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Hallo Chirovrienden! 

Al 3 maanden van 2016 zijn gepasseerd. De tijd vliegt 
duidelijk als je je amuseert. Ondanks dat de eerste weken 
voor velen een drukke periode waren, was er toch tijd 
voor enkele leuke Chiroactiviteiten. 

De winterse activiteiten voelden voor een eerste keer niet 
zo winters aan. We hebben namelijk al vaak mogen  
genieten van een winters lentezonnetje.  

Dit lentezonnetje betekent ook dat het einde van de  
Vasten nadert. Die feestdag met al die heerlijke paaseitjes 
komt dus steeds dichterbij. We vieren deze feestdag ook 
graag samen met jullie op ons paasontbijt op  
paasmaandag, 28 maart. 

 

Veel leesplezier! 

 



Dit Chirojaar staan er nog heel wat toffe activiteiten op de agenda. 

Hieronder een overzicht. 

Kalender 

MAART 

 

 

                        Pasen      Paasontbijt 

APRIL 

 

 

MEI 

 

 

   Chirobal 

JUNI 

 

 

JULI 

 

 

AUGUSTUS 

 

t.e.m.  

                   kamp 



Vorige jaar werd de nieuwe zorg- en vrije-
tijdscampus in Meldert aangekondigd. We 
wisten allemaal al langer dat dit zich ooit 
zou voordoen, maar toch deed het voor 
velen wel even raar om te weten dat het 
afscheid van de lokalen, waar de Chiro al zo 
lang doorgaat, steeds dichterbij komt. De 
gebouwen zullen namelijk plaatsmaken 
voor assistentie- en/of zorgwoningen. 

Het project wordt in 3 fases uitgevoerd. De eerste fase is alvast als paddenstoelen 
uit de grond geschoten, want we kunnen nog maar moeilijk naast het woonzorg-
centrum kijken. 

Ook de tweede fase is  
ondertussen van start  
gegaan. Deze fase is het 
belangrijkste voor onze 
Chiro. Het betreft namelijk 
het bouwen van een  
nieuwe kinderopvang en 
nieuwe lokalen voor onze 
Chiro met aansluitend een 
mooie speelruimte. 

Dit project vraagt natuurlijk 
heel wat financiële middelen. 
Vandaar dat we regelmatig  
activiteiten organiseren t.v.v. 
Lokale(n) steun. Dit is een  
project van onze Chiro waarbij 
al de winst, van deze  
activiteiten, integraal naar de 
nieuwe gebouwen gaat.   

Hopelijk mogen wij ook u op onze activiteiten verwachten om zo een centje bij te 
dragen aan een mooie locatie voor de huidige en toekomstige jeugd van Meldert  
en omstreken! 

                    www.facebook.com/lokalensteun
   

http://www.facebook.com/lokalensteun


JOYVALLE EN APPELSIENTJE 

Spaar met ons mee voor heerlijke melk 

en sinaasappelsap op kamp.  

Knip hiervoor de rode flapjes uit op de 

deelnemende verpakkingen van Joyvalle 

en Appelsientje.  

De flapjes mag je binnenbrengen bij 

iemand van de leiding, in onze  

brievenbus stoppen of deponeren in de 

verzameldoos aan de kassa in de Spar. 

 

 

 

 

LOTUS 

Ook sparen wij mee voor de enige echte 

speculoospasta van Lotus. Hiervoor 

moet je codes sparen die op de  

producten van Lotus staan. Bezorg deze 

codes aan ons of geef ze zelf in op  

lotusopkamp.be Onze Chiro is terug te 

vinden onder 3560 Lummen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPJES 

Binnenkort wordt dit 

waarschijnlijk de hond 

van één van jullie  

leiders. Ik zal opgeleid 

worden als blindegeleidehond; dat wil 

zeggen dat ik eerst een jaartje bij hen ga 

wonen én daarna een intensieve  

opleiding krijg om later een blinde te 

helpen. Die opleiding in het centrum 

kost veel geld. Geld dat ze voornamelijk 

krijgen door sponsors én door het  

smelten van plastieken dopjes van  

flessen. Daarom doe ik een oproep naar 

jullie om deze bij te houden en mee te 

brengen naar de Chiro. We komen ze 

daar ophalen en brengen ze naar een 

ophaalpunt én zo komt er weer geld in 

het laadje dat goed gebruikt wordt. 

Verzamel met ons mee 

http://www.lotusopkamp.be


Op zaterdag 21 november was het een 

speciale spelnamiddag. We begonnen  

zoals gewoonlijk met een supertoffe  

namiddag ravotten. Vervolgens kon er 

gesmuld worden van lekkere hotdogs. 

Hierna trokken leiding en leden richting de 

kerk voor de mis in het teken van Christus 

Koning. 

Christus Koning is het feest van de Koning 

der Koningen, één van de hoogdagen van 

de Chiro. Tijdens dit Chirofeest vieren wij 

Christus en brengen wij een hulde aan alle 

mensen die zich inzetten voor de jeugd. 

In onze Chiro wordt er tijdens deze viering 

normaal gezien ook aandacht besteed aan 

de eerstejaarsleiding. Dit jaar waren er 

echter geen eerstejaartjes, dus sprak heel 

de leidingsploeg samen het leidingswoord 

nog eens uit. 

De mis werd afgesloten met het slotlied, 

gezongen door kinderen, leiding én  

ouders! 

                                  Christus Koning 



Zaterdag 7 november was het weer 
zover, kilo’s groenten moesten worden 
gewassen en gesneden. Na enkele uren 
snijwerk, kon alles verdwijnen in de 
grote kookpotten. Een uurtje pruttelen 
en heel wat kruiden later was de  
spaghettisaus klaar. De ‘Chirochef’ 
proefde nog een keer en besloot dat het 
goed was. 
 

8 november was het dan zover, de  
leiding zetten zich schrap want zij  
moesten maar liefst meer dan 370  
hongerige magen vullen en dit zonder 
een te lange wachttijd. Op een hoog 
swingend tempo ging de keukenploeg 
aan de slag. De spaghetti’s, croques, 
lasagnes en macaroni’s vlogen de deur 
uit. Net zo snel als het eten de deur uit 
was, stapelde de afwasberg zich op. 
Maar daar lieten onze afwassers zich 
niet door afschrikken. Met een goede 
beat ging dat afwassen snel en was om 
17 uur alles weer proper voor de twee-
de shift. Niet enkel in de keuken liep het 
vlot, ook de garçons en afruimers lieten 
zich van hun beste kant zien. 
 

Wij zagen veel blije gezichten en wij 
waren dan ook tevreden dat wij zoveel 
complimentjes kregen over onze  
zelfgemaakte spaghettisaus. Hoe we die 
maken, dat is geheim. Maar kom  
volgend jaar zeker terug, die saus zal er 
opnieuw zijn.  

Wij willen iedereen nog 
bedanken voor zijn aanwezigheid en wij 
kijken ernaar uit jullie volgend jaar terug 
te zien. Tot dan! 

Eetdag 





Wapenstilstand 

Op woensdag 11 november stond Chiro Leouki Meldert weer klaar om deel 

te nemen aan de jaarlijkse optocht in Meldert. 

We verzamelden om 9.45 uur aan de Chiro en er was een talrijke opkomst! 

Het is zeer fijn om de inzet van onze leden te zien. 

Met een kleine optocht van het dorpsplein 

naar de kerk gingen we naar de  

herdenkingsmis. Opnieuw werden er  

enkele leden van de NSBM gehuldigd. Na 

de misviering was er nog de hulde aan het 

monument. Hierna namen we deel aan de 

optocht, opnieuw begeleid door de  

Fanfare, naar OC de Kalen Dries. Hier werden we uitgenodigd door de  

gemeente voor een kleine receptie. Een hapje, een drankje en een lekkere 

zak chips, het werd ons allemaal aangeboden.  

Hierna keerden we terug naar de 

Chiro om te smullen van een lekker  

zelfgemaakt tomatensoepje. Na 

deze sobere maaltijd speelde elke 

groep nog enkele spelletjes.  

Omstreeks 15 uur was de  

spelnamiddag afgelopen en kon 

iedereen nog een beetje genieten 

van deze vrije dag. 



Paasontbijt 

Ook dit jaar viert onze Chiro Pasen met een heerlijk ontbijt in buffetvorm. 

Om mee te genieten van dit ontbijt moet je je wel inschrijven. Dit kan via onze flyer 

of via onze website www.chiroleouki.be. Dit kan uitzonderlijk t.e.m. vrijdag 25 

maart. 

Ook de paasklokken zullen ons, hopelijk, niet vergeten. Voor alle kinderen t.e.m. 12 

jaar houden we om 10 uur een paaseierenraap! Vergeet jullie paasmandje niet. 

  

The clash off Leouki - Chirocafé 

Zaterdag 23 april houden we een wel heel bijzondere spelnamiddag.  

Deze spelnamiddag zal niet alleen voor onze leden plaatsvinden, maar ook voor hun 

mama of papa. Samen nemen ze het op in allerlei spelen. Op deze manier leer je 

ons pas echt kennen! 

Na de spelnamiddag, om 17 uur, vindt er een Chirocafé plaats. Iedereen is welkom 

om dan gezellig iets te komen drinken en/of om een lekker croqueske te komen  

eten. De winst van dit Chirocafé gaat naar Lokale(n) steun. 



Ook dit jaar liep Sinterklaas Chiro Leouki niet zomaar voorbij! De Sint en zijn pieten, 

inclusief meisjespiet, zetten dit jaar hun beste beentje voor en kwamen met de  

tandem naar de Chiro.  

Ze werden warm onthaalt door alle zingende kinderen. Vervolgens snelden de  

leden naar hun lokaal om het zo mooi mogelijk te versieren voor de komst van de 

Sint.  

De Robbedoezen zetten hun schoentje klaar met een mooie tekening erbij. Ze 

bouwden een echte troon voor de Sint. Iedereen wachtte ongeduldig tot er bij hen 

op de deur werd geklopt. 

Vervolgens werden alle kinderen opgezocht in het grote boek van Sinterklaas.  

Sommigen wachtten af met een klein hartje, maar uiteindelijk bleek dat alle  

kinderen van de Chiro braaf zijn geweest. Hiervoor werden ze dan ook beloond met 

lekkers van de pieten en natuurlijk een cadeautje! De Robbedoezen kregen een 

mooie tas en knutselkrijtjes, de Speelclub een hele set postkaartjes en de overige 

groepen een beker in de kleur van hun afdeling. Handig voor op kamp! 

Ook de leiding werd op de proef gesteld. Zij werden voor hun inzet beloond met 

een lekkere snoepzak. Of eindigde er sommigen in de zak van zwarte piet?  

Om 17 uur werd de Sint en zijn pieten uitgezwaaid onder het deuntje 

van ‘Dag Sinterklaasje’. Tot volgend jaar! 

Sinterklaas 





December, de maand van gezellige feestjes en lekker 

eten samen met vrienden en familie. Zo een feestje mag 

dan ook niet ontbreken samen met je Chirovrienden. 

Een Chirokerstfeestje is uiteraard geen gewoon kerstfeestje. Het 

feest startte met een gezamenlijke zoektocht naar de kerstballen van 

de Chiro. Onze kerstboom stond namelijk al klaar, maar we waren de 

kerstversiering verloren. De verschillende groepen daagden elkaar uit in 

verschillende kerstspelen. Zo was er een zot kerstparcours waar de leden 

moesten bewijzen dat ze even behendig zijn als de Kerstman. 

Door het tegen elkaar op te nemen en te winnen kon je als groep kerstballen  

verzamelen. En dat deden ze! In geen tijd was onze kerstboom rijkelijk versierd en 

kon het feest beginnen. Het voorgerecht sloegen we over. We stortten ons meteen 

op het hoofdgerecht, een lekkere spaghetti bolognaise. 

Hierna was het tijd voor de pakjes. De traditionele pakjespolonaise zorgden voor de 

gebruikelijke scherven (gebroken pakjes). Gelukkig zijn er altijd wel enkele op over-

schot en ging iedereen met een tof cadeau naar huis. Een leuke afsluiter van 2015, 

en de aanzet tot een te gek 2016. 

Kerstfeestje 



Vrijdag 23 oktober fietste, tramde, treinde en buste heel jeugd-

bewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts en  

-sjaaltjes door het land. Op die manier vieren we het engagement van 

duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240 000 

kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen. 

 

Ook dit  jaar stond er een typisch aspect van de jeugdbeweging in de kijker. Het 

werd namelijk een dag vol plezier en lekkers in een muzikaal jasje. De kelen werden 

namelijk gesmeerd voor het thema ‘Zingt’. 

 

Op tocht, aan het kampvuur, tijdens de afwas of voor het slapengaan. In een jeugdbeweging 

wordt er namelijk heel wat afgezongen, want samen zingen doet deugd! Luid en vals of zacht 

en oprecht: zingen doet wat met je. Het schept een band, creëert een sfeer en roept emoties 

op. Samen zingen laat niemand onberoerd.  

 

Elk moment heeft zijn eigen lied. Zo geven we met het gepaste lied betekenis aan een  

moment. Soms worden er wel eens woorden omgedraaid of wordt er een nieuwe melodie 

uitgevonden. Het kan en mag allemaal, zolang we er maar plezier in hebben.  

  

Dit jaar was zowel de studerende leiding in Hasselt als in Leuven al vroeg op post. Zij gingen 

samen genieten van een gratis ontbijt. Deze speciale dag is ook één iemand van onze  

oud-leiding niet ontgaan. Hij haalde zijn hemd nog eens uit de kast om te laten zien dat Chiro 

iets is wat voor altijd in je blijft zitten.  

 

Editie 2016 vindt plaats op 21 oktober! 

Dag Van De jeugdbeweging 





Voor ‘speciale’ spelnamiddagen sturen wij 

steeds een mailtje met de vraag of uw kind  

aanwezig zal zijn. Mogen wij u vragen om dan 

ook steeds in te schrijven wanneer uw kind  

aanwezig zal zijn. Zo weten wij hoeveel kinderen 

we kunnen verwachten en hoeveel we moeten 

voorzien. Alvast bedankt! 

Oproep 

Benodigdheden: 

blauwe verf 

gele verf 

zwarte tape 

lege bokaal (choco, confituur, speculoospasta…) 

alcoholstift 

Werkwijze: 

Verf de onderkant blauw. 

Voorkom het doorlopen van de kleuren door een 

stuk tape boven het blauwe gedeelte te kleven. 

Verf daarna de bovenkant geel. 

Wanneer de verf droog is, kan je het broekpak 

tekenen en blauw verven. 

Hierna teken je het gezichtje. 

Tot slot stop je er een kruidenplantje in. 

Kruidenpotje 



Ingrediënten: 

200 gram pure of melkchocolade 

1 klein klontje boter 

marshmallows 

500 ml melk 

 

Warme chocolademelk met marshmallows 

Bereiding: 

Smelt de chocolade met boter in een pan op een laag 

vuurtje en roer voorzichtig. 

Voeg de melk toe en blijf roeren. 

Als de melk kookt en de chocolade gesmolten is, neem dan 

de pan van het vuur. 

Giet de warme chocolademelk in kopjes. 

Leg de marshmallows in elke tas en laat deze zachtjes smelten tot je een mooi 

schuimpje krijgt. 

Hond… 

“Mijn hond is heel bijzonder: Hij brengt 

mij iedere ochtend de krant.” “Maar dat 

is toch niet zo heel bijzonder?” “Jawel, 

want ik heb geen abonnement!” 

Moppen 

Adam en Eva… 

Adam en Eva liggen op een stralende 

dag in het aardsparadijs. Opeens 

vraagt Eva: “Hou je van me?” Adam 

draait zich verveeld om en zetg: “Van 

we anders!” 

Aardrijkskunde… 

De leraar wijst naar een vlek op de wereld-

kaart en vraagt aan zijn leerlingen: “Welk 

werelddeel is dit?” “Amerika”, antwoordt 

Stef. “Goed, en wie heeft Amerika ontdekt?” 

“Stef”, antwoorden de leerlingen. 



Rebus 

Kleuren 




