thibault

Eliza Taylor

Liam hemsworth

Mijn favoriete
artiest

Kan niet kiezen, te veel keus

Rudimental

?

Mijn grootste
schrik

Verdrinken in een grote
oceaan

Stoppen met de chiro

Kleine ruimtes

Favoriete quote

Adje voor de sfweer

Wat eten we?

I don’t snore, I dream I’m a
tractor

Dit raad ik elke
keti aan

Bereid u voor op het jaar van
uw leven ;p

Draag geen deftige kleren
naar de chiro

Smijt u op elke activiteit,
het jaar vliegt altijd voorbij

Christiaensen
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ASPI’S

Leeftijd
Studies/job

22
International
Finance and Control

21
Industrieel ingenieur
bouwkunde

20
Industrieel
ingenieur
bouwkunde
Langdorp

22
Junior Traffic
Coordinator @
ScioTeq
Antwerpen 2019

Mijn leukste
kamp ooit
Mijn favoriete
kampmaaltijd

Hechtel-Eksel ‘15

2018 Malmedy als
kokje!
Balletjes in
tomatensaus

Frietjesssssss

balletjes in
tomatensaus!

Streekbierenweekend

Kamp duuhhh

Als je een ananas in de
grond steekt en water
geeft, wordt het dan
een palmboom?

Wat is het nut
van het leven?

Streekbierenweekend
Als maisolie van mais
wordt gemaakt, hoe
zit het dan met
babyolie?
Een goed voornemen
van de voorbije jaren
eindelijk eens
realiseren

Mijn favoriete
Chiro-evenement
Deze levensvraag
houdt mij bezig

Balletjes in
tomatensaus met
puree
Streekbierenweekend!
Wat is een
succesvol leven?

Mijn goede
voornemen dit
werkjaar

Mij zoveel mogelijk
smijten in alles wat
ik doe

Het leren
appreciëren van
ananas op pizza

Plezier maken

Dit kan ik
absoluut niet

Hoelahoepen

Koprol

Vlekkeloze kleren
behouden

Mijn celebritycrush

Margot Robbie <3

Wandelen op de
gladde kasseien van
stad Gent bij
regenweer zonder te
vallen
Chris Wood

Elke snellerd die
het tv-scherm
passeert

Blake Lively

Mijn favoriete
artiest

David Eric Grohl

The piano man!
(– aka Billy Joel)

Little mix

Chester Bennington
(RIP)

Mijn grootste
schrik

Geen geld
bijhebben aan de
kassa!
’t Zwien deur de
bjèten joagen

Spinnen

Wil je niet
weten

Lisa Blauwblomme...

“Majong, gaat
daarmee naar den
oorlog!”
Laat nooit een pot
macaroni vallen op
kamp

Tis al te laat om
in uw bed te
kruipen
Geniet van
jonge jaren

Vertrouw niemand,
maar wees te
vertrouwen.
Maak plezier/speel
zoveel mogelijk
buiten nu je nog jong
bent!

Favoriete quote

Dit raad ik elke
aspi aan

Smijt ulder! Dan
wordt alles geestig.
Aja, en leiding
worden natuurlijk!

15

Chiro ’t Sleutelke

Startdaghopsadeke

Onze VB

Veebee
Leeftijd
Studies/job

36
R&D ingenieur

Mijn leukste
kamp ooit
Mijn favoriete
kampmaaltijd

Eeklo

Mijn favoriete
Chiro-evenement
Deze levensvraag
houdt mij bezig

Streekbierenweekend!
Ik stel me zo weinig
mogelijk vragen

Mijn goede
voornemen dit
werkjaar

Geen!

Dit kan ik
absoluut niet

Dansen

Mijn celebritycrush
Mijn favoriete
artiest

Theresa May

Mijn grootste
schrik

Slangen

Favoriete quote

En azo…

Dit raad ik elke
ribbel/keti/…aan

Kom zoveel
mogelijk af!

WAP

Mega Mindy

Even mezelf voorstellen: mijn naam is Dries Coussement
(voor het gemak: Coussie), getrouwd met Elke en papa van
Lars (speelclub) en Mats (nog een beetje te jong voor de
chiro). Ik ben vroeger zelf altijd lid geweest van de chiro,
waarvan een 6 – tal jaar als (hoofd)leider. 7 jaar geleden heb
ik Jurgen Duyvejonck opgevolgd als VB bij chiro Oeselgem.
Voor veel mensen is het begrip VB onbekend, daarom kwam
vanuit de leidingsgroep de vraag om even toe te lichten wat
het VB – schap inhoudt.
Een VB is in principe iemand die de leiding bijstaat met raad
(en af en toe ook met daad). Soms is het handig voor de
leiding om een mening of idee vanuit een ander perspectief
te krijgen. Als ouder kijk je al eens anders naar bepaalde
situaties. Anderzijds kan een VB ook een ruggensteun zijn
als er een moeilijke beslissing moet genomen worden of
gewoon om bevestiging te geven als er ergens twijfels over
zijn. Laat het wel duidelijk zijn dat een VB geen beslissingen
neemt, dit is de taak van de leidingsgroep.
Daarnaast is een volwassen begeleider 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. In eerste
instantie is de (hoofd)leiding altijd het eerste
aanspreekpunt, je kan gerust bij hen terecht op zondag als
er chiro is.
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Gegevens van de leiding

Cedric Cosaert
Chauny Van der Beken
Lennert Van Gils
Lennert Vanhaverbeke
Bram D’haenens
Gianni Mornie
Jolein Cottens
Lotte Lamaire
Bram Derijcke
Febe Vertriest
Marjolein Vanhaverbeke
Sofie Vuylsteke
Chiara Van Daele
Simon Vanquickenborne
Thomas Dhondt
Elien Lamaire
Lara Vromman
Stef De Volder
Ellen Van Gils
Gust De Volder
Margot Dhulst
Michiel Vanhoutte
Dries Coussement

Ribbels
0491 52 87 43
0468 19 51 32
0474 19 88 45
0499 35 03 62
Speelclub
0470 66 80 84
0487 46 77 01
0470 93 62 84
0489 37 20 22
Rakwi’s
0471 2938 32
0472 29 77 52
0493 75 07 60
0470 50 36 90
Tito’s
0494 13 05 44
0498 40 67 69
0493 54 52 12
Keti’s
0489 69 33 54
0471 55 12 66
0470 09 27 47
Aspi’s
0476 36 55 45
0493 08 92 76
0476 80 17 24
0470 54 97 08
VB
0486 62 11 02

cosaertcedric@gmail.com
chaunyvdb@gmail.com
lennertvg@hotmail.com
lennert.vanhaverbeke@sgsintpaulus.eu
bram.dhaenens@hotmail.com
gianni.mornie@gmail.com
jolein.cottens@hotmail.com
lotte.lamaire@telenet.be
bramderijcke@gmail.com
febe.vertriest1@sgsintpaulus.eu
marjolein.vanhaverbeke@sgsintpaulus.eu
sofievuylsteke97@gmail.com
chiara.van.daele@live.be
simon.vanquickenborne@outlook.com
dontje97@hotmail.com
elien.lamaire@outlook.com
lara.vromman@live.be
devolderstef@hotmail.com
ellen.vangils@sgsintpaulus.eu
gust.devolder@hotmail.com
margot.dhulst@gmail.com
michiel.b.vanhoutte@gmail.com
driescoussement@hotmail.com
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Kampverslagen
Ribbels
Het kamp was te gek, jammer dat het altijd zo vlug gedaan is. We hebben veel leuke spelletjes
gespeeld, maar het allerleukste was vuil spel. De doop was te gek om te zien!! We hebben leuke liedjes
gezongen en het was super tof om zelf onze T-shirt te kleuren met Sofie, Justine en Elien. Ik zie het
helemaal zitten om volgend jaar 10 dagen mee te gaan in plaats van 7. -Nora
Speelclub
We zijn deze zomer op chirokamp geweest. We hebben allemaal leuke activiteiten gedaan. We hebben
goed geslapen op ons veldbed of onze matras. Het was heel erg lekker eten en lekkere dessertjes. We
hebben allemaal leuke spelletjes gespeeld en ook het spelletje dat pisquiz heet. Dat de leider een vraag
zegt en wij moeten dan het antwoord op ons papier schrijven. Wie het juist heeft krijgt een muntje en
als je verloren hebt, dan moet je een beker water drinken met heel jouw team. Wie naar het toilet
moet, die moet met gans zijn team 5 muntjes geven aan de leiding. Je moet proberen om zo weinig
mogelijk naar het toilet gaan. We hebben ook het spelletje pijnbal gespeeld. Dat was ook heel tof!
Toen de ribbels kwamen een paar dagen daarna zijn we op dagtocht geweest naar de zoo in
Antwerpen. Daar zagen wij ook de hele toffe diertjes. We hebben ook het nachtspel gespeeld. Op het
laatste was het kampvuur, er zijn er 4 gestopt. Dat zijn Dieter, Lisa, Toelen en Quicky, maar Quicky gaat
toch nog een jaartje doordoen. We hebben ook leuke en grappige moppen verteld, Babs, Celeste,
Linde, Emile, Niels, Lars en ik. Op het laatste was het ook nog BBQ. En dan moest iedereen naar huis.
Kato
Rakwi’s
Het was woensdag 31 juli en we stonden al klaar om te vertrekken, natuurlijk eerst nog afscheid nemen
van onze ouders en dan konden we eindelijk vertrekken. Een uurtje later kwamen we aan op de
kampplaats en gingen we al meteen kijken naar onze kamer waar we zouden slapen. Voor het eten al
klaar was, speelden we nog eventjes in het grasveld dat achter de tenten van de keti’s en aspi’s lag.
We zagen een klein bos en daarin was er een stuk van een boomhut en een paar waren het gaan vragen
of we de boomhut mochten verder maken . De volgende dagen speelden we ook mega leuke spelletjes.
Eén van de volgende dagen was het nachtspel. We werden wakker gemaakt in de nacht en moesten
een spel spelen tegen de andere vendels. Ongeveer in het midden van het kamp was het dan eindelijk
de dagtocht. Het was een warme dag, dus goed om te wandelen en dan in de zoo van Antwerpen te
ontspannen en naar alle dieren te kijken. Elke dag als we wat tijd over hadden was iedereen te vinden
bij de boomhut en hij werd steeds groter en groter. De dag erna was het vuil spel. Iedereen vond het
wel leuk, zeker met Bertha de kip 2.0. We waren zo vuil als varkentjes in de modder. Ondertussen was
het kamp bijna gedaan en de leiding vroeg aan ons of we een kamp wouden maken: ons eigen rakwi
kamp. Iedereen zei meteen ja natuurlijk, ons kamp was mega leuk. We hadden hangmatten, een zetel,
een bank zelf gemaakt. Het was mega tof, kortom chirokamp 2019 was zeker geslaagd
-Arlieke
Tito’s
Hallo iedereen, Chirokamp 2019 was superleuk! We hebben heel veel dingen gedaan, zoals vuilspel,
dagtocht naar de dierentuin, dropping en veel meer. Tijdens nachtspel hebben we een muis in Wout
zijn valies ontdekt en heel de kamer begon te krijsen! Gelukkig hebben Lisa en Stef de muis uit de
kamer kunnen verjagen en achteraf gezien was het echt hilarisch. We hebben ook een supercool
zwembad en sauna gesjord voor een relax avondje. We verlangen in ieder geval al naar het volgende
kamp!!! Xoxo Stien en Luka
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Het was weer eens een zeer tof jaar, ook al vielen we al met onze fiets in Machelen. Gelukkig zijn we
toch heelhuids in Antwerpen geraakt. We hebben er ook dit jaar weer een mega leuk jaar van kunnen
maken met al de nice activiteiten. We gingen op 2-daagse, waar we wel eens uit onze kajak vielen,
maar toch bleven doorpeddelen ook al was het lastig me dat warme weer. De laatste avond aan het
kampvuur kregen we te horen da quicky stopte da was minder leuk maar hij doet er nog een jaartje
bij. Hoe leuk is da!! Twas weer een kamp om nooit te vergeten, merci leiding! Kobe
Aspi’s
Na een lange fietstocht vol pijnlijke verfplekken, bergen en de muur van Geraardsbergen kwamen we
eindelijk aan in het exotische Antwerpen. Van holbewoner zijn tot de aspi universalis vinden, het
gebeurde allemaal. We werden zelfs voor een namiddag topatleten, de een was er al wat beter in dan
de ander (hé Jolein?
). Maaar Dance Division, paintball en kajakken in Gent waren toch wel de
hoogtepunten op dit fantastische kamp. We zijn er te weten gekomen dat je beter je fiets niet in
Antwerpen plaatst (vraag maar aan Sari) en dat Dontje nog lomper is dan we dachten. We zijn ook te
weten gekomen dat Lieze een perfecte actrice is en dat Lotte (bijna) een perfect pintje kan tappen.
Verder was het kamp SUPER, maar we zullen het verhaal over Gianni’s gat die bijna in brand stond
maar beter achterwege laten
. Het waren weer 2 weken om nooit te vergeten!! We sluiten deze
tekst graag af met de quote: “Moar Gianni toch nie in de tent”. Aspi’s

Oproep!
Wij zijn op zoek naar Chirofoto’s uit de oude doos! Zat jij een aantal jaar geleden zelf bij ons in de Chiro,
of ken je anderen? Bezorg ons dan gerust wat oude kiekjes via 50jaartsleutelke@gmail.com
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Wist-je-dat…
• … Quicky een “Dieterke” deed?
• … hij Lara vervoegt als medehoofdleiding?
• … Mathieu toch beslist heeft om te stoppen?
• … we 6 nieuwe leiding verwelkomen?
• … er evenveel mannen als vrouwen in de leiding zitten?
• … onze Chiro nu ook een minivoetbalteam heeft?
• … zij hun eerste wedstrijd met 16-1 verloren?
• … we nu normaal gezien een nieuw leidingslokaal hebben?
• … het gras groener is aan onze Chiro?
• … dat we dit jaar 50 jaar bestaan en we dit vieren met een heus
feestweekend van 1 tem 3 mei?
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Moppentrommel
Febe zit te wenen naast de Leie. Plots komt Elien naast haar zitten.
- “Wat is er, Febe?”
° “Quicky heeft mijn boterhammen in de Leie gegooid.”
- “Oei… met opzet?”
° “Neen, met choco!”

Wat is klein, wit en vierkant?
-

Een pingpongblokje

Op dagtocht lopen we met de ribbels door de zoo van Antwerpen. Plots zegt er een ribbel “Maar hé,
die aap lijkt sprekend op Gianni!’, waarop hun leidster zegt: “Stil! Zoiets mag je niet zeggen!”… De
ribbel kijkt verbaasd en zegt tegen zijn leidster “Maar, die aap kan mij toch niet horen?”

Twee katten lopen in de woestijn, zegt de ene kat
tegen de ander: “Wat een grote kattenbak!”

Twee vuile onderbroeken liggen samen in de wasmand. Vraagt de ene aan de andere “Hé, ga jij nog
op reis?” Waarop de andere antwoordt: “Neen, ik ben al bruin genoeg!”
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Kleurplaat
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