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‘ t JeeKaeReke 

Februari – April 2022 

Jaargang:  7  //  Nr. #3 

JOEPIE JEEJ de Chiro is terug begonnen!  

Na de zware blok en examens heeft de leiding terug energie om jullie allemaal leuke zondagen te bezorgen.  

Hou jullie klaar voor spetterende activiteiten en zeker niet te vergeten: de KIEKEFRET!!! 

KIEKENS FRETTEN 

Olé Olé 
 

Jawel hoor, dit jaar gaat de 

kiekefret eindelijk terug door!! 

We hebben 2 jaar moeten 

wachten om weer het beste 

van ons zelf te tonen. Het is 

weer tijd om onze dansmoves 

boven te halen en te schitteren 

op onze jaarlijke show! 
 

Deze is trouwens dit jaar in het 

thema…. JUNGLE!!! 
 

Uiteraard moeten onze (en die 

van onze vrienden, ouders, 

familie…) maagjes ook gevuld 

worden. Kijken jullie er ook zo 

naar uit om na al die tijd nog 

eens te smullen van de 

heerlijke kip? En voor de vis-

fans onder ons worden er, 

zoals elk jaar weer visschotels 

voorzien. 
 

De leidingsploeg zal er ook 

voor zorgen dat jullie geen 

dorst krijgen doorheen de 

avond. 
 

Zet 19 maart alvast in jullie 

agende! 
 

(meer info op pagina 3) 

KINDERCARNAVAL  
 

Ook dit jaar is er weer kindercarnaval!! 
Trek maar jullie coolste, mooiste, 

stoerste outfit aan zodat wij met volle 

trots kunnen zeggen dat de prins of 

prinses carnaval van Chiro Ruien is!! 
 
 

AFTELLEN NAAR 

KAMP 
 

Yes yes yes, dit jaar 

trekken we voor ons 

grote kamp naar 

Ruiselede! Zoek maar 

eens op hoe ver dat is 

(wees gerust +12, deze 

keer is het niet zo ver 

fietsen). 
Wij beginnen alvast af 

te tellen, doen jullie 

mee? 
 
 

GENERALE REPETITIE 

KIEKEFRET!!! 
 

Jawel, jawel, ook de grootste sterren op 

de dansvloer kunnen een generale 

repetitie gebruiken ☺  

 

Op 18 maart worden jullie om 19u 

verwacht in de Brugzavel te 

Kluisbergen.  

 

Jullie willen toch niet afgaan voor een 

heel publiek!  
 
 

GEWESTDAGEN 

WOEHOEW!!! 
 

Huh Gewest wa is 

dat???  

Ik heb daar ook nog 

nooit van gehoord hoor!  

Zou dat tof zijn?  

Geen idee wat ik mij 

daarbij moet 

voorstellen! 

(… Neem zeker eens 
een kijkje op pagina 4) 

PRETPARK 

Ook dit jaar gaan we met z’n allen een 

pretpark onveilig maken . Meer info 

volgt! Kunnen jullie al raden naar waar 

we gaan? Spannend he!! 
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KINDERCARNAVAL 2022 

YESSSS het is weer zover! Wie wordt dit jaar Prins of Prinses Carnaval??? In wat zal hij of zij 

verkleed zijn? Een groene kikker? Een kleurrijke eenhoorn? Of een stoere ridder? 1 ding is zeker: 

dit wordt FUN!!! 

Alle -12 wordt verwacht op 13 maart om 14 uur aan zaal Brugzavel in Berchem! Jullie 

worden dus DAAR TER PLAATSE verwacht en terug opgehaald door jullie ouders om 17 uur. 

De inkom dienen jullie niet te betalen maar neem wel een centje mee voor een drankje en chipje. 

Wij verwachten jullie op jullie paasbest, om er samen een feestje van te maken!  
 

Wij hebben voor jullie enkele carnaval tips opgesteld, want een goede voorbereiding is het halve 
werk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Luister alvast wat carnavalsmuziek.  
 

2) Zorg er voor dat jouw carnaval pak 
niet enkel mooi, maar ook goed zit. 
Zo zal niets jullie in de weg staan om 
er helemaal op los te dansen!  
 

3) Als laatste tip en misschien wel de 

belangrijkste: ALTIJD INHAKEN ALS 

DE POLONAISE !!! 
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KIEKENS FRETTEN OP DE KIEKEFRET  

 

Wij nodigen alle ouders, leden, tantes, nonkels, oma’s, opa’s, mémé’s, pépé’s,…. IEDEREEN uit om 

een lekker kiekske (of viske) te komen eten op ons jaarlijks eetfestijn DE KIEKEFRET! 

Na twee jaar kunnen we eindelijk weer samen kipjes en visjes eten en daarenboven genieten van 

een spetterende show. De leden zullen hiervoor allemaal een performance voorbereiden! (Wisten 

jullie dat het thema JUNGLE is dit jaar, hoe cool is dat?)  

Ook onze tombola is weer van de partij! Durf jij een kansje te wagen? 

Zijn jullie al overtuigd?  

In dat geval worden jullie op 19 maart verwacht in de feestzaal Brugzavel, te Kluisbergen. Wij 

verwelkomen jullie graag vanaf 18u. Rond 21u zal de show van start gaan. 

De kostprijs bedraagt:  

- Kinderen (-12j.): 10 euro  

- Volwassenen (+12j.): 18 euro  

- Visschotel: 20 euro  

 Voor deze prijs zal er een uitgebreid buffet klaarstaan, die zoals elk jaar dat verzorgd wordt 

door slagerij Jurgen.  

Indien jullie kaarten wensen te kopen kan dit op verschillende manieren. Jullie kunnen kaarten 

aankopen via de leiding of in eén van onze verkooppunten.  

Kaarten zullen worden verkocht tot en met 7 maart.  

 

Indien jullie van plan zijn in een grote groep of vereniging te komen, gelieve een mailtje te sturen 

naar chiroruien@gmail.com of geef een seintje aan de leiding zelf. Op die manier kunnen jullie op 

de dag zelf betalen.  

 

Nog een sidenote voor al onze sterren die op 19 maart op het podium verwacht worden : een wijze 

spreuk leerde ons ooit: oefenen baart kunst. Daarom worden jullie op 18 maart verwacht op de 

generale repetitie. Deze start om 19u en vindt eveneens plaats in de Brugzavel.  

 

We sluiten af met een positieve noot, aangezien de regels voor evenementen versoepeld zijn, 

hoeven jullie niet langer een mondkapje te dragen. Wel is het belangrijk om jullie Covid-safe ticket 

zeker niet te vergeten, we zullen die scannen bij het binnenkomen in de zaal. 

Wij kijken er alvast naar uit, tot dan!  

 

mailto:chiroruien@gmail.com
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Gewest VLARD – Gewestdagen 

 

‘Het gewest – VLARD – Vlaamse Ardennen’, bij velen van jullie zal dit geen belletje doen rinkelen, 

daarom wat extra uitleg!  

Het gewest vormt een samenstelling van leiding uit verschillende Chiro’s in de buurt. In ons geval is 

dat: Chiro Ruien, Chiro Melden, Chiro Eine, Chiro Schorisse, Chiro Bevere en Chiro Ronse. De 

bedoeling is om een soort eerste aanspreekpunt te zijn voor Chiro’s van in de streek.  

‘BOOORING! Logisch dat het geen belletje doet rinkelen, wat nen saaien boel is dat!’  

Maar niks is minder waar! Naast de taak als spreekbuis organiseert het gewest ook allerlei leuke 

activiteiten om de leiding uit verschillende Chrio’s samen te brengen.  

Wat het belangrijkste is voor jullie zijn de fameuze ‘gewestdagen’! Ook deze worden georganiseerd 

door het gewest. Tijdens deze activiteit is het aan jullie om te socializen met Chiro’s van uit de 

streek. 

Voor alle takken zal dit doorgaan op Zondag 27 maart, van 13u tot 18u, in het stadspark te 

Oudenaarde:  

Dit was alvast een tipje van de sluier, meer informatie volgt later ☺.  

Ps: de gewesters binnenin onze leidingsgroep zijn Wodan, Marie en Suzanne 

Hopelijk zijn jullie enthousiast als ons!!! 
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INFOAVONDEN OVER KAMP 

Over exact 134 dagen, 191.611 minuten en 11.496.609 seconden vertrekken wij opnieuw op kamp. 
Dit jaar trekken we met z’n allen naar Ruiselede.  

Uiteraard is dit wel nog een tijdje, maar wij willen jullie alvast melden dat we dit jaar opnieuw 
infoavonden organiseren voor wie graag een extra woordje uitleg hoort in verband met Chirokamp.  

Op deze avond kan je je verwachten aan informatie over de kampplaats, het vertrek, de bagage, de 
daguitstap, het thema, de slaapplaatsen, etc. Alles wat je dus moeten weten om op kamp te 
vertrekken! 

Deze zullen plaatsvinden op 28 mei en 4 juni, telkens om 19u in  Zaal Volkswelzijn. Noteer 
deze dus al maar in jullie agenda! Op beide avonden zal dezelfde informatie gedeeld worden, het is 
dus niet nodig om twee keer te komen luisteren.  

Wie het zich herinnert weet vast wel nog dat wij vroeger langs gingen bij de leden om deze 
informatie persoonlijk te delen. Helaas zijn jullie met zooooveeeeeeel de laatste jaren dat dit niet 
meer te organiseren valt.  

Wel maken we een uitzondering voor de jongsten onder ons, de Tjoepkes. Indien jullie dit wensen 
zal jullie leiding langskomen voor een old-fashioned kampbezoek! Jullie kunnen hiervoor best een 
seintje geven aan jullie leiding.  

In juni zullen jullie allemaal een kampboekje waarin alles duidelijk staat uitgeschreven. Er is dus 
geen reden tot paniek als je niet aanwezig kan zijn op eén van de infoavonden.  

Woohooow, begint het bij jullie ook al te kriebelen?  

 

 

Kijken jullie er ook 
zo hard naar uit??? 
Wij alleszins wel!!! 
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Dag lieve vriendjes, wij hebben jullie zooooo hard gemist! 

Hopelijk jullie ons ook…      

Maar, weten jullie eigenlijk nog wie we zijn of wat de Chiro is? We testen even jullie kennis met dit 
quizje, veel succes!  

Heb je amper fouten? Dan ben je helemaal klaar om iedere week terug naar de Chiro te komen. Er 
staan leuke dingen op de planning. Op 13 maart mogen jullie je bijvoorbeeld je mooiste outfit 

aantrekken voor het kindercarnaval!  

Groetjes van:     L...n…a    L…r…e     M…rg…t     S…lk…   

Ps: onze naam invullen was al een eerste quizvraag       
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STOERE SPEELCLUB 

Aller coolste, zotste speelclub 

Wat hebben wij jullie gemist tijdens onze examens! En we kunnen nu wel van de daken schreeuwen hoe blij 
we gaan zijn om jullie terug te zien. 

Jammer genoeg gaat ons chiroweekend niet meer door, dit omdat er nog steeds een vuil beestje zit . Maar 
niet getreurd want we hebben superleuke activiteiten gepland voor jullie. 

We hebben al gezien dat wij met super stoere speelclubbers zitten, maar zijn jullie ook wel goede speurders? 
Want zoals jullie weten is het bijna Pasen (MMMMM CHOCOLADE!), en Wodan ging samen met de paashaas 
eitjes verstoppen in het bos. Maaaaaaar hij is die nu allemaal kwijt, kunnen jullie ze helpen terug te vinden? 

Er zitten 8 eitjes verstopt en ze zien er zo uit:  

 

De volgende keer zullen Julie, Femke & Chloë misschien best helpen met verstoppen! 

Binnenkort is het ook terug kindercarnaval, JEEJ!, denk al maar eens goed na wat jullie gaan aandoen, want 
dan kunnen jullie de volgende prins of prinses carnaval van Kluisbergen worden!! 

Dikke knuffels van Wodan, Chloë, 

Femke & Julie xox 
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RAKWI BOYS & GIRLS 

Dag liefste Rakwi’s, 

Een gelukkig nieuwjaar!!! 

Long time no see!!!! Maar hier zijn we eindelijk terug en we gaan er met volle goesting weer invliegen! Jullie 
vragen zich waarschijnlijk af wat jullie leiding de afgelopen maand heeft uitgestoken. Wij hebben natuurlijk 
net zoals jullie een zalige kerst en oud en nieuw achter de rug, maar daarna hebben wij de volle maand 
achter onze schoolboeken gezeten… SUPER SAAI… Hopelijk hebben jullie een leukere tijd achter de rug. 
Hieronder hebben jullie plaats om wat foto’s te plakken van kerst en eventueel te schrijven wat jullie allemaal 
hebben gedaan tijdens de feestdagen en tijdens januari! Wij zijn heel benieuwd! Jullie kunnen dit 
terugbezorgen aan ons op een Chiro zondag! 

We verlangen om weer mega toffe vette Chiro zondagen met jullie te beleven! Hopelijk jullie ook! 

Dikke coronazoenen van jullie leiding 

Warre, Elise, Aude en Sjoukje 
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Liefste dagboek 

Jammer genoeg al lang geleden, dit komt omdat er zoals altijd op januari geen chiro is 

(Brent had supergoeie punten, bij de rest is er nog werk aan de winkel) én omdat dat 

virusje wat roet in het eten gooide voor Pierke en weekend. 

MAAAAAR; daarom gaan we er de komende zondagen dubbel en dik tegenaan!!! 

Hopelijk kunnen we samen met de leden nog een kipje chappen op de Kiekefret en kunnen 

we een beetje dansen daarna. Er is ook nog dé hoogdag van Kluisbergen (de Ronde van 

Vlaanderen, blijkbaar doet Guillaume mee, ik hoop dat hij niet zoals op kamp wilt afstappen 

na 30 km), daarom is er die dag geen chiro… MAAR onze leden kunnen ons en de rest van 

de leiding tegenkomen op de Paterberg waar de aspi’s staan voor hun kas te spijzen. (ik 

hoop dat ze fristi hebben) 

Groetjes anoniempje 

Hieronder de data waar ik naar uitkijk: 

 Dit is mijn lievelingsfoto van de 

leukste leiding en Torben, Guillaume en 

Marthe 

  

        En kijk een kleurplaat van Bumba haha: 
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KETI  MAGAZINE 

Yoooo Keti’s!!! 

We zijn sinds kort terug gestart met de chirozondagen en wij zijn heeeeeel blij om jullie nu terug 

wekelijks te zien!  

Ondertussen gingen we al naar het bos en speelden we het gekke coronaspel! En wee gerust, ons 

brein loopt over van alle ideeën voor nieuwe activiteiten!  

De kiekefret is ondertussen stilaan in zicht. Dus denk maar al wat na hoe jullie de harten van heel de 

brugzavel zullen veroveren op 19 maart. Warm jullie dansbeentjes dus al maar wat op ☺  En, al 

plankenkoorts? Laat de overheerlijke kipjes dan een extra motivatie zijn! 

Ondertussen kunnen we stiekem ook al al beginnen aftellen naar kamp want het is uiteindelijk nog 

maar een kleine 5 maanden op onze tanden bijten. Begin jullie kalender al maar vast af te vinken! 

Wij zien jullie graag terug volgende zondag, groetjes!!!!!!!!! <33 
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Beste Aspi’s en sportliefhebbers 

Na een maand van hard trainen en platte rust is het tijd om ons weer voor te bereiden op een nieuw seizoen. 
Hopelijk zijn jullie even gemotiveerd als wij om er terug in te vliegen. De komende periode bereiden wij ons 
(hopelijk) voor op een paar klassiekers namelijk: Kiekefret, De Ronde Van Vlaanderen, Aspicafé, leefweek… . Zoals 
jullie zien op de foto rijden wij dit jaar terug mee dus SUPPORTERS OP POST!  

Jammer genoeg gaan we dit jaar opnieuw niet op weekend maar niet getreurd, we maken jullie zondagen weer 
compleet! We kijken er al naar uit om jullie blije bakkes terug te zien. In de tabel vinden jullie de data van de 
komende periode DUS HOU MAAR ZOVEEL MOGELIJK VRIJ xxx. 

 

 Met Sportieve groet, 

Jullie beste, liefste, en leukste Aspileiding!! 
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 Het al het derde boekje is van dit Chirojaar?  

De aspi’s binnenkort leefweek 

hebben? Wij echt al veel zin hebben kindercarnaval!!! 

We heel blij zijn voor hun dat het kan 

doorgaan?  

We hopen dat de Ronde Van Vlaanderen kan doorgaan 

MET publiek!  

‘carnaval’ is afgeleid van het Latijnse ‘carne vale’, wat 

betekent: vaarwel aan het vlees 

 

Het getal 11 wordt gezien als het ‘’gekkengetal’’ en 

wordt vaak gelinkt met carnaval 

 
Bij feesten ging het er vroeger om dat iedereen 
gelijk was. Natuurlijk waren er altijd verschillen 
tussen machtspersonen en bijvoorbeeld armen. 
Om dit niet zo te ervaren tijdens feesten en 
partijen gingen mensen verkleed, zo was iedereen 
even gelijk aan elkaar.  
 

We heel blij zijn dat de Chiro opnieuw op 

zondag doorgaat met z’n allen en dus zonder 

bubbels! 

De leiding heel blij is dat de examens 

eindelijk achter de rug zijn!!! 

 We nu alle tijd hebben om leuke 

activiteiten te verzinnen. 

We verlangen naar de lente zodat we 

weer in het zonnetje kunnen ravotten! 

In Brazilië is carnaval super beroemd! 
 

Wij het heel jammer vinden dat 

weekend niet is doorgegaan? 

We er daarom op kamp een extra lap op 

gaan geven!!! 
We Pierke gemist hebben dit jaar   

Oud-leidster Amandine zwanger is!  

Het een jongentje wordt!!! 

Het ondertussen nog 134 dagen, 3.193 
uren, 191.532 minuten en 11.491.895 
seconden duurt voor we vertrekken op 
kamp! 

 
We op kamp gaan naar Ruiselede dit jaar! Arno dus voor de eerste keer peter is 

geworden!!!!! 

We heb dus allemaal proficiat gaan wensen! Dit maar 35 minuten rijden is vanaf 

Kluisbergen? 

Deze gemeente ongeveer 5000 inwoners telt. Dit alweer het laatste wist-je-datje was? 

Dit boekje door Clémence, Marie en Suzanne wordt geschreven! 
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GSM NUMMERS VAN DE LEIDING 

 

 

Tjoepkes 

Silke: 0470 51 39 94  
Lana: 0473 60 16 72  

Margot: 0487 63 75 23  
Lore: 0471 22 19 16 

Speelclub 

Femke: 0497 78 79 36  
Chloë: 0472 08 27 45 

 Wodan: 0487 68 82 27  
Julie: 0479 72 26 37 

Rakwi’s 

Aude: 0470 02 06 43 
 Elise: 0468 17 36 82  

Sjoukje: 0473 25 33 37  
Warre: 0472 59 42 81 

Tito’s 

Torben: 0468 35 94 08 
 Brent: 0471 02 35 86 

 Guillaume: 0497 32 22 45  
Marthe: 0483 65 54 80 

Keti’s 

Jarne: 0473 36 58 55  
Suzanne: 0493 19 26 45  

Marie: 0495 77 50 67  
Linde: 0499 72 54 66 

Aspi’s 

Clémence: 0484 11 09 06  
Simon: 0478 49 44 17  
Arno: 0475 47 93 65 
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Data Tjoepkes Speelclub Rakwi Tito Keti Aspi 

20/02 Chiro 

27/02 Chiro - Gewestdagen 

06/03 Chiro 

13/03               Kindercarnaval Brugzavel (14u)  

18/03 Generale repetitie 19u -Brugzavel 

19/03 KIEKEFRET!!! 

20/03 Geen Chiro 

27/03 Chiro 

03/04 Geen Chiro – RVV 

10/04 Chiro 

17/04 Geen Chiro – Pasen 

24/04 Chiro  

 

Chiro 


