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Hallo Chirovrienden! 

Ondertussen is de zomervakantie volop bezig, al is er 
spijtig genoeg weinig zon te zien. Toch hebben we altijd 
iets waar wij ontzettend hard naar uitkijken, het kamp! 

De leiding heeft een hele maand de nodige voor-
bereidingen getroffen voor een fantastisch kamp en zijn 
vertrekkensklaar! 

De afgelopen maanden heeft het Chirogebeuren zeker niet 
stilgestaan. Daarom blikken wij, in deze laatste editie van 
de Hallo voor dit Chirojaar, terug op de activiteiten die nog 
plaatsgevonden hebben. 

 

Veel leesplezier! 



Eindelijk is het zover! We vertrekken met z’n allen op kamp! 

Alle leiding is bijzonder enthousiast over het kamp! Niet alleen werd er de voorbije 
maand druk vergaderd omtrent leuke activiteiten en hilarische toneeltjes, ook werd 
er reeds een bezoek aan de kampplaats gebracht. Dat bezoek bevestigde één ding: 
het wordt een onvergetelijk-tof-en-vaak-soms-waanzinnig-leuk Chirokamp! 

Alle kinderen worden 1 augustus om 09.00 uur in uniform aan de kerk verwacht. 
Samen met jullie vrienden en ouders kunnen jullie na de mis kennismaken met het 
thema dat ons negen dagen lang zal meeslepen in een avontuur. 

Na de mis worden alle kinderen door hun ouders, per auto, naar de kampplaats 
gebracht. De Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan met de fiets. Het uitzwaaien is voorzien 
rond 10.15 uur. 

Volg onze avonturen gedurende het kamp op http://www.chiroleouki.be 

 

Chiro Lozen 

Chiro Leouki Meldert vzw 

tav <Naam + voornaam> <Groep> 
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3950 Bocholt 

 

Het kamp 

http://www.chiroleouki.be


Op 4 juni vond de eerste dag plaats dat we 
zelf de handen uit de mouwen moesten 
steken op de bouw. 

Met de helpende hand van Didier Kenens 
van ELComfort werd er begonnen aan het 
leggen van de elektriciteit. 

Ook de volgende dagen werd er goed  
doorgewerkt met als resultaat dat alle  

          elektriciteit op het gelijkvloers ligt.  

Op 21 juni konden er al veel mensen genieten van het bouwverlof, maar Chiro  
Leouki Meldert begon aan een vierde werkdag. Zowel het gelijkvloers als de  
bovenverdieping is nu voorzien van elektriciteit en ventilatie. 

                 

www.facebook.com/lokalensteun

  

http://www.facebook.com/lokalensteun


JOYVALLE EN APPELSIENTJE 

Ook dit jaar werden er weer heel wat 

rode flapjes verzameld. Onze brieven-

bus en de verzameldoos in de Spar  

zaten dan ook behoorlijk vol met  

flapjes. 

Dankzij jullie hebben we 75 liter melk en 

18 liter appelsiensap gratis en voor 

niets. Een lekker glaasje bij het ontbijt 

en een kommetje pudding voor het  

slapen gaan. Bedankt voor jullie  

verzamelwerk! 

LOTUS 

De actie van Lotus is ondertussen ook 

afgelopen. Er werden maar liefst 121 

codes ingevoerd, wat goed is voor 13 

potten echte speculoopasta. Een  

extraatje voor bij het ontbijt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPJES 

De afgelopen maanden begonnen we 

met dopjes te sparen voor de blinde-

geleidehondenschool. Ondertussen is 

Simba bij Curd en Arno geplaatst en 

wordt hij voorbereid op zijn intensieve 

opleiding als blindegeleidehond.  

Onlangs bracht ihij een bezoekje aan de 

Chiro en kwam hij de eerste lading  

dopjes ophalen. Het waren er  

ontzettend veel. Blijf zo verder doen! 

Verzamel met ons mee 



Het paasontbijt begint na drie jaar weer 

een vaste waarde te worden in Meldert. 

Het is een van onze vele jaarlijkse  

evenementen die wij organiseren om geld 

in het Chirolaadje te brengen. 

Op 28 maart was het dit jaar dus ook weer 

zover! Al vroeg was de leiding in de weer 

om het buffet voor te bereiden en om  

8.30 uur kwamen de eerste gasten al toe. 

Ze konden genieten van pistolets, eitjes, 

spek, croissants en nog veel meer  

lekkernijen. De koffie liet echter even op 

zich wachten en jullie lusten blijkbaar wel 

enkele heerlijke kopjes om wakker te  

worden en de dag goed te starten. Dankzij 

enkele helpende extra handen kwam dit 

gelukkig toch nog in orde. 

Ook de paashaas kwam nog even langs. Hij 

verstopte buiten een hoop paaseitjes die 

daarna gezocht werden door de  

allerkleinsten. 

We danken jullie voor de talrijke opkomst 

en zien jullie graag volgend jaar weer, op 

maandag 17 april 2017. 

                                  Paasontbijt 



Carnaval 

Ook dit jaar werd carnaval weer uitgebreid gevierd op de Chiro. Iedereen 

had zijn best gedaan om in de verkleedkoffer te duiken en stond dan ook in 

zijn mooiste en gekste outfit op de koer.  

De Robbedoezen, Speelclubbers en Rakwi’s streden om de titel van Prins of 

Prinses carnaval. Eerst werden er tal van spannende wedstrijdjes gehouden. 

Uiteindelijk eindigde het met een gelijk-

stand. Aangezien er echter maar één prins 

en prinses kon zijn, besliste een verassende 

en wondermooie dancebattle wie er met 

de eer mocht gaan lopen. Glenn en Lina 

werden verkozen tot Prins en Prinses  

Carnaval! 

De Tito’s, Keti’s en Aspi’s vierden carnaval 

elders en verlegden hun grezen in … het 

zwembad. Al snel ging iedereen op zoek 

naar het bubbelbad of de  

sauna. Helaas waren deze al ingenomen 

door andere bezoekers. Een tweede optie 

was het uittesten van alle glijbanen. Deze 

optie viel bij de meesten in de smaak en de 

trappen werden dan ook tientallen keren 

opgelopen voor een nieuwe rit naar bene-

den. De onderwatercamera van Laurien 

zorgde voor extra veel pret en de meest 

gekke foto’s. Helemaal zoals het bij carnaval hoort! 



Keti’s 

Zwerfvuilactie 

Op zaterdag 26 maart namen de Keti’s van Chiro Leouki Meldert alsnog deel aan de 

zwerfvuilactie van Limburg.net. 

Onder een stralend lentezonnetje vertrokken ze met een grijptang in de hand op 

pad om de Meldertse straten proper te maken. Op een uur tijd hadden ze al heel 

wat afval verzameld. Onderweg hielden ze een 

pauze in het zonnetje om daarna de laatste  

straten proper te maken. Met deze actie  

bewezen ze het milieu weer een grote dienst. 

Daarbovenop konden ze op deze manier een 

centje bijverdienen om dit Chirojaar nog leuke 

activiteiten te doen. 

 

Het sterkste netwerk, Keti-editie 

Op 17 oktober werden de Keti’s in twee teams opgesplitst. Ze kregen de opdracht 

om een levensgroot persoon uit karton te maken. Het ene team ging voor een 

meisje, Babette, en het andere team voor een jongen, Ruddy. De bedoeling was 

Babette en Ruddy zo ver mogelijk rond de wereld te laten reizen. Ze gingen dus op 

zoek naar mensen die hen mee op vakantie wouden nemen, hun sterkste netwerk.  

Babette en Ruddy hebben een mooi reis kunnen maken. Ruddy ging tot in Hong-

kong, Babette naar de Malediven en Australië. 



Op tweede kerstdag werd O.C. De Kalen Dries in Meldert voor de zevende keer  

helemaal in kerstsfeer gezet. Dit met kerstbomen, kerstlampjes, een jeneverhut en 

een kerststal voor de deejay. Zowel jong als oud uit Meldert kwam naar ons voor 

een gezellige avond! 

7 Days Left, zorgde voor het voorprogramma en bracht de sfeer er meteen in met 

hun geweldige nummers. 

Overtime trad voor het eerst op bij ons, maar ze hadden het publiek direct mee. Er 

werd stevig gedanst! 

Gelukkig moesten we nog niet naar huis, want Schraeyen Brothers zorgde voor een 

fantastische après party!! 

Alles samen kunnen we spreken van een geweldige editie. De beentjes dansten, de 

drankjes vloeiden en de sfeer was optimaal. Bedankt aan alle aanwezigen! 

Jingle Rocks 





Zaterdag 20 februari organiseerde we in  

samenwerking met quizploeg ‘Vlee Kier Al  

Gezeet’, de eerste grote Chiro Leouki Meldert quiz 

in O.C. De Kalen Dries te Meldert. 

Met maar liefst 34 inschrijvingen zat de zaal goed gevuld 

met zowel doorwinterde als gelegenheidsquizzers. Deze goed 

gevulde zaal zorgde ervoor dat de gezelligheid vanaf de eerste 

minuut helemaal in orde was. 

Dankzij Vincent Verheyen en Jordi Schroyen kregen de quizzers diverse 

vragenrondes en een leuke powerpoint voorgeschoteld. Ook hadden we 

een tombola voorzien. Hier vielen heel wat interessante prijzen mee te  

winnen. Zo waren er cadeaubonnen van Carpe Diem Welness, fruitkorven van 

Versland, een bon van de AVEVE, paraplus 

en USB-sticks. 

De grote winnaar van onze quiz werd het 

quizteam KSO. Zij gingen lopen met onze 

hoofdprijs, namelijk een cadeaubon voor 

een etentje bij het Stoofpotje. Ook plaats 

twee en drie kregen een mooie prijs. Naast 

de eerste plaats kozen we ook een ’lucky’ 

quizteam uit. Het team dat namelijk op de 

20ste plaats eindigde kreeg een troostprijs.  

Wij kunnen alvast met trots zeggen dat onze 

eerste editie meer dan geslaagd was en dat 

hier dus zeker nog een vervolg op zal komen.  

Bedankt quizzers! Bedankt sponsors! 

Onze eerste quiz 



Naar jaarlijkse gewoonte vond ook dit jaar het Chirobal plaats, 
de fuif georganiseerd door onze Chiro. 

Dit jaar organiseerden we naast het Chirobal ook weer een heuse BBQ 
om geld in het laatje te krijgen om de bouw van onze nieuwe lokalen te 

financieren. 

Na de succesvolle BBQ op 24 mei, raakten we na hard zwoegen, zweten en véél 
voorbereidingswerk op 25 mei verrassend genoeg tijdig klaar om het startschot te 

geven van dit feest. Alle elementen voor een topavond waren aanwezig: goede muziek, 
spots, een ’70-’80-’90-tent, frisse pintjes... 

Naar goede gewoonte was er op donderdagnamiddag ook nog de mogelijkheid om een 
drankje te nuttigen, de fuiftent te bekijken of even het kind uit te hangen op het  
springkasteel tijdens het Chirocafé. Door het mooie weer konden we hier rekenen op vele 
bezoekers. 

Tijdens onze fuif konden we gelukkig beroep doen op de hulp van vele helpers die we via 
deze weg ook hartelijk willen bedanken! Met de opbrengst van onze fuif gaan we zoals de 
jaarlijkse traditie het voorschrijft in augustus op bivak. 

Daar kijken we natuurlijk weer met z’n allen naar uit. Nogmaals danken wij al onze sponsors, 

helpers, bezoekers en sympathisanten! 

Chirobal 





Op zaterdag 10 september houden wij onze 

st̲a̲̲r̲td̲̲a̲g̲ op de terreinen van SK Meldert 

(Meldert Kermist). Gedurende deze namiddag 

voorzien wij allerlei leeftijdsgebonden spelen en 

dit v̲o̲o̲r̲ ̲a̲ll̲e̲̲ ̲k̲in̲̲d̲e̲r̲e̲n̲. Dit van rasechte  

Chiroleden die al enkele jaren meegaan tot 

nieuwsgierige nieuwkomers.  

Meldert Kermist! 

Benodigdheden: 

ballon 

kranten 

behangerslijm 

rijst/erwten/bonen 

verf 

stokje 

Werkwijze: 

Stop de rijst/erwten/bonen in de ballon. 

Blaas de ballon een vuist groot op. 

Beplak de ballon met papier-maché 

(krantensnippers en behangerslijm). 

Laat de ballon met de papier-maché goed drogen. 

Verf de ballon in mooie kleuren en laat drogen. 

Bevestig het stokje aan de onderkant van de ballon. 

Je sambabal is klaar! 

Sambabal 



Ingrediënten: 

1 appel 

1 banaan 

125 ml sinaasappelsap 

75 ml melk 

 

Appel-banaan smoothie 

Bereiding: 

Schil de appel en de banaan. 

Snijd de appel in kwarten en verwijder het klokhuis. 

Snijd de stukken fruit in kleine stukken. 

Giet het sinaasappelsap en de melk in een blinder. 

Doe hierna de stukken fruit er één voor één bij en mix. 

Schenk de smoothie in grote glazen met een rietje. 

 

Tip: Snijd de banaan in stukken en vries deze in. Als je dan de bevroren banaan  

gebruikt, heb je een heerlijk koude smoothie. 

Voeg 4 el honing toe voor een zoetere smaak. 

Spook… 

Twee spoken vliegen over straat. Zegt de 

één tegen de ander: “Pas op, je verliest 

je zakdoek!” Zegt de ander: “Nee hoor, 

dat is mijn zoontje.” 

Moppen 

In de gevangenis… 

Cipier tegen collega: 

“Er is vannacht eentje uitgebroken.” 

Collega: “Blij toe. Ik werd  

doodzenuwachtig van dat gepiep 

met die vijl.” 

Banaan… 

Twee bananen tegen elkaar: “Zeg, heeft jouw 

broer eigenlijk al werk gevonden?” “Jazeker, 

zegt de ander, “hij is rechter geworden.” 



Waterlelies verdubbelen elke 24 uur in oppervlakte. 

In de lente ligt er 1 waterlelie in het meer, het duurt 60 dagen vooraleer het meer 

volledig bedekt is met waterlelies. 

Hoeveel dagen zijn er nodig om de helft van het meer te bedekken?   

Raadsel 

59 dagen 

Het woont onder de grond en heeft nooit hoofdpijn. Rara, wat is het? 

een paracetamolletje 




