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Hey, jij daar! 

Ja, jij. Je bent actief in de Chiro, hé. Dat het daar  
awesome is? Yep, er hangt een ongedwongen sfeer en je 
speelt er naar hartenlust met je vrienden en vriendinnen. 
De Chiro is het leukste en meest verrassende pretpark van 
de wereld! En weet je wat de topattractie is? Dat ben jij. 
Omdat je bent wie je bent. Zo kleur jij mee de Chiro in! 

En je bent niet alleen. Kijk eens om je heen.  
Honderdduizend andere mensen vinden net als jij de Chiro 
fantastisch. We vormen een kleurrijke bende en toch is 
geen een gelijk. Samen laten we zien hoe veelzijdig een 
Chirogroep is. Grijp deze kans en word nog een spat  
kleurrijker! 

Wij wensen u alvast veel leesplezier en hopelijk zien we 
ieder kind elke spelnamiddag, klaar om te ravotten terug! 
En uzelf zien we natuurlijk graag op al onze activiteiten. 

 

Welkom bij Chiro Leouki Meldert! 

 



Chiro Leouki Meldert is één van de zowat 1400 Chirogroepen in Vlaanderen. 

Chiro is een jeugdbeweging in Vlaanderen en Brussel. Elke Chirogroep behoort tot 

Chiro Nationaal. Deze is onderverdeeld in 10 verbonden. Wij behoren tot het  

verbond Limburg, waarvan het secretariaat zich in Hasselt bevindt. 
 

Een verbond is op zijn beurt weer onderverdeeld in gewesten. Daartoe behoren 

Chirogroepen uit onze streek. Het verbond Limburg telt 10 gewesten. Ons gewest 

heet Snorkel. 
 

Een Chirogroep bestaat dan weer uit afdelingen. Deze afdelingen zijn bij ons, van 

klein naar groot: Robbedoes, Speelclub, Rakwi, Tito, Keti, Aspi en niet te vergeten 

de leiding. 
 

Allemaal samen vormen wij die ene beweging, die heel wat in beweging brengt! 

 

Chiro Leouki Meldert is ... 

“CHIRO” is een Christelijke beweging. Men 

gebruikt de eerste twee letters van de 

Griekse naam voor Christus: de CHI (in het 

Grieks als hoofdletter X geschreven) en de 

RHO (in het Grieks als de hoofdletter P). 

“LEOUKI” staat voor leiding, ouders  

en kinderen. Deze drie elementen zijn 

immers onmiskenbaar in een goede  

Chirowerking. Het ene kan gewoon 

niet zonder het andere. 

                                                     Contact tussen 

                                               Leouki en alle 

                                         Chirosympathisanten  

                                  onderhouden wij met ons 

                             vierjaarlijks boekje “Hallo”. 

                       Dit Chirojaar mag u nog een 

                winter-, lente- en zomereditie van     

           ons verwachten. Telkens met een  

    heleboel informatie en amusante  

verhalen. Het verspreiden van dit boekje 

gebeurd digitaal. Mocht u nog niet  

ontvangen, kan u altijd een mailtje sturen  

    naar info@chiroleouki.be  



Ook dit jaar mag je weer heel wat van onze Chiro verwachten. Er staan talloze  

spelnamiddagen voor de boeg en natuurlijk ook weer het hoogtepunt van elk  

Chirojaar, het kamp! Elke spelnamiddag start om 14 uur en eindigt om 17 uur. Er 

wordt telkens toezicht voorzien vanaf 13.40 uur.  

Kalender 

SEPTEMBER 

 

 

OKTOBER 

 

 

NOVEMBER 

 

 

   eetdag       optocht    Christus Koning 

DECEMBER 

       Sint                              Kerst      Jingle Rocks 

JANUARI 

 

 

FEBRUARI 

 

 

 carnaval 

MAART 

 

 

                        Pasen      Paasontbijt 

APRIL 

 

 

MEI 

 

 

   Chirobal 

JUNI 

 

 

JULI 

 

 

AUGUSTUS 

 

t.e.m.  

                   kamp 



WWW 

www.chiroleouki.be 

Op onze eigen website kan u terecht voor meer informatie, 

foto’s, de kalender en zoveel meer. 

www.facebook.com/chiroleouki.meldert 

Op onze facebookpagina kan je de laatste nieuwtjes van 

ons Chirogebeuren volgen. 

info@chiroleouki.be 

Voor ideeën, vragen, klachten en suggesties i.v.m. onze 

Chiro, spelnamiddagen, leiding, Chirobal…  kan u altijd 

terecht op het e-mailadres van onze Chiro. 

www.chiro.be 

De website van Chiro Nationaal kan je bezoeken voor 

meer informatie rond het Chirogebeuren, het jaarthema, 

andere Chiro’s... 

http://www.chiroleouki.be
http://www.facebook.com/chiroleouki.meldert
mailto:info@chiroleouki.be
http://www.chiro.be


Voor vele betekent zo’n gloednieuw Chirojaar een blij weerzien, maar ook dit jaar 

zijn er weer kinderen waar we een heuse welkom tegen zeggen! 

Gedurende het hele Chirojaar wordt er aandacht besteedt aan  

momenten met de hele Chirogroep, maar omdat elke leeftijd anders is, gebeuren 

de meeste activiteiten per afdeling. Op deze manier  

kunnen we alle kinderen iets naar hun leeftijd aanbieden.  
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Bij welke groep ben je nu? 



Een nieuw Chirojaar brengt altijd heel wat veranderingen 

met zich mee. Voor het eerst in enkele jaren blijft onze 

leidingsploeg net dezelfde als die van vorig jaar. Alles te 

samen staan we dus weer met maar liefst 16 leiders en 

10 leidsters vol enthousiasme klaar om van iedere  

spelnamiddag een onvergetelijke dag te maken en zo 

een spetterend Chirojaar te verwezenlijken. 

Soms heeft ons vast team het te druk met school/werk of komen ze gewoon  

handen te kort. Dan kunnen we rekenen op onze freelance. We hopen dat we er 

samen met u een ongelooflijk, onovertroffen en onvergetelijk jaar van mogen  

maken. 

  

De leidingsploeg 



ROBBEDOES 

De allerjongste leden zijn onze  

Robbedoezen. Ze houden van  

fantaseren en dat wordt geïntegreerd in 

de spelen. De Robbedoezen dompelen 

zich samen met hun leiding onder in de 

wereld van trollen en heksen, prinsen 

en prinsessen en andere  

sprookjesachtige figuren. 

 

RAKWI 

Deze kinderen hangen samen met hun 

leiding de aap uit. Ze ravotten zich te 

pletter, trekken eropuit en lopen zich de 

ziel uit het lijf bij een supergroot  

bosspel. Regen en wind houden hen 

niet tegen om buiten te ravotten. Het 

liefst springen ze dan nog in een grote 

plas om lekker vuil te worden. 

 

KETI 

De Keti’s trekken op avontuur, doen een 

tweedaagse in de natuur met rugzak en 

kompas of bouwen zelf een vlot om de 

rivier over te steken. Ze beulen zich af in 

een zelfverzonnen sport, of zetten hun 

lokaal volledig op z’n kop om het  

vervolgens weer helemaal op te ruimen. 

 

 

 

SPEELCLUB 

Klein, maar niet meer de kleinsten. 

Speelclubbers houden van spelen, zo 

simpel is dat! Ze ontdekken de wereld 

en zijn onnoemelijk nieuwsgierig. Ze 

dollen en rennen door het bos,  

verkleden zich of trekken eropuit voor 

een tocht vol spelletjes, plezante liedjes 

en gekke opdrachten. Ze worden ook al 

wat mondiger en dat zal de leiding  

geweten hebben! 

 

TITO 

Eropuit trekken met de fiets of in een 

ander dorp een spel gaan spelen.  

Keihard ertegenaan gaan in een plein-

spel en graag winnen, door tactiek of 

door snelheid. Stilvallen om te  

zwijmelen over een superster of om de 

laatste stand van zaken in voetballand 

te bespreken hoort er ook bij. 

 

ASPI 

De oudste afdeling neemt er goed van 

en wisselt hevige spelen af met stevige 

babbels in het gezelligste hoekje van 

het lokaal. Af en toe staan ze stil bij 

‘leiding zijn’ of proeven ze van het  

leiden van een jongere afdeling. Ook al 

zijn ze de oudsten, toch leven ze zich 

heel graag uit in een leukte tocht, een 

boeiende quiz of een traditioneel spel. 



Robbedoes 

04-07-1994 

Notenstraat 23 

0496/15 10 79 

Studie: Toerisme en 

recreatiemanagement 

4 jaar leiding 

EVELIEN 

03-06-1997 

Sint-Annastraat 47 

0470/50 68 21 

Studie: Burgerlijk 

ingenieur 

1 jaar leiding 

CURD 

18-09-1991 

Hertenrodestraat 29 

0494/93 99 34  
Werk: Magazijnier 

6 jaar leiding 

WIM 

25-07-1997 

Sparrenweg 19 

0477/30 82 39 

Studie: Industrieel 

ingenieur 

1 jaar leiding 

ARNO 

28-01-1997 

Zelemsebaan 24 

0471/72 25 28  
Studie: Financiën-

verzekeringen 

1 jaar leiding 

JARNE 

03-07-1997 

Pastorijstraat 15 

0493/71 99 55 

Studie: Politieke en 

sociale wetenschappen 

1 jaar leiding 

LUCAS 

17-03-1997 

Belokenstraat 20 

0478/09 92 01  
Studie: Burgerlijk 

ingenieur 

1 jaar leiding 

FAEDRA 
Speelclub 



27-03-1997 

Geeneindestraat 43 

0484/84 46 50  
Studie: Bio-

technologie 

1 jaar leiding 

SOFIE 

23-06-1997 

Geeneindestraat 39 

0491/43 66 53  
Studie: Handels-

wetenschappen 

1 jaar leiding 

LEROY 

20-08-1996 

Zandstraat 26 

0479/68 25 98  
Studie: Kinesitherapie & 

revalidatiewetenschappen  

2 jaar leiding 

JULIE 

28-10-1995 

Gyzevennestraat 9 

0477/04 30 70  
Werk: Technisch 

ingenieur  

3 jaar leiding 

BRAM 

07-02-1991 

Sint-Annastraat 40 

0477/22 52 51  
Studie: Lager onderwijs 

6 jaar leiding 

BRECHT 

31-05-1996 

Sint-Annastraat 47 

0484/83 53 79  
Studie: Burgerlijk 

ingenieur 

2 jaar leiding 

ARNO 

Rakwi 



18-05-1994 

Hertenrodestraat 29 

0498/19 47 24  
Werk: Schrijnwerker 

4 jaar leiding 

GERT 

23-05-1989 

Gyzevennestraat 53 

0472/88 95 00  
Werk: Monitor 

naschoolse sport 

9 jaar leiding 

ANNELIES 

22-04-1994 

Hereheidestraat 60 

0477/38 66 33  
Studie: CMD interaction 

design 

4 jaar leiding 

NELE 

17-02-1995 

Hereheidestraat 14 

0476/02 12 72  
Studie: Burgerlijk 

ingenieur 

3 jaar leiding 

TOON 

05-07-1995 

Gyzevennestraat 53 

0478/68 32 33  
Studie: Sociaal werk  

3 jaar leiding 

LAURIEN 
18-03-1996 

Geeneindestraat 19 

0475/82 98 27  
Studie: Rechten  

2 jaar leiding 

HANNES 

20-07-1995 

Nachtegaalstraat 11 

0471/02 75 46  
Studie: Toerisme en  

recreatiemanagement 

2 jaar leiding 

ANGELE 

Tito 

Keti 



11-01-1993 

Hereheidestraat 12 

0477/43 29 70  
Werk: Schrijnwerker 

5 jaar leiding 

SANDER 

02-09-1992 

Geeneindestraat 19 

0473/79 51 19  
Werk: Werkzoekende 

5 jaar leiding 

TOMAS 

29-01-1992 

Hertenrodestraat 64 

0494/21 83 82  
Werk: Arbeider 

5 jaar leiding 

DIETER 

30-06-1994 

Gyzevennestraat 59 

0476/73 30 26  
Studie: Communicatie-

wetenschappen 

4 jaar leiding 

BERNICE 

14-03-1994 

Meldertsebaan 1B 

0495/84 25 54  
Werk: Verkoopster 

4 jaar leiding 

SANDRINE 
25-04-1997 

Hereheidestraat 14 

0475/30 94 69  

Werk: Informatica 

1 jaar leiding 

RIK 

Aspi 

Freelance 

Hoofdleiding: Dieter Reynders 



Twee woorden en een uitroepteken. 
Dat is de titel van het nieuwe jaar-
thema. Geef Kleur! is een oproep. Een 
omroep om als leiding elk weekend de 
gedroomde ambassadeur voor de  
Chiro te zijn, jezelf volledig te smijten 
met je kleurrijke persoonlijkheid. 

Je bent wie je bent, en zo kleur je 
mee de Chiro in 

In de Chiro kan iedereen zichzelf zijn. Je hoeft niets speciaals te kunnen of te doen 
om bij de Chiro te komen. Dat vinden wij de normaalste zaak van de wereld en  
bovendien levert dat een kleurrijke en diverse boel op.  

Daarnaast zijn er ook verschillende Chirogroepen. Er zijn er kleine en grote, je hebt 
er in de stad en op het platteland, enzovoort. Geen enkele Chirogroep is hetzelfde 
en dat is goed. Allemaal gelijk: hoe saai zou dat niet zijn? Toch is er een gemeen-
schappelijke S-factor. Spel, uiteraard! Hoe verschillend we ook zijn, spel verbindt 
alle Chirogroepen in Vlaanderen met elkaar.  

De Chiro kleurt jou en jij kleurt de Chiro 

Dit jaar spelen we met kleur en willen we kijken hoe kleurrijk onze Chiro is. We  
willen alle kleuren verzamelen en zelfs op zoek gaan naar nieuwe kleuren! We  
willen onze laten verwonderen door iedereen op onze Chiro en de buurt er van 
overtuigen om mee kleur te geven aan onze Chiro!  

Wil jij nog meer? Een witte raaf gaat op zoek naar kleur. Hiervoor schakelt hij de 
hulp in van een kleurenblinde toekan. Volg dit leuke luisterverhaal op 
geefkleur.chiro.be 

Geef kleur 
Geef de Chiro jouw kleur! 



Paars: de kleur van de 
Robbedoezen waar ik 
de voorbije twee jaar 
leiding van ben  
geweest. 
  Julie 

Groen: de vlekken 
op mijn rok van 
mijn allereerste jaar 
bij de Chiro. 
                Angele 

Oranje: de herinnering 
aan twee fantastische 
Aspi-jaren. 
Tomas 

Afgeschoten blauw: 
mijn hemd dat al  
jaren meegaat. 

Wim Groen: de kleur van de 
tenten op kamp. 
Brecht 

Oranje: de kleur  
van het kampvuur. 
Arno M 

Geel: mijn eerste 
koord van mijn  
leidingsfluitje. 

Sofie 

Rood: de voetbalsokken 

die we kregen  als Tito. Ik 

doe ze nog altijd aan op 

de Chiro.  

  Toon 

Paars: als Keti heb ik WC-
verfrisser in mijn haar 
gekregen. Een zéér sterke 
paarse lavendelgeur die 
me nog een tijdje gevolgd 
heeft.  
      Nele 

Rood: de keer dat we onze 

haren oranje/rood gingen  

verven, maar ons een 

beetje mispakte aan de 

kleur. 

Lucas Oranje : de kleur van de 
Aspi's. Eén van de beste  
tijden uit mij Chiroleventje 
#hetbestekampooit  
Sander Blauw en rood: 

een Chiro-

hemd en een  

Chiro T-shirt. 

Evelien 

Geel: alle zonnige Chiro- 

en kampdagen. Het kamp 

blijft nog altijd het hoogte-

punt van mijn Chirojaar . 

Dieter 

Blauw en geel: de kleuren 

van de Chirobalaffiches, 

doen me denken aan alle 

fijne plakmomenten tijdens 

de weken voor het Chirobal.    

   Sandrine 

Beige: mijn allereerste 
Chirorok die nu na  verloop 
van tijd serieus versleten is, 
maar ik kan hem niet  
wegdoen door de vele 
leuke herinneringen.  
                     Bernice 

Blauw: de kleur van  

mijn eerste Chirotrui 

waarop ook een  

bijnaam staat.  

Leroy 

Zwart en geel:  
de Chirobal T-shirten 
          Hannes 

Bruin: alle keren 
dat ik vuil  
thuiskwam. 
     Curd 

Fluogroen: de  
kleur waarin  
onze naam op  
onze eerste trui  
gedrukt stond.  
    Faedra 

Rood: het Chirobloed 

dat na 21 jaar nog 

steeds in me stroomt. 

Annelies 

Groen: de leuke spelletjes 

in de natuur. 

       Rik 

Groen: mijn fantastisch eerste 

jaar als Rakwileiding. 

   Jarne 

Blauw: de kleur van mijn knieën,  

benen en rug na een fantastische 

Chiro-ervaring. 

Arno D 

Wit: al de keren dat het gesneeuwd 

had en we met traktorbanden van 

de berg gingen glijden. 

Laurien 

Oranje: ik draag nog 

steeds de kousen die 

we kregen  tijdens 

een super Aspi-jaar! 

Bram 

Grijs: de kleur van 

mijn eerste Chirotrui! 

Gert 

https://www.facebook.com/hashtag/hetbestekampooit?hc_location=ufi


Bij het begin van het nieuwe Chirojaar moeten de kinderen opnieuw  

worden ingeschreven. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro. 

We zullen even duidelijk maken waaraan dit geld zoal wordt besteed: 

- Meer dan de helft ervan dient om aangesloten en verzekerd te worden bij  

- Chirojeugd Vlaanderen. Het is dus belangrijk dat u uw kind(eren) zo snel  

- mogelijk inschrijft! 

- Het andere deel gebruiken we voor de aankoop van nieuw knutsel- en  

- spelmateriaal. Wie regelmatig degelijk materiaal voor zijn kind(eren) koopt, weet 

- zeker hoe duur dit kan zijn. De aanschaf van materiaal voor een honderdtal  

    kinderen betekend dan ook een fikse uitgave voor ons, vandaar deze bijdrage. 

- Verder wordt dit geld ook nog besteed aan het onderhoud van de lokalen en  

-  andere bijkomende kosten. 

AANDACHT! 

Al van het begin van het Chirojaar kijken de meesten uit naar het jaarlijkse bivak  

(1 tot 9 augustus). Opdat er tussen de leden en goede groepssfeer zou kunnen 

groeien, is het zeer belangrijk dat iedereen geregeld naar de spelnamiddagen komt. 

Wij vragen dan ook dat alle leden minstens 10 keer naar de spelnamiddagen komen 

om mee op kamp te kunnen gaan. Vermits er meer dan 20 spelnamiddagen zijn, 

moet dit zeker haalbaar zijn. De leiding houdt per afdeling de aanwezigheden bij. 

Als er kinderen zijn die omwille van een andere hobby niet op tijd op de spel-

namiddag kunnen zijn, kunt u altijd contact opnemen met iemand van de leiding. 

Zo kan er dan eventueel iets afgesproken worden. 

Inschrijven 



Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro! Je herkent ons 
aan onze Chiro-kleren. We zien er allemaal anders uit, maar toch is het 

duidelijk dat we samen horen. En dat is waarom wij voor Chirokleren  
kiezen. We voelen ons verbonden met Chirogroepen over heel Vlaanderen. 

Om dit alles in stand te houden vragen wij aan elk lid vanaf Speelclub om een  

Chirohemd te dragen. Vanaf Rakwi wordt dit een tweedelig uniform. Voor de  

jongens bestaat dit uit een Chiroshort en Chirohemd. Voor de meisjes is dit een 

Chirorok of Chirobroekrok en een Chirohemd. De prijs voor een elk kledingstuk gaat 

van 31 tot 34 euro. Als je nog geen uniform hebt, kom dan gerust voor of na een 

spelnamiddag langs om te passen en te bestellen. 

Voor wie dit alles nog niet genoeg is, is er in de Chirowinkel, de Banier, nog een 

groot aanbod te vinden om je Chiro-outfit uit te breiden. Verder kan je er ook  

terecht voor spetterend spel- en jongleermateriaal, gezellige geschenken en  

creatief creamixen. Op vertoon van je Chirolidkaart krijg je zelfs een korting van 10 

tot 20%.  

 

TWEEDEHANDSUNIFORMEN 

We zijn er ons van bewust dat een uniform niet goedkoop is. Kwaliteit heeft nu  

eenmaal zijn prijs. Om hieraan tegemoet te komen, verkopen we tweedehands-

uniformen aan een spotprijs. Ondertussen hebben we een ruim aanbod tweede-

handsuniformen. Wie graag zo’n tweedehandsuniform wil kopen, aarzel dan niet 

om bij de leiding te informeren.  

Heb jezelf nog een uniform liggen of is jouw uniform te klein, breng het dan binnen 

op onze Chiro. Wanneer wij uw uniform dan verkopen, krijgt u hier 10 euro voor . 

Uniformen 

Vaartstraat 14 
3500 Hasselt 
www.debanier.be 

http://www.debanier.be


KLEDIJ 

Nu we toch over kledij bezig zijn, is dit 

het geschikte moment om iets te  

zeggen over de spelkledij. Tijdens onze 

activiteiten kunnen de kleren al eens 

vuil worden of zelfs scheuren. Daarom 

vragen wij u om uw kinderen geen al te 

goede kledij aan te doen, maar kleren 

die tegen een stootje kunnen.  

Ook wat schoeisel betreft, is het  

aangeraden om de kinderen stevige 

schoenen te laten dragen. Zo hoeven 

wij ons geen zorgen te maken bij een 

partijtje voetbal, een modderige tocht 

of waterspelletjes. 

Een (regen)jas en/of handschoenen zijn 

ook aangeraden wanneer het weer hier 

om vraagt! 

 

NIET VERGETEN 

Degenen die nog sjaaltjes  of fluovestjes 

hebben liggen van het bivak, gelieve 

deze zo vlug mogelijk tijdens een  

spelnamiddag of door de week binnen 

te brengen op de Chiro of bij iemand 

van de leiding. De adressen vindt u in 

deze Hallo. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO’S 

Tijdens onze Chiroactiviteiten kunnen 

we foto’s maken. Deze worden  

gepubliceerd op onze website, onze 

facebookpagina en in onze Hallo.  

Ouders die dat liever niet willen,  

kunnen dit (schriftelijk) melden aan de 

leiding. 

 

CHIPS EN DRANK 

Elke spelnamiddag wordt er tijd  

gemaakt voor een 4-uurtje. Een chips + 

een drankje (spa/cola) kunnen  

verkregen worden voor 1,50 euro.  

Gelieve uw kind niet meer geld mee te 

geven. Het gebeurt maar al te vaak dat 

kinderen hun geld kwijtraken. 

Extra informatie 



Staan we bij het einde 

van deze dag 

in een kring tezamen 

rond de Chirovlag. 

Reiken wij elkaar de hand 

als teken van onze dank 

Heer, wij vragen u om steun en hulp 

dank elkaar om het samenzijn 

Goede avond mens en vriend 

dank je wel en goede nacht 

goede avond laten wij nu gaan 

en voor d’anderen vrienden zijn. 

De wereld is een toverbal 

geen mens weet hoe hij worden zal, 

maar één ding dat weet iedereen: 

je kunt het niet alleen. 

Refrein: 

Dus zullen we er samen iets van moeten 

maken 

de wereld is een mooi maar bewerklijk 

ding, 

dus zullen we er samen iets van moeten 

maken, 

hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring. 

 

Bekijk een keer de wereldkaart, 

een mens is toch iets beters waard, 

je ziet dat het een puinhoop is, 

zo gaat het zeker mis. 

We praten zus, we praten zo, 
we roepen ach en wee en oh, 
maar wil je elkaar echt goed verstaan, 
dan doe je er iets aan. 

Openingslied 

                                  Slotlied 



Terwijl er bij heel wat schoolkinderen 
op 1 augustus getreurd wordt omdat de 
vakantie alweer in de helft is, springen 
de meeste Meldertse jongeren net een 
gat in de lucht als deze dag aanbreekt. 
Dit betekent namelijk de start van een 
nieuw Chirokamp!  

Na 
een leuke viering, waarin pastoor Inno-
cent ook nu weer voor een vrolijke noot 
zorgde, kwamen Spongebob en meneer 
Krabs ons uitnodigen om  
richting Bikinibroek te vertrekken, dat 
voor een dag of 9 in Boortmeerbeek lag. 
De jongere groepen konden nog een 
laatste dutje doen in de auto naar daar, 
maar voor de oudsten was het al  
meteen tijd om afscheid te nemen van 
de ouders en de fietsbenen in te  
smeren. Zij lieten dit jaar het station 
namelijk links liggen en vertrokken 
- onder een stralende zon - per fiets 
naar de kampplaats. 

Na een vlotte rit bereikte iedereen de 
wondere onderwaterwereld van Bikini-
broek: een mooie uitgestrekte speel-
weide tussen de bossen. De ouders van 
de jongsten bleven nog even om tijdens 
de lunch het terrein wat mee te  
verkennen en zagen dat het goed was. 
Toen het afscheid afgehandeld was  
- voor de ene al meer een formaliteit 

dan voor de andere - kon het kamp écht 
beginnen. Papier, slingers, ballonnen, 
sjorbalken en touw werden massaal 
bovengehaald om het al zeer mooie 
terrein zo mogelijk nog leuker te maken. 
’s Avonds wachtten de groepen nog een 
avondactiviteit waarin de regels op een 
leuke manier overlopen werden,  
alvorens iedereen onder de wol kroop 
om al snel te dromen van wat hen nog 
allemaal te wachten stond.  

Na een verkwikkende nachtrust was het  
tijd voor de échte activiteiten. Terwijl de 
Aspi’s al meteen klaargestoomd werden 
voor hun nakende leiderschap door de 

jongste groepen onder hun hoede 
te nemen, toverden de andere groepen 
het terrein al snel om tot een  
onbewoond eiland, middeleeuwse site 
of uitdagend parcours. ’s Namiddags 
stond er een gezamenlijk spel op het 
programma waarbij de groepen gemixt 
werden om zo het groepsgevoel nòg 
meer te versterken. 

 

Kampverslag 



Na dag één, vlogen de volgende dagen 
zo mogelijk nog sneller om. Terwijl de 
dagen uitpuilden van de water-, bos-, 
thema- of stadsspelen, waren de  

nachten vaak ook 

bedrijvig. Terwijl de ene groep nog maar 
net terug was van hun nachtspel,  
vertrok de volgende groep alweer op 
nachtdropping en maakte een andere 
groep nog snel zijn dromen af om  
daarna gewekt te  
worden voor een dauwtocht. Natuurlijk 
werd er ook op toegezien dat de leden 
voldoende slaap hadden, want voor al 
deze activiteiten is slaap onontbeerlijk! 

Elke dag konden de leden ook het  
ietwat droevige avontuur van meneer 
Krabs volgen, wiens geheime recept van 
zijn befaamde burgers gestolen was 
door Plankton. Niet alleen Spongebob, 
Sandy of Patrick, maar ook onze leden 
werden ingeschakeld om dit geheime 
document terug te bemachtigen.  

Zo kwam het dan ook dat op 4 augustus 
de oudste groepen er voor 2 dagen op 
uit gestuurd werden en ook de jongste 
groepen de dag erna op zoek gingen 
naar meneer Krabs’ levenswerk. De  
Tito’s, Keti’s en Aspi’s trokken naar  
grote steden, terwijl de Speelclubbers 
en Rakwi’s rust en verkoeling gingen 
zoeken bij een groot meer. 

Toen iedereen 5 augustus weer  
herenigd werd in de eetzaal, vlogen de  
- vaak een beetje aangedikte- verhalen 
dan ook over de tafels. Alle leden waren 
vrolijk en opgetogen en dat was niet 
enkel te danken aan de avonturen van 
de afgelopen dagen. Voor de neus van 
de leden stond namelijk weer één van 
de vele heerlijke creaties van de kook-
ouders. Naast onder andere de  
zelfgemaakte kebab, BBQ of stoofvlees, 
konden de kids ook snoepen van  
pannenkoeken of zelfs een gigantische 
Spongebobtaart! Met honger van tafel 
gaan was ook dit kamp geen optie! 

Ook tijdens het tweede deel van het 
kamp werd er weer stevig gespeeld en 
geravot. Terwijl de ene groep gedoopt 
werd met eieren, bloem, een  
verdwaalde kip en een klodder bruine 
zeep, knutselde de andere groep  
zowaar een vlot in mekaar waarop  
nadien zelfs overnacht werd! Ook het 
gewest Snorkel kwam weer even langs. 
Zij kwamen niet alleen om een, zoals 
gewoonlijk, origineel en leuk spel te 
spelen, maar ook voor de lekkere  
balletjes in tomatensaus, zo bleek. Je 
kon ze natuurlijk ook geen ongelijk  
geven. 

Zo gingen de dagen weer razendsnel 
voorbij en voor we het goed en wel  
beseften, was het al 8 augustus. In de  



Ledenwerving 

voormiddag werden nog wat evaluatie-
spelen bovengehaald, maar  
’s namiddags was het weer tijd voor een 
jaarlijkse traditie. De leden, leiders en 
kookouders haalden het meest  
creatieve deel in zich naar boven en al 
snel ontstonden er opnieuw grappige, 
leuke en zelfs licht emotionele liedjes, 
toneeltjes en gedichtjes die later die 
avond bij het kampvuur gebracht  
zouden worden. Voor het echter zover 
was, kregen we eerst nog een feestmaal 
achter de kiezen en werden we  
getrakteerd op de jaarlijkse fuif. Deze 

fuif werd dit jaar andermaal verzorgd 
door het olijke DJ-trio LBB, dat voor de 
gelegenheid zelfs een heuse aankondi-
ging kreeg door kookouder Steve. 

Nog een laatste keer werd de vermoeid-
heid aan de kant geschoven om ons 
beste beentje voor te zetten op de fuif 
en de trilling in onze stem en gitaar-
vingers te onderdrukken aan het kamp-
vuur. Het was al laat (of vroeg?) toen 
iedereen doodmoe, maar ook super-
tevreden de slaapzak indook.  

Het was een prachtig kamp en stiekem 
kijken we dan ook al uit naar de  
volgende editie. Bedankt kookouders en 
leiding, bedankt leden om er samen zo 
een geweldige dagen van te maken!  

Onze kampblog: 
    http://kamp2015.chiroleouki.be 
Meer foto’s op: 
    http://www.chiroleouki.be  

Op 4 september  kreeg de lagere school Domino Meldert bezoek van twee zwaar-

lijvige jongeren. Hun gewicht begon hen stilaan te ergeren en zij wouden dan ook 

dringen beginnen met datgene wat zo belangrijk is voor ons lichaam, bewegen! Er 

werden verschillende sporten voorgesteld, maar er zat niets geschikt tussen. Bij 

ballet kregen ze hun handen niet in de lucht, fitness was te vermoeiend… Gelukkig 

kwam er wel een geschikte oplossing uit de bus, de Chiro. Hier beweeg je op een 

leuke manier en hier is ook iedereen, groot of klein, dik of dun,  welkom!  

  

http://kamp2015.chiroleouki.be/
http://www.chiroleouki.be


Met dit jaar een heel nieuw concept, is het startschot van een nieuw Chirojaar weer 

gegeven. Alle kinderen, van jong tot oud, werden verwacht op het voet-

balveld, waar onze allereerste spelnamiddag ook 

meteen het voorprogramma was van een 

schitterende editie van Meldert Kermist.  

Ondanks de vele regenbuien konden we op een 

talrijke opkomst rekenen. De sfeer zat er van de 

eerste minuut in dankzij een gezamenlijk  

spelletje Chinese voetbal. 

De leiding had verschillende spelletjes voorbereid 

die per leeftijd gespeeld konden worden. De leiding-

groepjes werden uiteraard ‘at-random’ samen-

gesteld, zodat de leden nog geen besef hadden van 

wie hun leiding zou zijn tijdens het Chirojaar.  

Ravotten was de boodschap! Met spelletjes zoals 

honkbal, billeke klets, schipper, krik-krak… waren 

de leden wel even zoet. Wat waren ze blij toen ze bij de pauze een fris drankje en 

een chips in hun handen kregen. Even rusten en 

weer verder spelen! 

Terwijl de kinderen zich amuseerden konden ook 

de ouders en andere sympathisanten gezellig iets 

bij ons komen drinken of genieten van een  

heerlijke hotdog. De schitterende spelnamiddag, 

met heel wat nieuwe  

gezichten, werd afgesloten met een leuke sleutelzoektocht. 

Iedereen ging op zoek naar een sleutel. Er was er echter maar 

eentje die paste en die zo Meldert Kermist echt op gang kon  

knippen met de gouden schaar! 

‘s Avonds vond de verkiezing voor Kermisburgemeester 

plaats. Ook Arno was een van de kandidaten. Na enkele  

ludieke proeven kon hij tijdens de laatste proef rekenen op 

de steun van zowel zijn medeleiding als die van enkele leden. 

Met al ons enthousiasme loodsten wij Arno naar de overwinning! 

Startdag Chiro Leouki - Meldert Kermist! 



Voor de jonge leden is er nog meer dan tijd genoeg om het lijstje af te werken, voor 

de oudste leden begint de tijd al een beetje af te korten. Test hier hoe ver je Chiro-

carrière als lid al staat. 

 1 Doodgaan van schrik tijdens een nachtspel 

 2 Je belachelijk maken in het openbaar 

 3 Het alfabet boeren 

 4 Met je groep ergens gaan overnachten 

 5 Iets zots doen met je kapsel op kamp 

 6 Een mascotte hebben 

 7 Negen dagen lang niet douchen 

 8 Neerkijken op de jongere groepen 

 9 Op Aspitrant gaan 

 10 Spontaan een eetwedstrijd houden 

 11 Luidkeels zingen aan het kampvuur 

 12 Na de spelnamiddag gaan aanschuiven in de frituur 

 13 Wafels, appelsienen of wat dan ook verkopen om de groepskas te spijzen 

 14 Onder de sterrenhemel slapen 

 15 Een traantje wegpinken op kamp 

 16 ‘Spin te bottle’ spelen 

 17 Om twaalf uur ‘s nachts nog geen slaapplek gevonden hebben op tweedaagse 

 18 Een weddenschap aangaan met de scouts/KLJ/KSA/… 

 19 Een zelfgemaakt vlot uitproberen op het water 

 20 Ergens in the middle of nowhere gedropt worden door je leiding 

 21 Op weekend gaan en in totaal maar vier uur slapen 

 22 Uitgaan in je Chirokleren 

 23 In de Vlam komen 

 24 Een nachtje doordoen op kamp 

 25 Een rechtdoortocht ondernemen 

 26 Ruziemaken met elkaar, er emotioneel kapot van zijn en het dan weer goedmaken 

 27 Een eigen Chirolied schrijven 

 28 Moonen/flashen 

 29 De zetels in het lokaal tien keer van plaats verwisselen 

 30 Eén namiddag zelf leiding spelen 

 31 Je inzetten voor een goed doel 

 32 Insiders hebben met je  medeleden die niemand anders begrijpt 

 33 In je Chirokleren naar school gaan op de Dag van de Jeugdbeweging 

 34 Een Chirolitteken hebben 

 35 Een huisdier meenemen op kamp 

100 dingen die je als lid gedaan moet hebben 



 36 Fakkeltocht houden 

 37 In blote benen vriestemperaturen trotseren 

 38 In de zomer je zetels buiten op het terrein zetten en daar chillen 

 39 Vinden dat je eigen afdeling de beste is 

 40 Omgekeerde dag doen op kamp: overdag slapen, ‘s nachts spelen en eten 

 41 Een etensresten- of afvalgevecht houden 

 42 ‘s Nachts achter de tent of in het midden van het terrein plassen 

 43 Als enige afdeling nog wakker zijn op heel het kampterrein 

 44 De Aspifuif organiseren/onveilig maken 

 45 Op bivak een gezellig hoekje sjorren 

 46 Skinnydipping 

 47 Ongelofelijk vuil thuiskomen 

 48 Beginnen met fleske-vul en eindigen met een watergevecht 

 49 Met de fiets op kamp gaan - koersbroek onder de Chirorok/-broek! 

 50 Fantaseren over wat voor leiding jij zult worden 

 51 ‘s Nachts de leiding bekladden met alcoholstift 

 52 Een emotioneel bedanktekstje schrijven voor je leiding 

 53 Voor het eerst kussen op een Chirofuif 

 54 Ondergoed stelen en dat aan de vlaggenmast hangen 

 55 Op kamp pizza’s maken in een zelfgemaakte oven 

 56 Een eigen liedje hebben - niemand anders snapt wat er zo goed aan is 

 57 Helemaal opgaan in een megazot dorpsspel 

 58 De kampdans gaan aanvragen op een Chirofuif 

 59 Een kwartier niet meer kunnen praten omdat je de slappe lach hebt 

 60 Te veel informatie te weten komen van je medeleden tijden ‘Ik heb nog nooit’ 

 61 Een top tien maken van knapste Chirojongens/-meisjes 

 62 Luidkeels Chiroliedjes zingen zodra je ook maar 100 meter moet wandelen 

 63 Op buitenlands bivak gaan 

 64 De vlaggenmast sjorren op bivak 

 65 ‘Omgekeerde Chiro’ doen: leden worden leiding, leiding worden leden 

 66 Op dauwtrip gaan 

 67 De Chiro verkiezen boven je schoolwerk 

 68 Om vier uur bij de bakker een taart gaan vragen ‘voor een spel’ 

 69 Marshmallows, popcorn, hamburgers en ‘krokskes’ maken op een vuurtje 

 70 De tent van anderen platleggen - gewoon ‘voor de grap’ 

 71 Een serieus gesprek hebben met elkaar 

 72 In ‘t groot in het lokaal ‘What happens in ‘t lokaal, stays in ‘t lokaal’ ophangen 

 73 Je Chirokleren dragen alsof je uit een modemagazine komt 

 74 Een vuur maken met nat hout 

 75 Op kamp samen liefdesbrieven schijven 



 76 Chips ook als een volwaardig vieruurtje zien 

 77 Potteke-stamp spelen als was het de eerste keer 

 78 Drie kilogram meer wegen na het kamp 

 79 Op maandag je schoolmakkers jaloers maken met je Chiroverhalen 

 80 Eigen truien laten maken met opschriften  

 81 Een seniortent opzetten in een kwartier 

 82 Op de fuif drankbonnetjes weggeven aan je vrienden 

 83 Voorlezen tijdens en Chiromis 

 84 Op de fiets pas beslissen naar waar je op tweedaagse gaat 

 85 Op kamp ‘s nachts wat gaan babbelen in de tent van de jongens/meisjes 

 86 Gedoopt worden en drie weken later nog stinken 

 87 Een gigantisch kampvuur maken 

 88 Een megapromocampagne  opzetten voor een Chiro-activiteit 

 89 Een bucketlist afwerken met allemaal knotsgekke opdrachten 

 90 Meegaan op Krinkel 

 91 Meegaan op een weekend van het gewest 

 92 Niet alleen samen in de Chiro zitten, maar ook beste vrienden zijn 

 93 Op bivak om twee uur ‘s nachts opstaan om iets uit te steken 

 94 Een schema bijhouden van wie met wie gekust heeft 

 95 Alle ‘vleesjes’ van de frituur uitproberen 

 96 Een survivaltweedaagse houden in een bos 

 97 Verkleed naar de Chiro komen met hetzelfde enthousiasme als anders 

 98 Minstens één keer achteraf denken: dit was misschien toch te gevaarlijk 

 99 Valsspelen 

 100 Tranen met tuiten huilen omdat je carrière als lid erop zit. 

Zoek de zes verschillen 



We hebben door de jaren heen al heel wat 

materiaal verzameld. We willen deze dan ook 

graag verhuren aan zij die iets kunnen  

gebruiken voor hun feestelijkheden. 

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij 

Sander Bervoets op het nummer  

0477/43 29 70. Ook kan u mailen naar  

verhuur@chiroleouki.be 

Verhuur 

mailto:verhuur@chiroleouki.be?subject=Verhuur%20Chiro


Ingrediënten: 

600 gr pompoen (in blokjes) 

1 fijngesneden ajuin 

1 wortel in blokjes 

1 takje selder 

2 aardappelen in blokjes 

100 ml volle melk 

 

boter 

peper en zout 

2 liter water 

3 eetlepels peterselie 

2 bouillonblokjes naar 

keuze 

Pompoensoep met pootjes 

Bereiding: 

Verwarm de boter in een soepketel en fruit hierin de 

ajuin. Voeg de wortel, selder, aardappelen en de pompoen 

toe en bak alles nog even kort mee. Doe er het water en de 

bouillonblokjes bij en breng het mengsel aan de kook. Laat het 20 

minuutjes doorkoken en mix de soep. Doe er de melk bij, breng de soep 

op smaak met peper en zout, en werk af met de peterselie. Voor een extra  

Halloweeneffect kan je er balletjes aan toevoegen met een stuk spaghetti door-

heen. Na het koken wordt de spaghetti slap en lijkt het alsof er een spinnenpootje 

uit het balletje komt gekropen. Brrrrrr! 

Op zaterdag 26 december vindt onze zevende editie van Jingle Rocks plaats. Hierbij 

wordt OC De Kalen Dries volledig in kerstsfeer gezet.  

Jingle Rocks 



Doolhof 

Kleuren 


