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‘ t JeeKaeReke 
Jaargang:  7  //  Nr.4 

 Wat vliegt de tijd, het is alweer het op-een-na laatste boekje van dit Chirojaar.  
We hebben dit jaar, na twee lastige coronajaren, eindelijk weer (bijna al) onze jaarlijkse 

activiteiten kunnen laten doorgaan (TeeDee, Kiekefret, RVV,…) en wat zijn we daar blij mee!  
Op naar de laatste sprint richting kamp!  

April – Juni  2022 

GEWESTDAGEN 

Na twee jaar konden de 
gewestdagen eindelijk terug 
doorgaan en wat een succes 

was dat!? Hier maken we terug 
een jaarlijks traditie van! 

Blader zeker door naar de 
volgende pagina om de 
sfeerbeelden te zien! 

ASPI-KAS 

Na Aspi-te huur en de Ronde 
Van Vlaanderen zijn de Aspi’s 

nog opzoek gegaan naar enkele 
ideeën om hun kas nog wat te 
spijzen. Dit in kader van hun 

speciaal activiteit die op 
Chirokamp plaatsvindt. 

Benieuwd welke inzamelacties 
er nog aankomen? Blader dan 

snel door naar pagina 6 

KAMP + INFOAVONDEN  

 

Kamp komt er stilletjes 
aan, joepie! Zodat de 

ouders hun kinderen met 
een gerust hart op kamp 
kunnen laten vertrekken, 

organiseren wij 2 info-
avonden. Deze gaan door 

op zaterdag 28 mei en 
zaterdag 4 juni in de 

Chiro, telkens om 19:30. 
Meer info kan je vinden 

op p. 9 
 

 

 SPECIAAL ACTIVITEIT  

Op 26 juni organiseren we voor 
alle leden een speciaal 

activiteit om het jaar mooi af 
te ronden. Blader naar pagina 

8 voor meer info. 

VERKOOPACTIE LEIDING  

Ook de leiding van Chiro Ruien 
heeft een actie op poten gesteld 
om geld in te zamelen inzage de 

aankoop van nieuwe 
patrouilletenten.  

Wij zullen namelijk onze 
creatiefste en lekkerste 

kookkunsten uithalen en 
zelfgemaakte confituur 

verkopen voor slechts 5 euro 
per potje!!  

 
Meer info kan je terugvinden op 

pagina 7  

EXAMENS L  

 

Ja, ja, de blok- en 
examenperiode komt er 

alweer aan. Hierdoor 
zullen we enkele keren op 
vrijdagavond Chiro geven 

in de plaats van de 
zondagnamiddag. Jullie 

vinden de specifieke data 
terug op de 

afdelingspagina’s en op 
het overzicht op p. 20 

PRETPARK  

 

Joepieee!! Wij kunnen eindelijk 
nog eens met z’n allen op 

daguitstap naar een pretpark.  

Als jullie benieuwd zijn en 
graag willen weten naar waar 
wij gaan… blader even door 

naar p. 4 
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GEWESTDAGEN 
De Gewestdagen zitten er jammer genoeg alweer op, maar wat hebben we het naar ons zin 

gehad! Na twee jaar is het eindelijk terug kunnen doorgaan en het was een groot succes! 
Volgend jaar weer? Zeker weten! 

De Tjoepkes en Speelclub speelden samen het Ronde van Vlaanderen spel in het Liedtspark in 
Oudenaarde, ook de Rakwi’s kwamen daar samen om een ander leuk spel te spelen. De Tito’s 

hadden op vrijdagavond activiteit in het park en voor de Keti’s was er een mini-24 uurse 
georganiseerd. Voor de Aspi’s was er een volledige 24-uurse met een overnachting in Chiro 

Bevere. Hieronder zien jullie enkele sfeerbeelden!  
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KUBBTOERNOOI 

Op 8 mei is het Moederdag en geven wij zoals elk jaar GEEN CHIRO, maar Keti’s en Aspi’s, niet 
getreurd! De Aspi’s van Chiro Melden, onze buren, organiseren naar goede gewoonte een 

Kubbtoernooi. Er wordt tussen de leden en de leiding afgesproken wie meegaat. De groepjes 
tellen min. 2 en max. 6 personen. Het toernooi start om 14 u maar er kan om 13 u 30 al 

opgewarmd worden. We spreken dus zondag 8 mei met de deelnemende leden en leiding af, 
om 13 uur op de parking van de Chiro. Het is de bedoeling dat we met z’n allen met de fiets 
naar Melden fietsen. Neem dus allemaal jullie fiets, helm en fluojas mee! Achteraf keren we 

uiteraard samen terug. Het zal waarschijnlijk wat uitlopen daar, dus wij zullen nog niet om 17u 
terug zijn. Wij houden de ouders op de hoogte via whatsapp, messenger,… Neem misschien 

ook een centje mee om daar ter plaatse iets te drinken.  
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PRETPARK 
 

Joepieee! Nog 36 keer slapen en dan trekken we er samen op uit. Dit jaar rijdt onze bus naar…. 
BELLEWAERDE!!! Het perfecte park om zowel jong als oud te entertainen.  
Hieronder lijsten we even alle informatie op.  
 

- WANNEER ZIJN WE WEG? = Zaterdag 21 mei  
 

- WAAR WORD IK VERWACHT ? = parking van onze Chiro 
 

- HOELAAT MOET IK DAAR DAN ZIJN?  
o Om 8u30 (lekker vroeg uit de veren, wie vindt dat nu niet fijn J ) 

 
- WANNEER BEN IK DAN TERUG THUIS ? = om 19u.  

o Mochten wij toch wat vertraging oplopen, zullen we dit laten weten via de 
Facebookpagina. Hou deze dus zeker in de gaten ! 
 

- O MY GOD, IK WIL MEE !!! HOE MOET IK MIJ DAN INSCHRIJVEN ?? 
o Op de website en Facebook van Chiro Ruien zullen jullie een google forms 

terugvinden. Vergeet deze zeker niet in te vullen!  
 

- SEG WA KOST DAT DAN ??? = Voor de volledige dag (ticket + busrit) vragen wij 35 euro. 
o Het bedrag mag u overschrijven naar onze Chiro rekening : BE42 7555 6635 4054 

(mededeling : naam + voornaam + afdeling).  
o Gelieve in te schrijven VOOR 4 MEI. Zo kunnen we tijdig onze tickets bestellen. 

§ Nadien sturen jullie een berichtje naar leiding Brent : 0471/02 35 86. 
Vermeld hierbij de naam van uw kind en de bevestiging van inschrijving.  

§ ENKEL BIJ ANTWOORD OP HET BERICHT IS DE INSCHIJVING GELDIG ! 
 

- WAT MOET IK DAN ALLEMAAL MEEPAKKEN ?  
o Rugzak : lunchpakket, genoeg tussendoortjes, een drinkfles (die gevuld is J), 

eventueel ook eten voor de terugrit, aangezien we pas rond 19u aankomen aan 
de Chiro.  

§ De leiding voorziet voor jullie ook een vieruurtje.  
o IDENTITEITSKAART  

 
ð OPGEPAST ! De plaatsjes zijn beperkt, dus schrijf jullie zo snel mogelijk in.  

 
Wij willen graag nog de Patrovieux bedanken! Herinneren jullie zich het project van de 
bouwdoos deze zomer op het kerkplein van Ruien? Wel, de Patrovieux heeft hier 
zelfgemaakte pizza’s verkocht. De Patrovieux heeft ons daarna gecontacteerd of ze de winst 
van de pizza’s kunnen schenken voor één van onze activiteiten. Hoe lief is dat?! Met dit geld 
hebben we dus de busrit kunnen financieren naar Bellawaerde. DANKU, DANKU DANKU!!   
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BATTLE TUSSEN DE JEUGDBEWEGINGEN  
 

Op 29 mei is het zover! Dan weten we welke jeugdbeweging van Kluisbergen de sterkste is!! 
De jeugdraad van Kluisbergen organiseert namelijk een Battle tussen de Jeugdbewegingen 

van Kluisbergen! Dit is wel enkel voor de +12 leden. Niet getreurd, er wordt ook iets voorzien 
voor de -12 leden! Naast het aanmoedigen van de +12 leden, kunnen ze zich amuseren op de 

verschillende springkastelen of zich laten schminken. En alsof dit nog niet genoeg is… DE 
KETNETBAND zal ook aanwezig zijn om en om 16u treden ze op! Hoe cool is dat??? 

Jullie (zowel de -12 als +12 leden) worden op 29 mei om 13:30 op de parking van het Kluisbos 
verwacht, dus NIET aan de Chiro. Vanaf 17:00 mogen jullie dan terug opgehaald worden op de 

parking van het Kluisbos. Er wordt deze dag een drankje voorzien door de Jeugdraad dus in 
principe hoeven de leden geen centjes meer mee te hebben.  
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INZAMELACTIE’S ASPI’S 
 
Zoals u wel weet, of niet, gaan de Aspi’s jaarlijks op speciaal activiteit tijdens het Chirokamp. 
Wegens corona is het al een tijdje geleden dat de Aspi’s een grote kas konden inzamelen om 
de speciaal activiteit te financieren. Gelukkig heeft corona er dit jaar (nog) geen stokje voor 

kunnen steken!  
 

Daarom zijn de Aspi’s dit jaar all-in gegaan om een mooi spaarpotje te verzamelen. Doorheen 
het jaar zijn de Aspi’s namelijk al druk in de weer geweest met het verzamelen van centjes. Dit 

aan de hand van een Aspi-te huur, waarbij mensen de Aspi’s konden contacteren om een 
taakje uit te voeren (dogsit, babysit, babyborrel, catering, helpende handen op de koerse, 

werkje in de tuin, auto’s wassen…) waar ze dan een vrijwillige bijdrage voor ontvingen. Ook 
stonden ze op 03/04 met hun bar aan de top van de Paterberg tijdens de mooiste koers van 

het jaar; de Ronde Van Vlaanderen.  
 

Desondanks deze inzamelacties zouden de Aspi’s toch graag nog centjes verzamelen. Dit aan 
de hand van een snoepverkoop op 24 april op de parking van de Chiro. Ook een Aspicafé op 

27 mei staat op de agenda. Deze datum valt in het verlengd weekend van Hemelvaart en 
daarom hebben de Aspi’s een kinderdisco in petto voor de kindjes van 14:00 – 17:00 met een 
inkom van 5 euro waar een drankje bij inbegrepen zit en ’s avonds zijn de jongeren/ouderen 
aan de beurt van 21:00 – …. voor een Silent Disco! Deze twee activiteiten vinden plaats op het 
terrein van de Chiro. Verdere info volgt nog via de Facebookpagina van Chiro Ruien en je kan 

de Aspi’s ook volgen via hun instagrampagina @aspichiroruien  
 

Wie kijkt hier nu niet naar uit??? Wat een inventieve en creatieve Aspi’s hebben we toch!!??  
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HEERLIJK ZELFGEMAAKTE 
AARDBEIENCONFITUUR 

 
Om onze Chirokas een beetje te spijzen maken wij met de leidingsploeg aardbeienconfituur. 

Natuurlijk zit hier een doel achter… onze Chiro is niet meer zo klein als voordien, dit jaar 
hebben we namelijk meer dan 200 inschrijvingen ontvangen!! In kader van deze hoeveelheid 
leden zijn wij genoodzaakt meer materiaal aan te kopen waaronder patrouilletenten voor op 
kamp. We hebben reeds 8 patrouilletenten in bezit maar dit is jammergenoeg niet voldoende 
voor het aantal +12 leden. Een patrouilletent kost 3500 euro en met de winst van de Kiekfret 

alleen kunnen we dit niet financieren, daarom deze bijkomende confituur-actie. 

De aardbeienconfituur wordt bereid door de lieftallige leiding van uw zoon, dochter, neef, 
nicht, kleinkind... We steken er voldoende passie en liefde in zodat de confituur op uw 

boterham zoveel lekkerder zal smaken dan degene die u in de Delhaize, Colruyt of eender 
welke winkel koopt. 

 

Een pot confituur zou neerkomen op welgeteld €5. WABLIEFT?? €5?? ZO GOEDKOOP?? 

Wij voorzien 2 afhaalmomenten om deze exclusieve confituur te bemachtigen! Jullie zijn 
welkom op 1 mei en 15 mei. Telkens voor de Chiro van 13u30-14u00 en na de Chiro van 

17u00-17u30. 

 

Gouden tip voor de leden of papa’s: 8 mei is het Moederdag… en meer hoeven we niet te 
zeggen zeker J 

 

 Ook willen we er nog bij vermelden dat we een enorm sterk team aan kookouders hebben 
die de Chiro mee helpen dragen. Dit jaar hebben ze namelijk zelfgemaakte advocaat verkocht 
en met deze opbrengst kopen zij voor ons nog een patrouilletent aan! Wat wil zeggen dat we 

dit jaar 2 patrouilletenten rijker zullen zijn op kamp!  

Via deze weg nogmaals, merci kookouders, we love you!!  

 

 
 

 



 

 

Pagina | 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTELFORMULIER CONFITUUR  
 
 

- NAAM EN VOORNAAM ………………………………………… 

- AANTAL POTJES AARDBEIENCONFITUUR (duidt aan) 

o 1  

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o Andere ……….. 

 

- AFHALEN OP (duidt aan)  

o Zondag 1 mei tussen 13 :30 - 14 :00 

o Zondag 1 mei tussen 17 :00 - 17 : 30  

o Zondag 15 mei tussen 13 : 30 - 14 :00 

o Zondag 15 mei tussen 17 : 00 - 17 :30  

 

Scheur dit formulier gerust uit het boekje en geef het via je kind, kleinkind… mee naar de Chiro 
of geef dit formulier gerust af aan een van de leiding.  

 

Alvast enorm bedankt voor de aankoop en steun!  

Leiding Chiro Ruien  
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OP KAMP 
In de maand juni mogen jullie van ons nog een kampboekje verwachten met allerlei 

informatie over het kamp. We geven graag al de belangrijkste informatie mee, zodat de 
mama’s en papa’s de verlofperiode tijdig kunnen plannen! Vroeger was het de 

gewoonte dat de leiding van elke afdelingsgroep de leden gingen bezoeken thuis om 
wat meer uitleg te geven over het kamp. Maar wij zijn ondertussen zodanig gegroeid, 

dat dit helaas niet meer mogelijk is.   

Als alternatief organiseren we dit jaar opnieuw infoavonden, deze vallen op 
zaterdagavond 28 mei en 4 juni, telkens om 19:30 te Volkswelzijn Ruien deze avond 
wordt er een korte voorstelling gegeven over hoe het kamp zal verlopen. IEDEREEN is 

welkom op deze avond, zowel de leden als hun ouders. Kan je niet aanwezig zijn en 
heb je toch nog vragen? Aarzel dan zeker niet om de afdelingsleiding van uw kind te 

contacteren of de hoofdleiding.  

 

De belangrijkste info die we nu al kunnen meegeven:  

- Ons kamp gaat door van 1-11 juli voor de +12 leden  
o En van 4-11 juli voor de -12 leden 

- De locatie van de kampplaats is kamphuis t’Haantje in Ruiselede 
o Het is ongeveer 45 kilometer met andere woorden een ideale fietsafstand 

voor de +12 leden 
o De -12 zal op 4 juli met de trein vertrekken vanuit Oudenaarde 

- We kunnen het kampthema ook al verklappen zodat jullie tijdig een kostuum 
kunnen vinden of in elkaar knutselen = dit jaar gaat ons kamp over VIDEOSPELLE-

TJES!!  

SPECIAAL ACTIVITEIT 
Om ons Chirojaar in pracht en praal af te ronden, organiseren we op 26 juni een speciaal 

activiteit met alle leden samen! We spreken hiervoor af om 11 u aan de Chiro en gaan daarna 
met z’n allen samen picknicken op de fruitige speelweide. Iedereen neemt binnen zijn/haar 

groep iets mee of maakt zelf iets klaar waar iedereen mee van kan smullen. Dit wordt 
onderling via de leden afgesproken of er wordt tussen de leiding en ouders afgesproken. Na 
de gezellige picknick spelen alle groepen samen één groot spel zonder grenzen! Er is in de 

namiddag ook een verrassing voorzien voor de leden "#$%  

Jullie mogen dan om 17 u terug aan de Chiro worden opgehaald. 
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Halloootjesss deugenieten  
 
Het is al weer bijna het einde van een fantastisch chirojaar &'(, maar niet getreurd want er 
komen nog een heleboeellll leuke activiteiten, heel wat prachtige en hopelijk zonnige chiro 
zondagen en zeker niet te vergeten op 21 mei gaan we naaaaar… BELLEWAERDEEEE!!  Wij zijn 
al benieuwd hoe stoer jullie allemaal zijn en zonder handen op de attracties durven. De laatste 
zondag hebben we nog een speciale activiteit voor jullie."#$% Een paar dagen erna zijn we weg 
op het mega-fantastische chirokamp! Wij kijken er super hard naar uit om met jullie allemaal 
op kamp te gaan.  
 
Kusjes en knuffels van jullie liefste leiding  
XXXXXXX 

Zondag 24 april: Chiro 

Zondag 1 mei: Chiro 

Zondag 8 mei: Geen Chiro (Moederdag) 

Zondag 15 mei: Chiro 

Zaterdag 21 mei: Pretpark 

Zondag 29 mei: Battle tussen jeugdbewegingen 

Zondag 5 juni: Chiro 

Zondag 12 juni: Geen Chiro (Vaderdag) 

Zondag 19 juni: Chiro 

Zondag 26 juni: Chiro (speciaal activiteit) 

TJOEPKES  
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Hier zijn we weer, en jammer genoeg voor de laatste keer &'( (dit jaar dan toch). 
Maar niet getreurd want we hebben nog heel wat leuke activiteiten klaar voor jullie! 
 
Naast onze mega toffe activiteiten gaan we 21 mei ook eens ergens anders naartoe dan naar 
het bos of de fruitige speelweide, een plaats waar veel plezier is, je nat kan worden van een 
grote watersplash, en waar we kunnen griezelen in het spookhuis want we gaan naaaaarrrrr 
*tromgeroffel* EEN MEGA TOF PRETPARK!! 
 
Maaarrr…… dit is niet het enige coole ding dat wij in petto hebben voor jullie. 
We hebben al heel veel leuke activiteiten klaarliggen voor de warme Chiro-zondagen. 
 
Als laatste willen we jullie ook nog klaar maken op een kleine verrassing omdat jullie dit jaar al 
allemaal zo flink waren! Op 26 juni houden wij een speciale activiteit met iedereen van de 
Chiro, maar wat dat zal zijn houden we nog even voor ons zelf )*+, 
 
Wij kijken ook al uit naar het Chiro kamp dat er zit aan te komen, we zijn al volop toffe 
activiteiten aan het voorbereiden voor jullie om jullie de beste 7 dagen van de zomervakantie 
te geven!! 
 
Groetjes jullie lieve leiding 
 
Wodan, Julie, Chloë en Femke xoxoxo 
 
 
 

24 april: chiro 

1 mei: chiro 

8 mei: geen chiro  

15 mei: chiro 

21 mei: pretpark 

29 mei: Battle tussen 
jeugdbewegingen 

5 juni: chiro  

11 juni: chiro (zaterdag 19-21u) 

18 juni: chiro (zaterdag 19-21 u) 

26 juni: speciale activiteit 

SPEELCLUB 
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24 april – CHIRO 

1 mei – CHIRO 

8 mei – geen chiro, verwen 

jullie mama’s 

15 mei –  CHIRO 

21 mei – pretpark‼‼‼ 

28 mei - CHIRO 

3 juni – CHIRO (op vrijdag!) 

10 juni – CHIRO (op vrijdag!) 

17 juni – CHIRO (op vrijdag!) 

26 juni – speciale activiteit 

RAKWI’S – THE LAST CHAPTER 
 

Hallo coolerdsss 

Al de laatste afdelingspagina van dit jaar? Time flies when you’re having fun! 

MAAAR dat betekent ook, nog meer leuke activiteiten! 

Wisten jullie al dat wij op 21 mei naar een gigacool pretpark gaan? Wie is stoerder dan leiding 
Aude en Elise en durft zonder roepen overkop gaan? 

 

Na al die leuke chirozondagen zien we jullie in juni drie keer op vrijdagavond, want dan moet 
de leiding studeren (BOEE SAAAI).  
Maar dat betekent niet dat de activiteiten minder leuk zullen zijn. Ooit al eens een avondspel 
in het bos gespeeld? Of de liefdesbron afgewandeld wanneer het donker begon te worden? 
Of nog beter bij een kei cool kampvuur met marshmallows gezeten in de chiro? 

Na al dat zwoegen en zweten achter onze schoolboeken, zijn we op 26 juni terug met een 
speciale activiteit.  

 

Daarna wordt het tijd om jullie valies van te zolder te halen en jullie vuilste ravotkleren erin te 
steken, want dan komt kamp in zicht‼ JULLIE GAAN TOCH ALLEMAAL MEE HÉ?! 

De leiding is alvast leuke spelletjes en activiteiten aan het voorbereiden om jullie de leukste 
week van de zomer te bezorgen.  
Als jullie kunnen raden met welke activiteit we bezig waren op de foto’s hieronder, dan 
kennen jullie al één van de kampactiviteiten )*+,.  

 

Groetjes, knuffels en kusjes 

Aude, Elise, Sjoukje en Warre 

xxxxxx 
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Flitsende nieuwsberichten door de 
Tito’s 

 

 
  

   

24/04: CHIRO 
01/05: CHIRO 

08/05: Geen CHIRO 

15/05: CHIRO 

21/05: PRETPARK 

29/05: CHIRO (battle tussen jeugdbewegingen) 

03/06:  CHIRO 19u-21u 

10/06: CHIRO 19u-21u 

26/06: CHIRO 19u-21u 

“Ewa fakka’s, alles goed 
vandaag? 
Jaweeeeel alleen Paasvakantie is 
nu al gedaan  waarom? Omdat 
het maar twee weken was! Oh 
daarom!?” 
-Lil’ Torbinow (Rapper van Chiro 
Ruien) 

 

Wat was me dat een Paasvakantie! We hopen dat jullie ervan 
hebben genoten! Jammer genoeg is het nu gedaan, maar treur niet, 
want als je het boekje goed gelezen hebt, kan je zien dat er nog heel 
wat leuke activiteiten aankomen! Zoals pretpark en ook kamp!! 
(JOEPIE)! De leiding ziet het in ieder geval zeker al zitten! Opstaan, 
lekker ontbijt, hele dag spelletjes en dan laat gaan slapen! Wat moet 
je nog meer hebben? "#$% 
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Dag allerbesteleukstecoolste Keti’s,  
 
Hier gaan we, het laatste boekje van dit Chiro jaar voor we op KAMP vertrekken. Ja ja alles komt nu 
wel heel dichtbij! Jullie kunnen het jullie niet voorstellen hoe hard we ernaar uitkijken om met deze 
beestige bende op kamp te vertrekken. Maar goed, voor we vertrekken staan nog heel wat toffe 
activiteiten op de planning. Onder andere het bezoek aan een PRETPARK.  
Kunnen jullie al raden aan de hand van de foto’s waar we dit jaar naar toe gaan?   
 

Nog iets superleuk op jullie planning is de +12 BATTLE 

TUSSEN DE JEUGDBEWEGINGEN, die doorgaat op het 

domein kluisbos. Samen met al de jeugdbewegingen 

van Kluisbergen. Hier kunnen we laten zien dat Chiro 

Ruien er met kop en schouders bovenuit steekt! We 

rekenen hiervoor op jullie! Dus smeer jullie kuiten al 

maar in! Als laatste hebben we ook nog een SPECIALE 

ACTIVITEIT samen met de volledige Chiro. Tijdens de 

examens (BOEEEE) schakelen we weer even over op 

vrijdag. Zo kunnen wij toch nog Chiro geven en moeten 

jullie ons niet te lang missen xoxo. 

Op het KETIGEWEST waren jullie talrijk aanwezig dit 

heeft dan ook voor een TOP 24-uurse gezorgd 

waarvoor dikke merci!  

 

Wij kijken superhard uit naar de komende maanden!   

Doeiiiiii   

 

Jarne, Suzanne, Marie en Linde!   

 

(Zoek ons op de foto’s J)  

 

Zon 01/05 CHIRO 

Zon 08/05 KUBTOERNOOI CHIRO 

MELDEN  

Zon 15/05 CHIRO  

Zat 21/05 PRETPARK 

Zon 29/05  CHIRO 

Vrij 03/06 BATTLE TUSSEN DE 

JEUGBDBEWEGINGEN  

Vrij 10/06 CHIRO 

Vrij 17/06  CHIRO 

Zon 26/06 SPECIALE ACTIVITEIT  

KETI’S  
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Liefste, leukste, stoerste, grappigste en coolste Aspi’s,  

 

De tijd is aangebroken, dit is de laatste afdelingspagina dat ik zal schrijven als leidster… L  

Maar niet getreurd!! Er komen nog 3 mega zotte maanden vol activiteiten en plezier aan!! Ik 

kan jullie al beloven dat we er de beste lente/zomer van zullen maken samen!! Ik kan niet 

blijer en trotser zijn om mijn Chirocarrière met zo’n topgroep te kunnen afsluiten!!  

De Ronde Van Vlaanderen, wa was da?? Het is een gigantisch succes geweest! We mogen de 

weergoden bedanken dat het toch nog zo’n mooi weer heeft mogen zijn op deze bijzondere 

dag! Jullie hebben maar weer eens bewezen hoe een goeie verkopers jullie zijn en hoe hard 

jullie kunnen werken! Chapeau!! Verder staat er nog een Aspi café gepland waar we de 

laatste centjes kunnen verzamelen voor onze geheimzinnig leuk speciaal activiteit, rarara, 

wat wordt het?? Hihi, ik wil het wel verklappen maar weet het zelf nog niet J J J  

Verder kunnen jullie nog uitkijken naar ons kamp van 1-11 juli waar tweedaagse, dagtocht, 

nachtspel, playbackshow, kampvuur en de allerleukste fietstocht op ons te wachten staat! 

Tellen jullie ook even hard af als ik??? Of toch niet? Ah nee, natuurlijk niet, want dan zullen 

jullie afscheid van de allergraafste leiding moeten nemen J L En bij deze nog eens een hele 

warme oproep naar jullie als Aspi’s toe om leiding te worden. Leiding zijn is het plezantste 

wat er is!! Je leert hier ook enorm veel uit EN wordt sneller aangenomen als dat op je CV 

vermeld staat!! Weten jullie al wat een CV is? Nee? Ik ook niet J Mopjeee, dat is voor later!  

Om jullie nog warmen te maken dan dat jullie al zijn wordt er een teambuilding 

georganiseerd in de grote vakantie om een band te scheppen met de leukste leidingsploeg 

van het land!! Joepie de poepieee!  

Afsluiten doe ik met een dikke pieper en nog een agenda vol uitkijkdata! 

Doei, Clémence <3  

24/04 Chiro (snoepverkoop) 29/05 Battle tussen de jeugdbewegingen 

01/05 Chiro  03/06 Vrijdag Chiro  

08/05 Kubbtoernooi 10/06 Vrijdag Chiro  

15/05 Chiro 17/06 Vrijdag Chiro  

21/05 PRETPARK  26/06 Speciaal activiteit met z’n allen 
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Wij dit jaar op kamp 
gaan naar Ruiselede? 

Het op 1 april nog 
heeft gesneeuwd?  

Dit geen 1 april grap is??? 

Dat we er nu al naar uitkijken 
om op kamp te vertrekken? 

Wij via acties van Joyvalle en 
Soubry gratis melk en pasta 
kunnen winnen voor op 
kamp? 

Dat jullie ons daarbij 
kunnen helpen? 

Door de flapjes van Joyvalle en 
barcodes van Soubry te 
verzamelen en af te geven aan 
jullie leiding?  

Een Italiaan gemiddeld 
26 kilo pasta per jaar 
eet? 
Er meer dan 
600 soorten 
pasta bestaan? 

Ruiselede in de provincie 
West-Vlaanderen ligt?  

Clémence in Porto aan het 
boekje werkte? 

Dit helemaal niet 
zo ver is?  

Dat de leiding zelf 
confituur gaat maken 
en verkopen? 

Wij bijna terug 
examens hebben? 

Daarom de 
vrijdagen Chiro gaan 
geven? 

1 koe per dag 90 glazen melk 
zou kunnen vullen?  

Wij daarvoor wel wat 
lieve mama’s gaan 
inschakelen?  

Dat we er in de loop 
van dit jaar 5 nieuwe 
Keti’s bij hebben 
gekregen?  

Suzanne tegelijkertijd 
in Berlijn zat te werken 
aan het boekje? 

Marie in Sevilla tekstjes 
schreef?  

We ons Chirojaar 
afsluiten met een 
mega leuke activiteit 
met alle leden samen? 

We dus eigenlijk op zoek 
zijn naar 2 vrijwillige 
koeien die elke dag melk 
voor ons willen voorzien 
op kamp?  

De Aspi’s snoepjes 
gaan verkopen voor 
hun Aspikas? 

Het boekje geschreven is 
in 3 verschillende landen?  

Dit het laatste wist-je-
datje is van dit boekje? 

We Linde zullen nodig hebben 
om het West-Vlaams voor ons 
te kunnen vertalen?  

Zij eigenlijk de 
aanleiding zijn voor het 
kopen van 2 nieuwe 
patrouilletenten?  

Dit een mopje is 
aangezien wij vorig jaar 
eigenlijk al een nieuwe 
tent nodig hadden  

Ze op 27 mei een silent 
disco organiseren?!! 
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GSM NUMMERS VAN GROEPSLEIDING  
 

 

Tjoepkes Speelclub 
Lana: 0473 60 16 72  
Silke: 0470 51 39 94 
Lore: 0471 22 19 16  

Margot: 0487 63 75 23 
 

Chloë: 0472 08 27 45  
Julie: 0479 72 26 37 

Femke: 0497 78 79 36 
Wodan: 0487 68 82 27 

  
 

 

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

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

 

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

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

 
 

 

Keti Aspi  
Linde: 0499 72 54 66 
Jarne: 0473 36 58 55 

Suzanne: 0493 19 26 45 
Marie: 0495 77 50 67  

 
 

 
Clémence: 0484 11 09 06 
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DATA -12 +12 

ZONDAG 24/04 CHIRO 

ZONDAG 01/05 CHIRO 

ZONDAG 08/05 GEEN CHIRO KUBBTOERNOOI Keti’s en Aspi’s 

ZONDAG 15/05 CHIRO 

ZONDAG 21/05 PRETPARK  

ZONDAG 29/05 BATTLE TUSSEN DE JEUGDBEWEGINGEN 

VRIJDAG 03/06 CHIRO 
!Afhankelijk van jullie groep! 

 
VRIJDAG 10/06 CHIRO 

!Afhankelijk van jullie groep! 
 

VRIJDAG 17/06 CHIRO 
 !Afhankelijk van jullie groep! 

 
ZONDAG 26/06 SPECIAAL ACTIVITEIT 

 


