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Hallo Chirovrienden!
De afgelopen weken konden we van de eerste lentezonnestralen genieten. Hoog tijd dus om jullie op de hoogte te
brengen van onze avonturen van afgelopen winter.
De komende maanden staan er ook nog veel activiteiten
op het programma. Ook hier hopen we jullie op te mogen
verwelkomen.
De eerstvolgende is de feestdag met al die heerlijke paaseitjes. Deze vieren we graag samen met jullie op
paasmaandag, 17 april.

Veel leesplezier!

Kalender
Dit Chirojaar staan er nog heel wat toffe activiteiten op de agenda.
Hieronder een overzicht.
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De afgelopen maanden zaten we niet stil
tijdens de weekends dat het geen spelnamiddag was. Onze nieuwe Chirolokalen
moeten namelijk eind april klaar zijn voor
de grote verhuis!
Begin december werden de ramen en
deuren geplaatst en was de ruwbouw
eindelijk water– en winddicht. Nu konden
we, tijdens de koude wintermaanden,
starten met de afwerking. In de maanden december, januari en februari legden we
alle leidingen voor het sanitair en de centrale
verwarming. Ook werd er verder gewerkt aan de
elektriciteit en ventilatie. Hierbij nogmaals een dikke
merci aan Didier Kenens van ELC voor de geleverde
materialen en hulp!
Dankzij verschillende veilingen, sponsoring en
helpende handen van enkele ouders en sympathisanten hebben we de kosten voor de afwerking
aardig kunnen drukken. Via deze weg willen we al
deze mensen dan ook bedanken!
Voor de volgende stappen in
onze afwerking zijn we
echter genoodzaakt om wat
geld uit te geven aan
professionele bedrijven die dit voor ons komen doen.
Hierna kunnen we zelf weer aan de slag. Via deze weg
willen we dan ook nogmaals een oproep doen aan
iedereen die ons kan helpen met de laatste stappen:
plaatsen van sanitair en centrale verwarming, verhuizen
(transport)…

www.facebook.com/lokalensteun

Verzamel met ons mee
JOYVALLE EN APPELSIENTJE
Spaar met ons mee voor heerlijke melk
en sinaasappelsap op kamp.

Knip hiervoor de gele 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.

DOPJES

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 Meldert.

Een blindegeleidehond
krijgt
een
intensieve
opleiding 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 doen wij een oproep
naar jullie om deze bij te houden en
mee te brengen naar de Chiro. Hier
worden ze opgehaald en naar een
ophaalpunt gebracht én zo komt er
weer geld in het laadje dat goed
gebruikt wordt.

Christus Koning
Op zaterdag 19 november stond onze spelnamiddag naar jaarlijkse gewoonte in het
teken van Christus Koning. Onze dag startte
met het spelen van allerlei spelletjes. Nadat
alle groepen zich uitgeleefd hadden, werden
er lekkere hotdogs klaargemaakt en kon het
smullen beginnen.
Na deze lekkere maaltijd gingen we met z’n
allen naar de kerk van Meldert waar de
viering van Christus Koning plaatsvond.
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
ook aandacht besteed aan de eerstejaarsleiding. De nieuwe leiding sprak het leidingswoord uit waarbij ze beloven dat ze zich
zullen inzetten voor de jongeren van onze
Chiro.
De mis werd afgesloten met het slotlied,
gezongen door kinderen, leiding en
ouders!

Eetdag
Kilo’s paprika’s, ajuinen, tomaten en
wortelen werden door de leidingsploeg
gesneden. De hele mise en place ging er
aan toe zoals bij echte topchefs. Na
enkele uren pruttelen op een laag
vuurtje was onze spaghettisaus klaar.
De volgende dag, zondag 6 november,
kwamen heel wat knorrige buiken
samen in de Kalen Dries. De leiding
stond klaar om ze allemaal te
ontvangen en te laten genieten van een
heerlijke maaltijd. Naast de spaghetti‘s
bolognaise gingen ook de macaroni’s,
de lasagnes, de croques en de croques
bolognaise vlotjes de keuken uit. Niet
alleen ons recept is ondertussen fijngesteld zoals goede koks dat doen, ook als
keukenteam zijn we al goed op elkaar
ingewerkt. En ook de afwasberg kreeg
dit jaar geen kans om op te stapelen, al
had het afwasmachine hier misschien
wel iets mee te maken.
We konden ook dit jaar rekenen op een
groot bezoekersaantal. En als we de
complimentjes van hen mogen geloven,
blijft onze zelfgemaakte spaghettisaus
onze grote troef.
Wij
willen
iedereen
nog
bedanken voor zijn aanwezigheid en
steun!
Graag tot volgend jaar op 5 november.

Wapenstilstand
Op vrijdag 11 november eindigde exact 98 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog. Traditiegetrouw namen we met onze Chiro deel aan de jaarlijkse
optocht om deze belangrijke gebeurtenis te herdenken.
Om 9.45 uur verzamelden we aan de Chiro.
De leiding was blij met de massale
opkomst. Het doet ons deugd om deze
inzet van de leden te zien.
De optocht, onder leiding van de fanfare,
verliep van het dorpsplein naar de kerk.
Hier vond de herdenkingsmis voor de slachtoffers van de Eerste en Tweede
Wereldoorlog plaats. Na de viering werden de bloemen en kransen aan het
monument neergelegd. Hierna ging de
optocht richting OC De Kalen Dries, waar
alle aanwezigen werden uitgenodigd voor
een kleine receptie. Na genoten te hebben
van een hapje en drankje, keerden we
terug naar de Chiro voor nog meer lekkers.
Hier wachtte een heerlijke zelfgemaakte groentesoep op ons, perfect voor bij dit koude weer. Na
deze maaltijd speelde elke groep nog enkele
spelletjes. De Robbedoezen maakten zelfs een
badge met een klaproos. Omstreeks 15 uur zat de
spelnamiddag er weer op en keerden de leden na
een leuke dag naar huis.

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. Inschrijven kan t.e.m. woensdag 12 april.
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.

Photobooth
Elke spelnamiddag proberen wij als leiding voor heel wat speelplezier te zorgen.
Om jullie hiervan te laten meegenieten, nemen wij geregeld foto’s. Bezoek onze
website voor nog meer kijkplezier.

Sinterklaas
Ook dit jaar eerde Sinterklaas Chiro Leouki met een bezoekje! De Sint en zijn pieten
hadden hun koersbenen ingesmeerd en kwamen helemaal vanuit Spanje naar onze
Chiro gefietst.
Maar waren de kindjes wel braaf geweest? Zingen konden ze alvast! Na een warm
onthaal knutselden de kindjes prachtige dingen om de Sint in hun lokaal te ontvangen.
De Robbedoezen knutselden de boot van Sinterklaas, de Speelclubbers zorgden
voor een rode loper en de andere groepen versierden een troon voor de Sint.
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 beloond met snoep
en natuurlijk een cadeautje! De Robbedoezen kregen een knutselset, de Speelclubbers enkele spelletjes, de Rakwi’s een zaklamp voor op kamp, de Tito’s een badge
om op hun hemd te naaien, zodat ze nog beter kunnen laten zien hoe graag ze bij
de Chiro zijn en de Keti’s en Aspi’s aten een frietje op kosten van de Sint!
Ook de leiding werd op de proef gesteld. Zij werden voor hun inzet beloond met
een lekkere snoepzak.
Na een laatste
Tot volgend jaar!

keer

zingen

vertrok

de

Sint

weer.

Kerstfeestje
Elk jaar is december toch wel de gezelligste maand van
ze allemaal. Samen zijn met familie en vrienden en dat
meestal met lekker eten.
Ook op de Chiro kwam de kerstman op bezoek. De leiding zorgde
voor een reuzegrote kerstboom die versierd was met mooie kerstballen en slingers. Hierdoor voelde de kerstman zich zeer welkom.
Zoals het hoort tijdens Kerstmis was er een gevoel van samenhorigheid. De
kinderen toonden dat ze heel goed kunnen samen spelen. Er werden namelijk
spelletjes voor alle leeftijden gespeeld en iedereen deed steeds enthousiast mee.
Van ruzie was er dan ook helemaal geen spraken!
Na al het spelen was het tijd voor een lekker bord spaghetti. Nadien volgde het
moment waar iedereen toch stiekem van in het begin al naar uitkijkt, de cadeautjes!
De pakjes werden uitgedeeld en deze konden natuurlijk niet snel genoeg uitgepakt
worden. Hierna konden we weer moe, maar voldaan naar huis gaan. Uitkijkend naar
wat het nieuwe jaar allemaal te bieden heeft!

Jingle Rocks
Voor het achtste jaar op rij was het op 26 december Jingle Rocks! Ook dit jaar was
de leiding en freelance al van ‘s ochtends vroeg in de weer om de zaal in winterse
sferen te brengen om zo de gezelligheid te garanderen. Om 21 uur begon de eerste
coverband aan zijn optreden. Skyline After Friday had dan wel nog nooit op Jingle
Rocks opgetreden, na enkele nummers leek het alsof ze al jaren trouwe gast waren
en kregen ze het publiek volledig mee!
Het was de ideale groep om het publiek warm te maken voor het grote optreden
van Covers on the Rocks. Het publiek ging al snel uit zijn dak en rockte erop los met
covers van Metallica, U2, Red Hot Chili Peppers, Gorki…
Om de avond met een knaller af te sluiten was er DJ Chezz. Er werd heel wat
gedanst en de jenevers gingen vlot de jeneverhut uit. Het feest duurde tot in de
vroege uurtjes!

Dag Van De jeugdbeweging
Vrijdag 21 oktober fietste, tramde, treinde en buste heel jeugdbewegend 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 255 000
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 waarop we elkaar even in de bloemetjes zetten, want we doen
het samen! Het thema luidde dan ook ‘Doet het’.
We doen het op de kracht van leiders en leidsters, want zonder hen is er geen jeugdbeweging en dus ook geen Dag van de Jeugdbeweging. We doen het meer dan 484 000 keer per
jaar. Ja, zoveel activiteiten worden er jaarlijks door alle jeugdbewegingen samen georganiseerd. We doen het samen en niet alleen, nu, maar ook later. Wat je leert in een jeugdbeweging draag je je leven met je mee. Een leerschool, waar je fouten mag maken, om te leren
hoe het later beter kan. Je maakt er onvergetelijke herinneringen en je leert er zoveel waardevol dat je van pas komt in je latere leven. Een jeugdbeweger ben je voor altijd!
We doen het veilig en met respect. Verantwoordelijke begeleiding door jongeren aan jongeren en dit steeds met respect. Want wie respect geeft, zal respect ontvangen. En tot slot
doen we het luid en duidelijk. Jeugd hoor je niet stil te houden. We zijn trots op wat we zijn:
een bende jongeren die plezier maken en alles uit het jeugdige leven halen door er samen
mee aan de slag te gaan. We zijn overenthousiast en delen dat graag met de wereld.
Ook wij, echte Chirolovers, kijken elk jaar uit naar deze dag. Een dag lekker zot doen en in
uniform naar school gaan. Lekker stoefen tegen al je vrienden van de Scouts, KLJ, KSA… over
hoe fijn het wel niet is op de Chiro. Wij zijn als leiding dan ook zeer trots dat jullie zo talrijk in
uniform naar school gaan. Zo laten jullie zien dat jullie van Chiro Leouki Meldert houden.

Nog meer speelplezier
Voor de echte Chiromeiden en –jongens is er de
Chirowinkel ‘De Banier!’
Hier kan je terecht voor leuke Chirohebbedingen
en knutselmateriaal, maar ook voor supertoffe
spelletjes die je thuis kan spelen.
Elke maand zetten ze een spel in de kijker dat je
dan
iets
goedkoper
kan
aankopen.
Misschien wel een ideetje voor Pasen?!

Kleurrijke paaseieren
Benodigdheden:
wol
behangerslijm
ballon
paaseitjes
Werkwijze:
Stop twee paaseitjes door het teutje van de
ballon. Blaas de ballon daarna een stukje op.
Haal de stukjes wol door de behangerslijm en
plak ze op de ballon. De stukjes wol moeten goed
doordrenkt zijn met behangerslijm.
Plak de ballon goed vol, maar zorg dat je nog een
paar stukjes van de ballon ziet. Laat de wol heel
goed drogen (2 dagen). Prik de ballon stuk en
haal de ballon tussen de wol uit.
Tot slot kneed je de wol in de vorm van een paasei.
Maak verschillende kleuren of grote en kleine eitjes.

Bananenpannenkoekjes met kaneel
Ingrediënten voor 4 personen:
250 gram bloem
500 ml melk
2 eieren
1 el suiker
1 snuifje kaneel
4 bananen
125 gram Griekse yoghurt of zure room
4 el gehakte cashewnoten
Bereiding:
Snij de banaan in plakjes en rooster de cashewnoten.
Meng de bloem, melk, eieren, suiker, kaneelpoeder en een snuifje zout tot een glad
beslag.
Bak eerst de ene kant. Leg er plakjes banaan in.
Draai daarna de pannenkoek om en bak de andere kant goudbruin.
Serveer met extra banaan, yoghurt of zure room en strooi er de geroosterde
cashewnoten over.

Moppen
De trein
- Wat heb ik aan een dienstregeling, als
de treinen toch altijd te laat komen?

- Hoe zou u kunnen weten dat ze te laat
komen, als u geen dienstregeling had?
Bij de tandarts
Dokus moet naar de tandarts, na een uurtje
komt hij thuis.
“En jongen, doet je tand nog pijn?”
“Ik weet het niet, ik heb hem bij de tandarts
gelaten.”

Moeilijk geval
Mijnheer Veloverbeen is gestorven.
“Hebben ze zijn laatste wens vervuld?”, vraagt een vriend.
“Helaas niet! Hij had gevraagd om
naast zijn vrouw te worden
begraven, maar ze leeft nog altijd!”

Kleuren
knipoog- karton - zeurkous

Droedels

