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Inleiding
Dag coolste, liefste, beste chirowietjes van de hele wereld
Hopelijk zijn jullie net zoals de leiding bekomen van een alweer fantastisch kamp! Na thuiskomst zijn
wij meteen enthousiast begonnen aan de voorbereidingen voor het nieuwe werkjaar. Na twee
werkjaren waarin Corona ons soms wat in de weg stond, durven we dit jaar terug te rekenen op een
‘normaal’ chirojaar! JOEPIEEEE!
Door de omstandigheden ging ons feestweekend ook vorig jaar niet door. Wij zijn van mening dat we
ons 50 jarig bestaan niet zomaar mogen laten voorbij gaan. Daardoor doen we ons uiterste best om
het feestweekend naar dit jaar te verplaatsen!
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!
Jammergenoeg nemen we dit jaar afscheid van vijf fantastische leid(st)ers. Quicky (Geloof het of niet,
maar dit jaar heeft hij besloten om geen ‘Dieterke’ meer te doen!"
%), Cédric, Jorick, Lieze en Lennert
$
#
Van Gils besloten een punt te zetten achter hun onvergetelijke chirocarrière. Quicky nam twee jaar
van zijn chirocarrière de taak als hoofdleider op zich, waarvoor we hem heel dankbaar zijn! Ook de rest
van de leiders verdienen nog eens een groot applaus, wat zullen we hen ontzettend hard missen! We
nemen echter niet volledig afscheid van Quicky. Hij sluit zich namelijk aan bij Coussie en wordt onze
tweede VB. Onder VB of volwassen begeleider verstaan we iemand die de leidingsgroep helpt bij het
nemen van belangrijke beslissingen, maar ook een vertrouwenspersoon bij wie je altijd terecht kan!
Gelukkig wordt ons team dit jaar ook versterkt door negen nieuwe leid(st)ers! Wij verwelkomen
Shérina, Lucas, Izaak, Amélie, Elias, Loïc, Justin, Karel en Vic. Dat betekent dat we maar liefst 29
gedreven leiders hebben om dit werkjaar tot een goed einde te brengen!
Lees snel verder om nog meer te weten te komen over het begin van ons nieuwe werkjaar!

Vele groetjes van jullie Hopsadeke en de leidingsploeg:
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
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Jaarthema: Vonken
Waarom Vonken?
We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen
heel bewust samen, en niet alleen. Door samen te werken, delen
we onze energie met elkaar. Meer zelfs, we wekken nieuwe
energie op en geven elkaar impulsen. Elk met ons eigen
engagement en onze motivatie laten we de Chiro iedere keer
opnieuw stralen en dat mogen we dit jaar extra waarderend in de
kijker zetten.
De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet
helemaal nieuw. We vinden het gevoel dat bij Vonken hoort
bijvoorbeeld heel goed terug in het klassieke Chiroliedje
‘Tuimeling’. Samen aan Chiro doen, dat geeft vonken!

De twee pijlers van Vonken
1. Samen(horig) als ploeg

Samen in de Chiro zitten schept een band tussen leden, leiding, kaderleiding en oud-leiding, zowel
binnen de eigen ploegen als binnen de jeugdbeweging in haar geheel. In de eerste plaats bestaat die
band tussen Chiroleden en leiding uit lokale groepen die tot elkaars dichte ‘Chirofamilie’ behoren. In
hun eigen werking gaan ze samen aan de slag om elke zondag opnieuw memorabel te maken.
Aan de andere kant komt dat gevoel van samenhorigheid ook terug als je mensen leert kennen. Als je
iemand van de Chiro tegenkomt op straat, op school, op de Dag van de Jeugdbeweging, op een fuif of
festival … Ook al heb je elkaar nog nooit eerder gezien, toch slaat er een soort vonk over omdat jullie
de Chiro als gemeenschappelijk punt hebben.
Dat gevoel van samenhorigheid vertaalt zich ook in een soort liefde voor onze Chiro. Als we denken
aan de Chiro krijgen we telkens een gevoel dat we niet goed kunnen beschrijven, dat moeilijk te vatten
is. Het is iets intuïtiefs dat je ook hebt bij liefde of verliefdheid waarbij de vonken er ook af vliegen.
Dat samen-gevoel verbindt en versterkt ons dus als jeugdbeweging maar ook als gemeenschap.

2. Samen maar toch elk uniek
Wat we samen doen, geeft inderdaad vonken en is krachtig. Binnen de Chiro vinden we het echter ook
belangrijk dat iedereen van de (kader)leiding en de leden kan stralen en hun energie kwijt kan. Onze
jeugdbeweging is dan ook voor veel kinderen en jongeren een uitlaatklep en een plaats waar ze zichzelf
kunnen en mogen zijn. Het is een plaats waar je ook energie kan krijgen als het even minder met je
gaat. We hechten waarde aan ieders eigenheid en laten iedereen participeren vanuit eigen sterke en
zwakke kanten.
Specifiek bij leiding vonkt het als iedereen zich smijt vanuit hun eigen engagement en motivatie. Als je
iets graag doet en je zet je eigen sterktes in (of ontwikkelt ze verder), dan til je jezelf naar een hoger
niveau, groeit je zelfvertrouwen, groeit je draagkracht en spat de energie er automatisch af.
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Als iedereen dat doet, kan het niet anders dan dat dat vonken geeft binnen je eigen ploeg en de
ruimere Chiro.

Samen aan Chiro doen, dat geeft Vonken!
Het feit dat Chiro vonken geeft, komt doordat het gezamenlijke en het individuele niet van elkaar los
te koppelen zijn. Pas als iedereen hun eigen vonkje kan vinden, dragen we samen bij tot een groter
Chirovuur. Dat grotere Chirovuur stimuleert op zijn beurt dan elk individu om er telkens opnieuw voor
te gaan. Die cirkelbeweging zorgt voor een sneeuwbaleffect dat onze liefde voor de Chiro aanwakkert.

"Gooi alles ondersteboven, laat het vuur in jou niet doven!"
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Kalender
3 oktober
Startdag

10 oktober
Vriendjesdag

22 oktober

Dag Van de Jeugdbeweging

24 oktober

Dentergem Speelt

6 november
Wakken smelt

7 november
Chiro

13 november
Spaghettiavond

21 november
Christus Koning
5 december

Chiro: Sinterklaasfeestje

12 december
Chiro

18 december

Chiro: Kerstfeestje

16 januari
Chiro
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Een woordje uitleg bij onze
evenementen
Volg ons op Facebook voor verdere updates.

Vriendjesdag
Ook dit jaar organiseren wij op de tweede Chiro van het Chirojaar (10 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.

Dentergem speelt
Op zondag 24 oktober organiseert de jeugdraad voor de derde
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!
Op dit moment is de jeugdraad van Dentergem nog aan het nadenken om dit evenement coronaproof
te laten doorgaan. Naast de datum zijn er verder nog geen details bekend. Ons advies: schrijf de datum
alvast in jullie agenda en hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer updates.

Wakken smelt
Indien Wakken Smelt dit jaar door gaat, zal onze Chiro hier zeker en vast ook
te vinden zijn. Schrijf 6 november alvast in de agenda. Volg Wakken Smelt op
Facebook voor updates en de kaartverkoop!
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. MUG Heli - De MUG helikopter West-Vlaanderen die enkel dankzij giften zijn werk kan doen,
2. Het oncologisch team Waregem - Die de regio Waregem ondersteunt bij oncologische
aandoeningen,
3. Vriendenkringen Scholen Dentergem - De ondersteunende vereniging voor de scholen in
Dentergem.
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Spaghettiavond
Op zaterdag 13 november is het terug onze jaarlijkse spaghettiavond! Dit jaar
een weekend later dan normaal. Noteer de datum alvast in de agenda en hou
onze sociale media in de gaten voor meer informatie.

Christus Koning
Christus Koning is terug van weggeweest. Op zondag 21 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. Meer informatie over de uren volgt later
via de whatsappgroepen en 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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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!
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RIBBELS

Shérina

Febe

Jolein

Lucas

Vic

Wie ben ik?
(Jezelf voorstellen in een
korte tekst)

Ik ben Shérina en dit is mijn eerste
chirojaar als leidster, ik kijk er enorm
naar uit om leiding te geven!

Hoiiii, ik ben Febe en dit jaar is mijn 5de
jaar als leidster! Ik heb er heeeel veel zin
in, groetjessss xoxo

Hejj, ik ben Jolein dit is mijn
3de chirojaar als leidster. Ik
zie het alvast zitten! "
%
$
#

Ik ben vic
1ste jaar leiding maar maak al 10
jaar lang plezier binnen de chiro

Hiiiiiii, ik ben Lucas en na vele
jaren als lid is dit mijn eerste
jaar als leiding.

Mijn favoriete chirospel
is…
Mijn andere hobby’s
zijn…
Heb ik een Chirolitteken? Zo ja, waar en
waardoor?
Mijn leukste chiromoment is…

Dropping zonder twijfel

Oeioei, moeilijke vraag, te veel om op te
noemen

Vuilspel

De mol

Allesbehalve sport

Chiro vind ik veel te leuk om andere
hobby’s naast te hebben!
Volgens mij niet, maar wie weet in de
toekomst

Klarinet spelen in mijn orkestjes, feestjes met
mijn studentenverenigingen en reisjes maken

Paardrijden

Drummen

Toneel

Een paar op mijn benen o.a. omdat ik in
een grote tractorband ben gaan zitten
die ze over de grond rolden :p

Op mijn benen van lomp te
zijn

Op mijn rechter schouder door het
breken van mijn sleutelbeen

De kampen met je echte vrienden
waar je altijd op kunt rekenen.

Elke keer dat ik de slappe lach heb door
iemand z’n domme opmerking, maar ik moet
zeggen dat het voedselgevecht op mijn eerste
leidingsweekend ook een memorabele
gebeurtenis blijft

Chirokamp altijd leuk

Macaroni eten van de vloer

Op mijn lip, door een tuinslang
die tegen mijn lip zat toen
iemand ermee zat te zwaaien.
De douchefeestjes

Het gezegde dat ik heb
leren gebruiken door de
Chiro is…

JA DOEI!!

EPICCCCCCCCCCCC *kshh kshh* &
)&
(
'
)
(
'

Ma vrouwwwww

Tstaat geschreven en gedrukt da je
moet skarten waar het jukt

hi

Dit miste ik het meest aan de
Chiro tijdens de lockdown…

Mijn vrienden & de activiteiten!

Mijn matjesssssss xoxo

de leiding!

Mijn favoriete kamp is…
Mijn favoriete chiro-eten
is…

Ik kan niet kiezen tussen Xhoffraix en
Houtem
Wentelteefjes en fajitas !

Mijn aspi-jaartjes en Antwerpen 2019
Wap en pannenkoekennnnn

Aspikampen
Wap en kip curry

Vrienden die je niet ziet buiten de
chiro
Xhoffraix
Pannenkoeken

Mijn vrienden en fantastische
leiding
Xhoffraix en ballen in
tomatensaus
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SPEELCLUB

Ellen
Wie ben ik?
(Jezelf voorstellen in een
korte tekst)

Mijn favoriete chirospel is…

Mijn andere hobby’s
zijn…
Heb ik een Chirolitteken? Zo ja, waar en
waardoor?

Ik ben al heel mijn leven een
chirowietje. Na het afronden van
mijn studies ben ik onlangs
begonnen met werken als
projectvoorbereidster.

Brambo

Lara

Elias

Amélie

Hi! Ik ben Lara, huppel al 16 jaar
rond in een chirorokje en kan mij
ziek eten in chocolade. Tijdens de
week werk ik als productie-assistent
bij De Mensen waar we gave
televisie maken.

Brambo is namelijk:
Beenhouwer
Ram
Arbeider
Mafkees
Boogschutter
Overdrijver

Heey ik ben Elias:
-muziekliefhebber
-ijsjesliefhebber
Maar boven alles…

Vuilspel
Lopen

Zwinne bakken
Afspreken met vrienden, terrasjes

Zwinne bakken
Gezelschapspellen spelen

Vickingkubben met sjorbalken
Muziek spelen

Aan mijn linker enkel. Tijdens mijn
doop werd ik op het asfalt gepakt.
Tijdens de val is er een steen in mijn
enkel terechtgekomen.

/

Ja, 3 krassen door per ongeluk
tegen de prikkeldraad te lopen

winnen

De doop vorig jaar op kamp

Platte rust
Slapen, piano spelen, bingewatchen
Ja, op mijn ooglid. Ik had een
stok vast en ben er per ongeluk
op gevallen…
stok in mijn oog
chirokamp

CHIRO-liefhebber!!

Hi ik ben Amélie, ik hou van
dromen en van mijn bed. Een
ideale winterdag voor mij is in
mijn bed liggen onder m’n
dekentje en Netflix kijken met
een warme chocomelk. (p.s. ik
hou ook van de chiro!!)

Mijn leukste chiro-moment
is…

Chirokamp

Mijn linkerbovenlip. Tijdens Dag Van
De Jeugdbeweging 2014 kwam ik op
mijn gezicht terecht op het asfalt na
te verliezen bij Dom Konijntje.
Elk kamp

Het gezegde dat ik heb leren
gebruiken door de Chiro is…

/

OP JE HOOFDDDD

Po po pok-kaarten

Content van den inzet!

Kmoe lachen

Dit miste ik het meest
aan de Chiro tijdens de
lockdown…
Mijn favoriete kamp is…

Samen plezier maken

Elke zondag dingen doen die thuis
niet mogen

knuffels

Mijn vrienden

Iets doen op een
zondagnamiddag

Te veel om op te sommen
Schnitzels

Langdorp 2017
Kip Curry

Opoeteren 2021
En WAP

Allemaal (duh…)
Hamburgers

Houtem
WAP

Mijn favoriete chiro-eten is…
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RAKWI’S
Michelle

Chiara

Izaak

Karel

Anouk

Wie ben ik?
(Jezelf voorstellen in een
korte tekst)

Ik ben een enthousiaste leidster
die steeds klaarstaat voor de
leden en die niet kan wachten tot
het chirojaar weer begint.

Ik ben een vrolijke mie die het beste
wil voor iedereen (en ik ben de
grappigste thuis, sorry Shérina)

Ik ben een nieuwe leider die staat te
popelen om leiding te geven

Ik ben een sportieve kerel die zich
overal voor inzet en gekend staat
om zijn droge humor

Ik ben een bezige bij die overal
mee kan lachen en soms heel
lomp kan zijn.

Mijn favoriete chirospel is…

Vuilspel!!

Vuile spellekes + ruiltocht

modderspelletjes

moddervoetbal

Vuil spel

Mijn andere hobby’s
zijn…
Heb ik een Chirolitteken? Zo ja, waar en
waardoor?

/

Muziek (dwarsfluit, piano, gitaar),
harmonie
Meerdere! "
% Op mijn knieën door
$
#
dikke Bertha, op mijn been door
Brambo (thanks Brambo).

Zeilen en floorball

Voetbal, fitness

Dansen, piano

Sleutelbeenbreuk door door een
hoepel te springen

Meerdere door de doop +
.1
,
hele mooi op mijn rug en 1tje
op men pols

Mijn leukste chiromoment is…

Toen we na een coronajaar te
horen kregen dat we toch op
kamp mochten gaan.
Content van jen inzet!

Oop… oop… oop… mijnen doop!

Elk jaar wanneer ik op kamp mag
vertrekken

Litteken op mijn scheenbeen door
geblinddoekt tegen een barbecue
te lopen en er vervolgens in te
vallen.
voorkamp

Liever te dik in de kist, dan een
feestje gemist "
%
$
#

En hoe noemen we dat “loemp”

Ik dacht dat da … was, ma da was
nie

Das pech,… weg/spijtige zake,
Chauny is een …

Het samenzijn en de last-minute
feestjes

De colafles waar brokjes inzitten van
diegene voor u (mopje). De gezellige
zondagen natuurlijk!
Xhoffraix
Macaroni (van de grond)

De sfeer van de chiro

Allemaal gezellig grapjes maken
en elkaar plagen

Dikke groepsknuffels

xhoffraix
En worst met appelmoes en patatjes

Xhoffraix
Kip curry

Antwerpen
Macaroni

Het gezegde dat ik heb
leren gebruiken door de
Chiro is…
Dit miste ik het meest
aan de Chiro tijdens de
lockdown…
Mijn favoriete kamp is…
Mijn favoriete chiro-eten is…

2 op mijn knieën 1 door een
skateboard en de andere door te
vallen op de doop.

Xhoffraix
De chiro schnitzels

Het lekkere eten van de kokjes
op kamp opeten
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TITO’S

LVH

Lotte

Gianni VDB

Justin

Loïc

Wie ben ik?
(Jezelf voorstellen in
een korte tekst)

Een drukke persoon die op
zoveel mogelijke
evenementen wil zijn.

Enthousiast, sociaal meisje!!

Ik ben een rustig kindje die zich
graag uitleeft in zijn hobby’s.

Ik ben een laatkomer die geniet
van elk moment.

Ik ben een toegankelijke
leider met vele chirojaren
op mijn teller.

Mijn favoriete chirospel is…

Over of onder de kommel.
Fietsen, supporteren voor de
voetbal.
Ik heb geen chirolitteken.

Vuilspel
Uitgaan met vriendinnen

Zwijnenbakken
Voetbal, minivoetbal en mijn
vriendin
Ik denk niet dat ik een
chirolitteken heb.

Vuilspel
Drinken

Zalmtoostjes en aliens
Saxofoon, skiën en
kitesurfen

Ik heb geen chirolitteken

Ja, ik heb een chirolitteken op
mijn linkerkuit. Waarom?
Omdat ik zo dom ben geweest
om tijdens een
paintballspelletje door een
doornstruik heen te lopen.

Mijn leukste chiromoment is…

Mijn doop!

Mijn doop!

Mijn doop!

Het gezegde dat ik heb leren
gebruiken door de Chiro is…

Waar is de afterparty ?

Ik ga naar de loentroex

Gaan we vandaag bakdag doen?

Laaste avond van het kaaste
kamp.
Chiromix?

Onder de sterren slapen op
tweedaagse aan de zee.
Content van jen inzet!

Dit miste ik het meest
aan de Chiro tijdens de
lockdown…
Mijn favoriete kamp is…

De sfeer in de groep.

Een chironamiddag met
iedereen samen.

Het groepsgevoel in de chiro

De dagen dat het niet om 14
uur chiro was.

Mijn chirovrienden
terugzien.

Mijn aspikampen, mijn
favoriete eten is macaroni.

Xhoffraix!!
Mijn favoriete eten is spaghetti

Mijn favoriete kampen waren
toch wel mijn aspikampen. Mijn
favoriete eten is schnitzel.

Mijn enige kamp, mijn favoriete
eten is balletjes in
tomatensaus.

Xhoffraix 2018. Mijn
favoriete eten is macaroni
van de grond.

Mijn andere hobby’s
zijn…
Heb ik een Chirolitteken? Zo ja, waar
en waardoor?

Mijn favoriete chiroeten is…

Ik heb geen chirolitteken.
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KETI’S

Zani

Jochen
Wie ben ik?
(Jezelf voorstellen in
een korte tekst)
Mijn favoriete
chirospel is…
Mijn andere hobby’s
zijn…
Heb ik een Chirolitteken? Zo ja, waar
en waardoor?
Mijn leukste chiromoment is…

Sari

Elien

Danni

Joww ik ben Sari en ik ben
altijd happy :)

Wazaa, tis jochen. Aan mij
moet je niet vragen waar iets
staat, ik weet het meestal zelf
niet.
Voetbal

Sportieve leider die zich altijd
inzet voor de Chiro

Yeettt Elien hier. Ik hoop dat
jullie me intussen al kennen. Zo
niet, vraag maar! :p

Stadsspel

Baseball

HALLOOOOO ik ben Danni, mijn
echte naam is Danitsia. Meer
kom je in de loop van het jaar
wel te weten ;)
Vuilspel

Drum, gitaar, voetbal

(mini)voetbal

Chiro neemt al genoeg tijd in xp

Muziek lalala

Volleyballen

Nog niet

Nee

Gelukkig niet.

/

De vergaderingen, kijk er altijd
naar uit

Chirokamp

Chillen aan het kampvuur

Kamp duhhh

Geen

Sharing is caring hé

Alstublieft?

Oh ja redelijk veel de laatste
zijn van mijn doop toen ik
leiding werd
Mij volledig groen
schilderen samen met Sofie
Slapen is voor de zwakke

Het gezegde dat ik heb leren
gebruiken door de Chiro is…

Oeie ik kan nie kiezen

Dit miste ik het meest
aan de Chiro tijdens de
lockdown…

Een gevulde zondag

Feestjes vieren met de leiding

Knuffelen met al mijn maatjes

Mijn lieve chirovriendjes

Samen chillen met de rest
van de chiro

Mijn favoriete kamp is…

Vorig jaar
WAP

Langdorp 2017, mijn laatste
kamp als lid.
Fajita’s

Kamp vorig jaar was ni mis :))
Vele, maar als ik toch moet
kiezen: wentelteefkesss :p

Xhoffraix 2018
Macarowni

Vorig jaar in Opoeteren en
macaroni natuurlijk

Mijn favoriete chiroeten is…
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ASPI’S

Marjolein

Stef

Chauny

Sofie

Wie ben ik?
(Jezelf voorstellen in
een korte tekst)

Ik ben ^^. Mij zie je meestal
eten, drinken of zitten, zodat
de spiertjes niet teveel
overbelast raken :p

Chauny, gekend als
hoofdleidster van de Chiro. Je
hoort mij altijd met heel veel
enthousiasme van ver afkomen.

Ik ben 11 jaar lid geweest en dit
is mijn 5e jaar leiding.
Momenteel zit ik in mijn laatste
bachelorjaar automatisatie.

Sofie, Softie voor de vrienden.
Ook wel gekend als de oma van
de Chiro (maar wel een hippe
oma).

Mijn favoriete chirospel
is…

Het zijn er teveel om te kunnen
opnoemen in dit veel te kleine kader

Vuil spel natuurlijk

Fireball

Drankspelletjes, uhm nee, ik
bedoel Levend Stratego

Mijn andere hobby’s
zijn…
Heb ik een Chirolitteken? Zo ja, waar
en waardoor?

Oei, ik doe momenteel niks
anders met m’n leven
Nog niet echt eigenlijk, ik ben
dan ook niet zo lomp als
sommige andere leiding

Chiro is mijn enigste en leukste
hobby
Deze zomer heb ik littekens
opgelopen door de vele
muggenbeten vanop kamp "
$
#

Netflix and food

Harmonie, drumband en mijn meest
tijdrovende hobby: Dieter opvoeden

Ja, op mijn elleboog

Ja, de pijn in hart wanneer je
vrienden beslissen om te stoppen als
chiroleider. (But I’m still going
strong)

Mijn leukste chiro-moment
is…

Sowieso chirokamp!

HET KAMP NATUURLIJK

Doop

KAMP KAMP KAMP

Het gezegde dat ik heb
leren gebruiken door de
Chiro is…
Dit miste ik het meest
aan de Chiro tijdens de
lockdown…
Mijn favoriete kamp is…
Mijn favoriete chiro-eten
is…

JUK!
Waterrrr
What the frick!
Chillen in de zetels van ‘t
leidingslokaal

Vrouwwwww
Toch ook wel What the frickkkk

Laat de pot macaroni niet vallen hé.

What the friiiick

Het samenkomen met de
leidingsploeg en samen partysnacks
eten

Mijn leden

De voltallige leidingsploeg!

Dat kamp dat het jaar na
Houtem viel
Macarrrroni

Xhoffraix
spaghettiiiii

Mijn laatste aspi-kamp.
/

Opoeteren
Kip curry (toch als de curry-saus
aanwezig is)
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Onze VB’s!

Veebee

Vee
watt
e?!

Quicky

Coussie

Mijn favoriete chirospel is…

Dropping

Rugby met gescheurde t-shirts

Mijn andere hobby’s zijn…
Heb ik een Chiro-litteken? Zo ja, waar en
waardoor?

Mijn gezin %
(
'
&
Nee, altijd zeer voorzichtig geweest

Minivoetbal, vrienden
Geen litteken

Mijn leukste chiro-moment is…
Het gezegde dat ik heb leren gebruiken door
de Chiro is…

Het streekbierenweekend
Ester nog klitte?

Leidingsweekend in Staden
Tis gjeestig, tis bjeestig

Dit miste ik het meest aan de Chiro tijdens de
lockdown…

Alle activiteiten (spaghetti avond, 50 jarig bestaan,
streekbierenweekend)

Connectie met mensen, knuffeltjes en vooral leuke momenten
creëren

Mijn favoriete kamp is…
Mijn favoriete chiro-eten is…

Favoriete kamp: Eeklo in 2000
Worst met appelmoes – de chocomelk na het nachtspel

Dessel

Wie ben ik?

Voor die nieuwe chirowietjes en hun ouders wil ik mezelf nog
even voorstellen Mijn naam is Dries Coussement (kortweg
Coussie) en reeds een 8-tal jaar volwassen begeleider (VB) bij de

Hey ik ben quicky! Die oude man die moeilijk afscheid kon nemen van
de chiro! Als vb houd ik een beetje meer afstand, maar ben er nog
altijd als jullie mij nodig hebben!

Macaroni en spaghetti
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chiro (en daarvoor een lange chirocarrière als lid en
(hoofd)leider).
Op vraag van de leidingsgroep licht ik heel kort even toe wat dit
inhoudt.
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
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Gegevens van de leiding
Febe Vertriest
Jolein Cottens
Shérina Van Daele
Vic Verbiest
Lucas Claus
Ellen Van Gils
Lara Vromman
Bram Derijcke
Elias Toelen
Amélie Coolen
Michelle Dekeyser
Chiara Van Daele
Anouk D’hulst
Karel Derijcke
Izaak Lanneau
Gianni Van der Beken
Lotte Lamaire
Lennert Vanhaverbeke
Justin De Waele
Loïc Reyn
Jochen Olivier
Gianni Mornie
Elien Lamaire
Danitsia Mornie
Sari Schittecatte
Marjolein Vanhaverbeke
Chauny Van der Beken
Sofie Vuylsteke
Stef De Volder
Dries Coussement
Simon Vanquickenborne

RIBBELS
0472 29 77 52
febe.vertriest1@sgsintpaulus.eu
0470 93 62 84
jolein.cottens@hotmail.com
0492 50 66 09
sherina.vandaele@sgsintpaulus.eu
0472 44 49 77
vic.verbiest@outlook.com
0468 17 12 62
lucas.claus@sgsintpaulus.eu
SPEELCLUB
0476 36 55 45
ellen.vangils@sgsintpaulus.eu
0471 55 12 66
lara.vromman@live.be
0471 2938 32
bramderijcke@gmail.com
0470 64 89 09
eliastoelen@gmail.com
0484 66 39 93
ameliecoolen@icloud.com
RAKWI’S
0472 68 07 74
michelle.dekeyser@sgsintpaulus.eu
0494 13 05 44
chiara.van.daele@live.be
0484 91 49 19
anouk.dhulst@gmail.com
0468 27 67 37
karel.derijcke@outlook.com
0477 46 76 91
izaak.lanneau@gmail.com
TITO’S
0468 16 79 21
giannivdb01@gmail.com
0489 37 20 22
lotte.lamaire@telenet.be
0499 35 03 62
lennert.vanhaverbeke@sgsintpaulus.eu
0470 44 82 30
justindewaele7@gmail.com
0484 64 54 60
loic.reyn@effenso.com
KETI’S
0493 66 46 26
jochen.olivier@hotmail.com
0487 46 77 01
gianni.mornie@gmail.com
0489 69 33 54
elien.lamaire@outlook.com
0474 47 02 59
danitsia.mornie@gmail.com
0474 46 65 27
sari.schittekatte@telenet.be
ASPI’S
0493 75 07 60
marjolein.vanhaverbeke@sgsintpaulus.eu
0468 19 51 32
chaunyvdb@gmail.com
0470 50 36 90
sofievuylsteke97@gmail.com
0470 09 27 47
devolderstef@hotmail.com
VB
0486 62 11 02
driescoussement@hotmail.com
0492 13 98 27
simon.vanquickenborne@outlook.com
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Kampverslagen
Ribbels
Dit jaar gingen we op kamp naar Opoeteren. Het was een super lange rit. Het was heel leuk op kamp.
We speelden spelletjes met waterpistolen. We gingen op dagtocht naar een zwembad. We mochten
ook naar een film kijken en we vierden de verjaardag van Quicky! Het eten was heel lekker!!!
Achille De Lodder

Speelclub
Eindelijk kamp, na zolang op de trein was ik blij dat we eruit mochten. Die avond aten we al macaroni
en was het superleuk toneel . Vanaf dag 2 ging het kamplied af en moesten we in de formatie staan en
gaan ontbijten. Het ontbijt was super lekker en we deden veel leuke spelletjes. Aspidag was ook tof en
in de avond mochten we onze kreten zeggen. Elke dag opnieuw was het lekker eten. Quicky was ook
jarig (30 jaar, dat is oud zeiden we). Toen was er ook nog doop van de nieuwe leiding, maar wij moesten
jammer genoeg vroeg gaan slapen. We vonden het kamp super tof. Het was een herinnering om nooit
te vergeten. Het was wel zwaar met de valiezen over de steentjes te moeten lopen, maar het was tof
en het zwemmen was geweldig. Tot volgend jaar!
Zita en Nora
Rakwi’s
Het kamp wat super leuk! We hebben waterspelletjes gedaan op de enige zonnige dag die we hadden.
We hebben vuil spel gedaan met eieren enzo, dat was echt leuk! Spelen in de beek was ook echt leuk.
We hebben nog vele leuke dingen gedaan. Het was geweldig!! We hebben een leuke souvenir die
ons tegen de zon beschermt, ons vissershoedje dat we zelf mochten pimpen. Kamp 2021 was het beste
kamp!!
Anonieme rakwi
Tito’s
Om 12u stonden we klaar om te vertrekken, eerst nog onze ouders uitzwaaien en dan kon het kamp
beginnen. Na een lange treinrit waren we eindelijk aangekomen op de kampplaats. Vlug ons installeren
in de kamers, iets eten en dan een avondspelletje als afsluiter van de dag. Voor we het wisten was de
1e dag al voorbij. De dagen erna hebben we veel leuke spelletjes gespeeld en ons goed geamuseerd.
Het eten was ook zeer lekker. Het weer was soms wat minder, maar met een leuk spelletje was de dag
toch geslaagd. Dan ongeveer midden in het kamp was het dagtocht, eerst een lange wandeling om ons
dan te verfrissen in De Wouterbron. De dagen vlogen voorbij en opeens was het al de laatste dag. Het
was een geslaagd, leuk kamp!
Arlieke
Keti’s
Op 29 juli vertrokken we op voorkamp met de fiets. We logeerden elke avond bij super vriendelijke en
gastvrije mensen. Op voorkamp hebben we gelasershoot en naar een meer gegaan om daar te
zwemmen of rustig iets te eten. Na ongeveer 180 km fietsen kwamen we eindelijk aan op onze
kampplek. Daar speelden we vele plezante activiteiten en spelletjes zoals een riviertocht, pisquiz en
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een ‘oermensspel’. In dat spel moesten we in een vuilzak rondlopen tot we punten genoeg hadden om
kleren te kopen.
Op tweedaagse had de leiding nog een verrassing voor ons, we zijn namelijk gaan waterskiën. Dat was
niet zo gemakkelijk als het leek. De ene was er al wat sneller mee weg dan de andere ;-). Die avond
hebben we ook lekkere frietjes gegeten. De volgende dag zijn we samen met de rest van de chiro naar
een zwembad gegaan. Daarna zijn we op de kampplek gebleven om onder andere nog uit te zoeken
wie de mol was. De wildste theorieën gingen de ronde, maar uiteindelijk bleek dat Matteo onze
tandenborstels in de diepvriezer had verstopt en de boel had gesaboteerd. Op het einde van het kamp
was er een kampvuur om dit onvergetelijke kamp af te sluiten.
Jarne en Manou

Aspi’s
Wat was het dit jaar weer een mega leuk jaar, maar wat was dit leuke jaar weer snel gedaan. Na het
chirojaar moesten we wel zeker 1 lange maand wachten tot dat we op kamp konden vertrekken. Op
28 juli was het dan zover op die dag konden we eindelijk op voorkamp vertrekken. Ons voorkamp op
28 juli begon al meteen lastig want we moesten de eerste dag al meteen 100 kilometer fietsen. Twas
soms wel een lastig voorkamp met soms wat gezaag, maar toch was het nog altijd een mega leuk
voorkamp om nooit meer te vergeten met al de mega toffe activiteiten die we deden.
Na het voorkamp kwamen we aan op onze kampplaats waar we de volgende 10 dagen zouden
verblijven. De 2de dag van ons kamp hadden we al meteen aspidag en o wat was dit een leuke dag. De
dag erna vertrokken we doodop op driedaagse en dan ook nog wel in de regen wat dan weer iets
minder prettig was. Eenmaal we op driedaagse gingen wast mega wijs, want we zijn naar
Bobbejaanland geweest met de hele groep en wat vonden de jongens het leuk om een medewerkster
daar mee te vragen op een achtbaan. "
%
$
#
Met de hele groep hebben we ook enkele onvergetelijke momenten meegemaakt op voorkamp zoals
de tweeling in Olen waarbij we bleven slapen, we zullen deze 2 nachten nooit meer vergeten, ook al
waren we allemaal een beetje bang om daar eerst te blijven slapen… Maar die angst was al snel weg
toen we pizza begonnen te eten . De 2 lieve vrouwtjes die elke ochtend koffie voor ons zetten, zullen
we dan ook nooit meer vergeten. Terug van driedaagse was het dan eindelijk zover, de doop kwam er
aan, wat was het een geslaagde doop. De dagen erna speelden we niet zo veel activiteiten meer, omdat
we veel te leeg en lui waren, maarja da kan al eens. Toch merci om voor ons al die leuke spelen te
organiseren leiding.
Kobe
PS.: Nog keer merci van de hele groep om ons zo een onvergetelijk kamp te geven.
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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: info@chirotsleutelke.be
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Wist-je-dat…

v … we Lennert VG, Lieze, Cédric, Jorick en Quicky gaan missen dit jaar?
v … Sofie de nieuwe medehoofdleidster wordt van Chauny?
v … Lotte dan toch niet zo’n goede chauffeur blijkt te zijn?
v … Quicky onze chiro niet kan missen?
v … Quicky daarom samen met Coussie onze nieuwe VB is?
v … we blij zijn dat we geen mondmaskers meer moeten dragen?
v … wij ongelofelijk veel zin hebben in het nieuwe werkjaar?
v … onze minivoetbalploeg de competitie van Zuidwest Vlaanderen heeft gewonnen?
v … we nu met 29 leiders zijn?
v … Chiara 3 maanden naar het buitenland gaat dit jaar?
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Moppentrommel
Een boef rent een kookwinkel uit met een pan. Een agent houdt hem aan. Hij zegt:
‘Waarom ren jij weg zonder te betalen?’ ‘Nou,’ zegt de boef, ‘het zijn steel-pannen!’’

Er zitten twee tomaten in een restaurant. Opeens prikt de ene tomaat de andere met zijn vork. ‘Au!
Wat doe je nou?’ vraagt de ene tomaat een beetje boos. Antwoordt de andere tomaat: ‘Ik had
ketchup nodig.’

Twee magneten zitten in de kamer. Dan zegt de ene magneet tegen de andere:
‘Wat zou ik vandaag aantrekken?’

Wat is roze en slingert door de jungle.
Tarzan in een tutu!

Welke bril kun je niet op je neus zetten?
Een wc-bril!
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Spelletjes
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Kleurplaat
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