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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.
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 ...
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” 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 dit nog niet
ontvangen, kan u altijd een mailtje sturen
naar info@chiroleouki.be

Kalender
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 13.45 uur.
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APRIL

NOVEMBER

Pasen Paasontbijt
MEI
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optocht Christus Koning
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BBQ

JUNI
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Kerst

Jingle Rocks

JANUARI

JULI

FEBRUARI
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t.e.m.
carnaval
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Chirobal

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...

Bij welke groep ben je nu?
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!

ASPI

KETI

TITO

RAKWI

SPEELCLUB

ROBBEDOES

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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De leidingsploeg
Een nieuw Chirojaar brengt altijd heel wat veranderingen
met zich mee. Zo waren er enkele leiders waar we
afscheid van moesten nemen, maar konden we ook weer
enkelen welkom heten. Alles tezamen staan we met
maar liefst 12 leiders en 8 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.

ROBBEDOES

SPEELCLUB

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.

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!

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.

TITO
Eropuit trekken met de fiets of in een
ander dorp een spel gaan spelen.
Keihard ertegenaan gaan in een pleinspel 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.

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.

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

Speelclub

EVELIEN

ANNELIES

JOREN

04-07-1994
Notenstraat 23
Studie: Toerisme en
recreatiemanagement
6e jaar leiding

23-05-1989
Gyzevennestraat 53
Werk: Leraar
Nederlands
11e jaar leiding

03-05-1998
Gyzevennestraat 11
Studie: Rechten
1e jaar leiding

JULIE

JARNE

20-08-1996
Zandstraat 26
Studie: Kinesitherapie &
revalidatiewetenschappen
4e jaar leiding

28-01-1997
Zelemsebaan 24
Studie: Financiën en
verzekeringen
3e jaar leiding

DIETER

FAEDRA

29-01-1992
Hertenrodestraat 64
Werk: Arbeider bij
Alphaplan
7e jaar leiding

17-03-1997
Belokenstraat 20
Studie: Ingenieurswetenschappen
3e jaar leiding

Rakwi

BERNICE

CURD

30-06-1994
Gyzevennestraat 59
Studie: Bedrijfscommunicatie
6e jaar leiding

03-06-1997
Sint-Annastraat 47
Studie: Ingenieurswetenschappen
3e jaar leiding

LAURIEN

ARNO

05-07-1995
Gyzevennestraat 53
Studie: Sociaal werk
5e jaar leiding

25-07-1997
Sparrenweg 19
Studie: Industriële
ingenieurswetenschappen
3e jaar leiding

HANNES
18-03-1996
Geeneindestraat 19
Studie: Rechten
4e jaar leiding

Tito

ARNO
31-05-1996
Sint-Annastraat 47
Studie: Ingenieurswetenschappen
4e jaar leiding

LEROY
23-06-1997
Geeneindestraat 39
Studie:
Handelswetenschappen
3e jaar leiding

LUCAS
03-07-1997
Pastorijstraat 15
Studie: Politieke en
sociale wetenschappen
3e jaar leiding

Keti

BRAM
28-10-1995
Gyzevennestraat 9
Werk: Proximus
5e jaar leiding

GERT
18-05-1994
Hertenrodestraat 29
Werk: Lapper bij Thema nv
6e jaar leiding

NELE
22-04-1994
Hertenrodestraat 60
Studie: CMD interaction
design
6e jaar leiding

Aspi

Freelance

WIM

SOFIE

18-09-1991
Hertenrodestraat 29
Werk: Magazijnier bij Hapo
8e jaar leiding

27-03-1997
Geeneindestraat 43
Studie: Biotechnologie
3e jaar leiding

SANDRINE

TOMAS

SIEN

14-03-1994
Meldertsebaan 1B
Werk: Verkoopster
6e jaar leiding

02-09-1992
Geeneindestraat 19
Werk: Commercieel
adviseur BNPFF
7e jaar leiding

10-03-1998
Geneikenstraat 103
Studie: Vroedkunde
1e jaar leiding

BRECHT

SANDER

07-02-1991
Sint-Annastraat 10
Werk: Decathlon
8e jaar leiding

11-01-1993
Hereheidestraat 12
Werk: Schrijnwerker bij
Kempeneers verandabouw
7e jaar leiding

Hoofdleiding: Arno Marechal & Arno De Vos
0484/83 53 79 - 0477/30 82 39

Ik geef het toe: ik heb te veel spullen, en kan nergens
afscheid van nemen. Dingen met emotionele waarde,
dingen waar ik lang naar gezocht heb, dingen die ‘ooit
nog’ van pas zullen komen, dingen die ik gewoon graag
heb, dingen uit mijn jeugd, dingen die ik ‘soms écht
nodig’ heb: elk excuus is goed om iets niet in de vuilnisbak te doen belanden.

Drie woorden: precycle, recycle en upcycle. Of in één woord: minder verspillen!
Hoe? Door afval te vermijden, spullen te hergebruiken, of van iets ouds iets nieuws
te maken. Door te kringlopen dus. De Chiro wordt ertoe aangezet om zo weinig
mogelijk voedsel, energie, water en ander materiaal te verspillen.
De Chiro is geen eiland, we maken deel uit van een samenleving. Wij komen elke
week bijeen in de buurt, het dorp. Wij geven mee vorm aan de samenleving en
willen dit op een zo verantwoord mogelijke manier doen. Onze planeet is het
namelijk waard om er bewust mee om te gaan.
De Chiro ademt natuur
Het klimaat wordt verstoord door een enorme uitstoot van broeikasgassen. Overproductie en overconsumptie stelt de aarde ernstig op de proef én zijn bovendien
gewoonten die enorm duur zijn.
De Chiro wil tonen dat het anders kan. We nemen onze verantwoordelijkheid op:
ons klimaat is de toekomst. Net als de kinderen en jongeren die elke week samenkomen om Chirospelletjes te spelen én dat liefst in de natuur. Op die manier
bouwen we mee aan een samenleving die duurzaam is, voor onze generatie en voor
toekomstige generaties. Wij kiezen ervoor om ‘sterker te worden door bewust te
leven’, om te werken aan bewust wereldburgerschap, om te handelen met respect
voor elkaar en voor onze omgeving.
Wil jij nog meer? Een brik en een blik
zijn ontsnapt uit een leegstaande frigo
en een overvolle vuilbak. Ze maken een
tocht langs recycleerbaar en minder
recyleerbaar afval en gaan zo op zoek
naar hun gelijken bij de pmd. Volg dit
avontuur op chiro.be/chirocycle

Beste ouders en kinderen
Het nieuwe Chirojaar is op een goede manier
op gang geschoten. De eerste spelnamiddag was
er eentje met veel leden, een gemotiveerde leidingsploeg
en dit jaar ook een nieuw hoofdleidersduo.
Na al enkele jaren leidingservaring gehad te hebben, besloten wij, Arno Marechal
en Arno De Vos, om samen het hoofdleiderschap op ons te nemen. We hopen dit
op een goede manier te kunnen doen. Aangezien dit ons eerste jaar zal zijn, kan er
hier en daar misschien wel wat mislopen, maar met de motivatie die er is en de
leidingsploeg die achter ons staat, zal alles uiteindelijk wel in orde komen.

Voor ons staat een druk jaar met veel spelnamiddagen, activiteiten en als hoogtepunt, het kamp. Dit jaar is ook geen gewoon Chirojaar, maar een speciaal! Dit jaar
viert onze Chiro zijn 40-jarige bestaan én gaan we bovendien verhuizen naar onze
nieuwe lokalen. Er staat ons, en jullie, dus veel te wachten!
Als hoofdleiders zijn wij ook het aanspreekpunt van de Chiro, aarzel dus zeker niet
om ons te contacteren bij vragen.
Groetjes
De hoofdleiders

Inschrijven
Bij het begin van het nieuwe Chirojaar moeten de kinderen
opnieuw worden ingeschreven. Het inschrijvingsgeld bedraagt
30 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.
Via de mutualiteiten zijn er heel wat tegemoetkomingen voor een jeugdbeweging
mogelijk. De formulieren hiervoor zijn terug te vinden op onze website.
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 een 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 spelnamiddag kunnen zijn, kunt u altijd contact opnemen met iemand van de leiding.
Zo kan er eventueel iets afgesproken worden.

Uniform
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 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
Vaartstraat 14
tot 20%.
3500 Hasselt
www.debanier.be

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 tweedehandsuniformen aan een spotprijs. Ondertussen hebben we een ruim aanbod tweedehandsuniformen. Wil je graag zo’n tweedehandsuniform kopen, aarzel dan niet om
bij de leiding te informeren.
Heb je zelf nog een uniform liggen of is jouw uniform te klein, breng het dan binnen
op onze Chiro. Wanneer wij jouw uniform dan verkopen, krijg je hier 10 euro voor.

Extra informatie
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.

FOTO’S

Een (regen)jas en/of handschoenen zijn
ook aangeraden wanneer het weer hier
om vraagt!

Ouders die dat liever niet willen,
kunnen dit (schriftelijk) melden aan de
leiding.

NIET VERGETEN

CHIPS EN DRANK

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.

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.

Tijdens onze Chiroactiviteiten kunnen
we foto’s maken. Deze worden
gepubliceerd op onze website, onze
facebookpagina en in onze Hallo.

Slotlied
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.

Openingslied
Bij de Chiro
maken we plezier voor twee
Bij de Chiro
leeft iedereen mee
Bij de Chiro speel je met een idee!
dam dam dam

En de Tito’s
schreeuwen naar een rode hond
En de Keti’s
blauw maakt het zo bont
En de Aspi’s
de helden in spe

dam dam dam
Bij de Robbedoes
paarse spanning in de lucht
En de Speelclub
is geel zonder zucht
En de Rakwi’s
spelen groen mee

Bij de Chiro
maken we plezier voor twee
Bij de Chiro
leeft iedereen mee
Bij de Chiro speel je met een idee!

dam dam dam

dam dam dam

Kampverslag
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 kwamen boer Teun
en boerin José - met tractor - ons helemaal overstuur melden dat hun dieren
uitgebroken waren. Al snel bleek dat ze
gevlucht waren richting Noord-Limburg
en werden we uitgenodigd om daar met
hen mee te gaan zoeken. 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 vertrokken
per fiets naar de kampplaats.

Na een vlotte rit bereikte iedereen de
plaatselijke boerderij van boer Emiel en
boerin Betsy: een mooie, uitgestrekte
speelweide, midden in een maïsveld. 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 vochtige, maar 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

legerterrein, Olympisch veld
of uitdagend parcours. ’s Namiddags
stond er een gezamenlijk spel op het
programma waarbij de groepen gemixt
werden om zo het groepsgevoel nóg
meer te versterken. Dat spel viel helaas,
vrij letterlijk, in het water. Waardoor we
besloten om er een gezellige filmnamiddag van te maken.

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

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
avontuur van beide boerenfamilies
volgen. Alsof boer Teun zo nog niet
driftig genoeg op zoek was naar zijn
dieren, besloot boer Emiel hem nog een
extra motivatie te geven: het Gouden
Varken (in de volksmond: gouw
verreke). Dit is een wedstrijd in Limburg
die om de 10 jaar gehouden wordt. De
prijs gaat naar de boer die zowel een dik
verreke, een gespierde koei, een schoap
met een mooie vacht, als ne haan die
mooi kan kraaien heeft. Vastbesloten
deze prijs te winnen, gingen niet alleen
beide boerenfamilies op zoek, ook onze
leden werden ingeschakeld om de
dieren terug te vinden.

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 de levenswerken van boer Teun.
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 plaatselijk zwembad.

Toen iedereen 5 augustus weer
herenigd werd in de eetzaal, vlogen de
- vaak een beetje aangedikte- verhalen
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 kookouders. Naast onder andere
de zelfgemaakte vidé, BBQ en stoofvlees, konden de kids ook snoepen van
zelfgemaakte pudding en zelfs van een
zeer gedetailleerde boerderijtaart! 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, dit keer onder een waterig
zonnetje. Terwijl de ene groep gedoopt
werd met eieren, bloem en een klodder
bruine zeep, gooide een andere groep
de dagindeling helemaal om op
‘omgekeerde dag’, werden de longen
uit het lijf gezongen bij de heuse K3zangstonde en werd er zelfs een koe
gemolken!

Ook het gewest Snorkel kwam weer
langs. Zij kwamen niet alleen om een,
zoals gewoonlijk, origineel en leuk spel
te spelen, maar ook voor de lekkere
balletjes in tomatensaus. 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
voormiddag werden nog wat spelletjes
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, 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.
Nog een laatste keer werd de vermoeidheid aan de kant geschoven om ons
beste beentje voor te zetten op de fuif
en de trilling in onze stem te onderdrukken aan het kampvuur. Het was al laat
(of vroeg?) toen iedereen doodmoe,
maar ook supertevreden 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 en meer foto’s:
http://www.chiroleouki.be

Ledenwerving
Op dinsdag 6 september was het tijd voor de ledenwerving bij basisschool Domino
Meldert. De leerlingen werden gestoord door twee Pokémon-vangers die op zoek
waren naar de (groene) Charmander. Ze vonden hem al snel in de verschillende
klaslokalen. Na een gevecht kregen ze hem te pakken met hun Pokéball. Graag
wilden ze ook nog die ene Pokémon vangen die in de Chirolokalen zit. Jammer genoeg hadden ze vastgesteld dat de Chiro momenteel gesloten was en vroegen ze de
kinderen om raad. De Chiro is vaak te vinden in de straten waardoor ze besloten
om op de Chiro te roepen. Al vlug vonden ze drie Chiromeisjes en gingen ze ermee
aan de praat. Nu was er op de Chiro geen bereik, waardoor het onmogelijk was dat
er een Pokémon in de lokalen zou zitten. De Pokémonvangers vroegen zich dan af wat ze altijd op de
Chiro gingen doen. De Chiromeisjes vertelden hen
dat ze er leuke spelletjes speelden met hun
vrienden. Ze vonden dit zeker het proberen waard
en komen vanaf 10 september een keertje proberen
op onze Startdag!

Startdag Chiro Leouki - Meldert Kermist!
Het startschot van het nieuwe Chirojaar is gegeven! Net zoals vorig jaar werden alle
leden, van jong tot oud, verwacht aan het voetbalveld. Met heel wat nieuwe
gezichten, een brandend zonnetje en een gemotiveerde
leidingsploeg, kon het niet anders dan een fantastische
start worden.
Om een beetje op gang te komen, startten we met een
gezamenlijk spelletje ‘Schipper mag ik overvaren.’ Een
spel dat zowel jong als oud kan bekoren. Vervolgens
werden er verschillende
spelletjes
per leeftijd gespeeld. Er was voor ieder wat wils,
rustige spelen zoals cactus en bloem, stoelendans met
schoenen… maar ook een intensief spel met sjorbalken
waar zelfs de oudste groepen van gingen zweten.
Tijdens de pauze kwam iedereen, ook de leiding, even
tot rust met een fris colaatje of watertje en een lekker
zakje chips. Als afsluiter stond er nog een gezamenlijk
spel gepland ‘Dikke Bertha!’ Kledingstukken sneuvelden en de eerste blauwe
Chiroplekken waren een feit. Kersvers hoofdleider Arno
M kwam als verdiende winnaar uit de bus.
Moe maar voldaan kon de leiding de leden een
laatste opdracht opleggen, de sleutelzoektocht! Vol
spanning wachtte elk kind zijn beurt af. Het duurde
even, maar uiteindelijk kon met de juiste sleutel de
kermis gestart worden. Terwijl de kinderen zich
amuseerden konden ook de ouders en andere sympathisanten gezellig iets bij ons
komen drinken of genieten van een heerlijke hotdog.
Ook de rest van de avond was er heel wat enthousiasme op de kermis en kon er
nog gesmuld worden van onze lekkere hotdogs. Dit
jaar kon Arno zijn titel van Kermisburgemeester helaas
niet verlengen, maar we kregen wel een heel mooi
cadeau van de Pastorijstraat. Het werd een lange en
zeer vermoeiende avond, maar deze bracht dan ook
weer wat extra op voor het laadje van onze nieuwe
Chirolokalen.

Met de fiets naar de Chiro
Kom jij met de fiets naar de Chiro? Top!
Maar het zou pas echt super zijn als jij ook veilig met de fiets naar de Chiro komt.
Eén van de volgende spelnamiddagen zullen wij een onverwachtse controle
houden. Is jouw fiets dan helemaal in orde, krijg jij een megafantastisch Chirocadeautje. Zo kan je nog beter laten zien, hoe trots jij wel niet bent om deel te
mogen uitmaken van een leuke Chirogroep!
1. wit/geel fietslicht vooraan
2. rood fietslicht achteraan
3. witte reflector vooraan
4. gele/oranje pedaalreflectoren
5. rode reflector achteraan
6. voorrem en achterrem
7. fietsbel
8. twee gele/oranje reflectoren
per wiel of/en een reflecterende
witte strook langde beide kanten
van de band
9. fluohesje

 Oproep
Wij zoeken:

een koelwagen die ons ter beschikking gesteld kan worden op 24 en 25
mei. Dit voor ons jaarlijks Chirobal.

een oplegger om al ons spelmateriaal op 31 juli naar onze
kampplaats te brengen en op 9 augustus alles weer
op te halen.
Heb jij connecties in deze wereld of ken jij zo
iemand. Kortom, weet jij wie ons kan helpen?
Neem dan contact met ons op!

Lachen
De muzieklerares laat de leerlingen een piano zien. "Wie van jullie weet wat die
witte en zwarte toetsen betekenen?" Kees steekt zijn vinger op: "De witte
toetsen zijn voor bruiloften en de zwarte voor begrafenissen!"
Er zitten 2 bomen in de klas, vraagt de een aan de ander:
"Wanneer worden we geschorst?"
- Mevrouw, Fido zat in de keuken opgesloten!
- Hoezo? Heeft hij iets uitgespookt?
- Hij heeft alles opgegeten, behalve de hondenkoekjes
Zij: Mevrouw Dinges heeft toch een vrij onaangename gewoonte.
Hij: Welke dan?
Zij: Als je haar op straat tegenkomt, kijkt ze je,
als ze voorbij is, altijd na.
Hij: Hoe weet jij dat?
Luk komt midden in de nacht dronken thuis.
- Ik begrijp niet dat een man zo kan zuipen! zegt zijn vrouw.
- Als je er niets van begrijpt, moet je er ook niet over spreken! bromt Luk.

Zoek de tien verschillen

Verhuur
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
Bram
Schepers
op
het
nummer
0488/27 71 24. Ook kan u mailen naar
verhuur@chiroleouki.be

Halloweenburger
Ingrediënten:
2 hamburgerbroodjes
2 hamburgers
2 augurken
paar blaadjes basilicum

4 el tomatenketchup
2 el mayonaise
1 wortel
1 tomaat
2 plakken kaas

Bereiding:
Rooster de hamburgers in een pan met wat boter tot ze
mooi bruin zijn. Snijd de hamburgerbroodjes
doormidden en besmeer de onderste helft met 1 el
mayonaise per broodje. Snijd daarna de augurk en tomaat
in schijfjes en maak met een mesje ’kartels’ in één zijde van de
kaasplakjes. Leg vervolgens de hamburgers op de onderste helft van
de broodjes. Leg hierop de kaas en een paar stukjes augurk en tomaat.
Knijp wat tomatenketchup op de kaas, zodat er aan beide zijden wat ketchup
uitloopt. Leg op de ketchup enkele blaadjes basilicum.
Doe het broodje dicht en maak bovenaan twee gleufjes om een stukje augurk in te
stoppen. Steek een peperkorreltje in elk stukje om de pupil te maken. Snij vier
driehoekjes uit een wortel voor de oortjes. En nu smullen maar!

Jingle Rocks
Op zaterdag 26 december vindt onze zevende editie van Jingle Rocks plaats. Hierbij
wordt OC De Kalen Dries volledig in kerstsfeer gezet.

Doolhof

Kleuren

