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Voorwoord 

 

Liefste Chirowietjes, 

Nu de examens van de leiders voorbij zijn, is het tijd om ons chirojaar verder te zetten! Amai, 

wat is het koud, brrrr, gelukkig is dat voor echte chirowietjes geen probleem! In weer en wind 

amuseren we ons elke chirozondag. De leiding voorziet steeds actieve spelletjes om ons warm 

te houden.  

Wie denkt aan februari, denkt ook aan ons fantastische CHIROWEEKEND!! Begin al maar met 

het inpakken van jullie valies, want van vrijdag 17 februari tot en met zondag 19 februari gaan 

wij met z’n allen op weekend naar de Warande in Kortrijk! JOEHOEEE! Ja ja, het aftellen kan 

beginnen en ook de leiding staat alweer te springen om er een zot weekend van te maken! 

       

Onze chirokalender is ook weer goed gevuld voor de rest van het jaar. Zo is er ook nog ons 

eetfestijn, onze bloemetjesverkoop en talloze zotte Chiro-namiddagen! Meer informatie over 

al deze evenementen kunnen jullie vinden op onze website: www.chirotsleutelke.be  

Ons eetfestijn zal ook weer rap voor de deur staan, dus ook de inschrijvingen zijn geopend. 

Jullie kunnen jullie inschrijven via onze website. Wees maar snel, want vorige jaren waren de 

mensen zo zot van ons stoofvlees en onze kaaskroketjes dat het telkens snel was uitverkocht! 

Zowel zaterdag als zondag halen onze leden hun dansbenen boven en geven ze het beste van 

zichzelf tijdens een leuk optreden.  

Gaan jullie mee op weekend? Blader dan zeker en vast verder in dit Hopsadeke en ontdek 

alle geheimen van ons tripje (en uiteraard ook de praktische zaken). 

l 

Heel veel warme knuffels van jullie leiding gewenst!  

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

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

Stef, Vic en onze VB Quicky   

http://www.chirotsleutelke.be/
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Praktische info weekend 

 

Dit jaar gaan we op verplaatsing naar Heule woehoeeee!  We zullen daar gedurende 3 dagen Heule en 

omstreken op stelten zetten. De leiding vraagt aan de ouders om hun chirowietjes op vrijdag 17 

februari tussen 18u30 en 19u30 af te zetten aan het volgende adres:  

 

                      Warande: Ringlaan 30a,  8501 Heule 

Voor meer informatie betreffende de weekendplaats ( foto’s, locatie…) kunt u terecht op de website: 

https://www.kortrijk.be/warande/de-warande 

 

Op zondag 19 februari is het weekend afgelopen en dan kan u uw kapoen(en) vanaf 11u terug 

komen ophalen. Indien u uw kind niet zelf kunt brengen of ophalen, gelieve dan de leiding of een 

andere ouder te contacteren. 

De kostprijs van het weekend bedraagt 25 euro per kind.  

 

Concreet: 

Adres Warande: Ringlaan 30a, 8501 Heule  

Kostprijs 25 euro 

Datum + uur afzetten van jullie spruit(en) Vrijdag 17 februari, tussen 18.30 en 19.30 uur. 

Datum + uur ophalen van jullie spruit(en) Zondag 19 februari, om 11.00 uur. 

  

https://www.kortrijk.be/warande/de-warande
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Ik ga op weekend en neem mee …  

… voor het slapengaan 

• Pyjama (+ eventueel 2e pyjama voor de kleinsten) 

• Knuffel  

• Slaapzak 

• Bedlinnen 

• Kussensloop 

• Voor keti’s en aspi’s: matras of veldbed!  

(de ribbels, speelclub, rakwi en tito hebben  

bedden ter beschikking) 

… om me te verfrissen 

• Tandenborstel & tandpasta 

• Washand 

• Handdoek 

• Zeep  

… om af te wassen 

• Keukenhanddoek 

… om te ravotten 

• 4-tal onderbroeken 

• 4-tal paar kousen 

• Broeken (die vuil mogen worden)  

• T-shirts (die vuil mogen worden) 

• 2 paar stevige schoenen (die vuil mogen worden) 

• Regenkledij 

• Vergeet ook zeker geen dikke truien aangezien het in deze wintermaanden al wat frisser kan 

zijn! 

Gelieve ook alle kledij te naamtekenen, zo 

kunnen we de eigenaar makkelijker 

terugvinden.  

We hebben in ons heem namelijk heel wat 

dozen met verloren voorwerpen. Jammer 

genoeg worden deze zelden opgehaald… 

Heb je toevallig een goed humeur? Breng het dan zeker mee! ;-) 
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Nog even wat reclame maken: 

Eetfestijn  

Door het grote succes van ons eetfestijn zal deze ook dit jaar 2 dagen plaatsvinden.  

Zaterdag 18 maart zijn jullie allen welkom vanaf 18u30 waar we jullie zullen verwelkomen met een 

aperitiefje! 

Op zondag 19 maart zijn jullie allen welkom vanaf 11u30, waar we jullie opnieuw zullen 

verwelkomen met een aperitiefje!  

Ons eetfestijn gaat dit jaar opnieuw door in het Hondius in Wakken. Jullie zullen zoals gewoonlijk 

kunnen genieten van onze spectaculaire dansshow, meer info over de oefenmomenten vind je 

verder in dit boekje.  

 

 

Keuze  Prijs volwassenen Prijs kinderen ( tot 12jaar) 

Stoofvlees 18 euro 12 euro 

Vis 20 euro / 

Veggie ( kaaskroketjes)  18 euro 12 euro 

 

Meer informatie kan u vinden op ons evenement op Facebook: 

https://www.facebook.com/events/730407005152698 

Inschrijven kan via de website: https://chirotsleutelke.be/InschrijvingEetfestijn 

 

De bloemetjesverkoop 

Naar jaarlijkse traditie, verkopen we ook dit jaar opnieuw prachtige bloemetjes! Deze 

bloemetjesverkoop gaat door op zaterdag 18 maart. Jullie kunnen ons dus die ochtend aan jullie 

deur verwachten. Zoals elk jaar verkopen we dit jaar opnieuw azalea’s voor 5 euro per stuk. We gaan 

’s morgens van deur tot deur en verkopen bloemetjes aan iedereen die er wil. De winst gaat opnieuw 

integraal naar ons Chirokamp. Meer info is verkrijgbaar via de leiding.   

https://www.facebook.com/events/730407005152698
https://chirotsleutelke.be/InschrijvingEetfestijn
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Snoepjesverkoop 

Zoals elk jaar is het weer tijd voor de jaarlijkse snoepjesverkoop van de aspi's. De zakjes wegen 

ongeveer 200g en kosten maar 4 euro. De opbrengst gaat integraal naar ons Aspikamp!       

Spreek gerust voor of na de chiro een aspi of aspileider aan als je graag een zakje snoep zou willen. 

Wij hebben al eens geproefd en ze zijn zeer lekker, dus kopen maar! Alvast bedankt voor de steun.  

 

 

 

 

 

 

Aspifuif  

Zoals jullie wel weten, hebben we met onze Chiro ook onze jaarlijkse aspifuif. HET FEESTJE VAN HET 

JAAR! 

Na 2 jaar corona mocht onze fuif vorig jaar eindelijk opnieuw doorgaan.  Zoals elk jaar was deze fuif 

weer memorabel en een moment om niet te vergeten! Voor de fuif is er opnieuw een kinderfuif 

georganiseerd voor de jongste chirowietjes. Maak dus dat je dit feestje zeker niet mist en save the 

date:  

4 maart 2023 !!  
 Leieheem: Rosalie t’ Feltplein  

 

 Welkom vanaf 21u30  

 
 

VVK: 6 euro 

  ADD: 8 euro  

  Kinderfuif: 5 euro  
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Keti carwash  

Zoals jaarlijkse gewoonte organiseren onze keti’s opnieuw hun enige echte carwash. Wanneer je 

auto, fiets of zelfs bestelwagen nood heeft aan een opfrisbeurt kom dan zeker eens langs op 15 april. 

Op deze dag maken de keti’s jullie auto, fiets… weer tot een spiksplinternieuwe, waar geen vuiltje 

meer op te zien is        

 

 

 

 

Hulp nodig bij evenementen? 

Hulp nodig bij evenementen? Als je het komende jaar nog van plan bent om een evenement te 

organiseren (vb. babyborrel, verjaardag…) en je zoekt nog mensen om te helpen met de bediening, 

etc… dan ben je bij onze Chiro aan het goeie adres.  

Onze keti’s en apsi’’s helpen graag mee bij evenementen, op die manier kunnen zij hun kas wat 

vullen om daarmee leuke te dingen te doen op kamp.  

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

https://chirotsleutelke.be/  

https://chirotsleutelke.be/
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Chirodata 

Hou zeker onze chiropagina op Facebook en de Whatsappgroep in de gaten! Daarin communiceren 

we over eventuele wijzigingen.  

Algemene chirodagen 

5 februari: Chironamiddag  

12 februari: Chironamiddag  

17 februari – 19 februari: Ledenweekend  

12 maart: Chironamiddag  

26 maart: Chironamiddag 

 2 april: Chironamiddag 

 16 april: Chironamiddag  

16 – 23 april: Leefweek aspi’s 

23 april: Chironamiddag  

5 - 7 mei: Keti – aspi gewestweekend 

7 mei: Chironamiddag 

14 mei: Zwemmen!! 

1 juli: Ledenbarbecue 

Data evenementen 

4 maart: Fiësta Loca (aspifuif) 

18 & 19 maart: Eetfestijn 

18 maart: Generale repetitie dansjes 

18 maart: Bloemetjesverkoop 

15 april: Keti carwash 

30 juni – 2 juli: Streekbierenweekend 
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Oefenmomenten  

Naar jaarlijkse gewoonte geven we met onze leden een spetterend optreden op ons eetfestijn. Om 

alle dansjes aan te leren, komt elke groep op voorhand een paar keer samen in het heem om te 

oefenen. Hieronder kan je de oefendata per groep terugvinden. Hou ze zeker vrij, het is handig als 

iedereen erbij kan zijn op onderstaande momenten. Meer informatie komt in de whatsappgroepen.  

Ribbels 

2 maart: 18u30 – 19u30 

11 maart: 18u tot 19u30 

Speelclub 

26 februari: 14u – 15u30 

4 maart: 14u – 15u30 

Rakwi 

26 februari: 15u30 – 17u 

4 maart: 10u – 11u30 

Tito 

11 februari: 10u30 – 12u 

26 februari: 15u30 – 17u 

Keti 

12 februari: 10u – 12u30 

5 maart: 14u – 15u30 

Aspi 

11 februari: 9u30 – 11u 

11 maart: 13u – 14u30 

 

Generale repetitie ( dit is voor alle chirowietjes) 

18 maart: 16u – 17u30 
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WANTED!!  

  

Kerstlichtjes 
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Helpt u ons een handje mee?  

Ook dit jaar doen wij mee aan de spaaractie van de Joyvalle melk en sinds kort verzamelen we ook de 

barcodes vanop de Soubry pasta!  

Wat moet je nu precies doen om ons te helpen?  

Joyvalle melk 

1. Knip de gele actieflapjes die u vindt aan de zijkant van een joyvalle melkfles uit 

2. Bezorg ons tijdig al je flapjes zodat wij ze op tijd kunnen opsturen  

3. Per 10 flapjes krijgen wij 1 liter gratis Joyvalle melk 

Soubry pasta 

1. Verzamel de barcodes die je vindt op de Soubry pastaverpakking 

2. Bezorg ons tijdig jouw barcodes zodat wij ze voor 31 mei kunnen opsturen 

3. Voor elke 150 barcodes trakteert Soubry op 50 pastaporties 

4. Zijn wij bij de 3 beste spaarders, dan komt er een super deluxe pastabar langs tijdens ons 

kamp 

Helpt u ons mee om op kamp gratis melk en pasta te kunnen winnen?   
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Wist je dat… 

 

❖ … het chiroweekend voor de deur staat? 

❖ … we dit weekend NIET naar Avelgem gaan?       

❖ … de leiding een dartstoernooi heeft gehouden? 

❖ … niemand van de leiding hier goed in was? 

❖ … Michelle terug is uit Suriname!! 

❖ … samen moelleux eten een band schept? 

❖ … je dit jaar weer kan smullen van heerlijke kaaskroketjes en stoofvlees op ons 

eetfestijn? 

❖ … de aspifuif doorgaat op 4 maart? 

❖ … de bloemetjes voor de bloemetjesverkoop al aan het bloeien zijn?  

❖ …leider Elias en leider Stef beide nonkel zijn geworden?   
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Moppentrommel 

 

Wat zegt een banaan tegen een aap?  

Helemaal niets, want bananen kunnen niet praten. 

 
Een nul komt een acht tegen.  

De nul zegt:"Amai, gij hebt een mooie ceintuur aan!" 
 

Wat is de voornaam van ET? 
Jodela 

 

. Er lopen twee aardappels over straat. De ene is aan het huilen, en de  
andere vraagt waarom hij weent. “Mijn papa zit in de puree!” 

 
 
 
 
 
 

2 vissen zitten in een vissenkom.  
Zegt de 1 tegen de ander: “ schuif eens op!  Ik wil ook door het raampje 
kijken!   
 

 
 

Janny zit sinds kort op zangles 
Zegt haar broertje Rik: “ ik wou dat je alleen kerstliedjes zong” 

Janny: “ hoezo?” 
Rik: “ Dan zong je maar 1 keer per jaar!”   
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Spelletjes!!!  

Doolhof  

Kan je de weg naar ons weekendplaats vinden?  

 

 

Rebus  
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Kleurplaat  
 

 

 

 

 
 

 


