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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!

Wedstrijd: Zoek Leouki (pagina 27)

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.
NOVEMBER

eetdag

APRIL

optocht

Christus Koning

DECEMBER

Sint

Paasontbijt

MEI

Kerst

Jingle Rocks

Feest: 40 jaar Chirobal

JANUARI

JUNI

FEBRUARI

JULI

carnaval

quiz

AUGUSTUS

MAART
t.e.m.
kamp

Pasen

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!

A SP I
KETI

T ITO

R AKWI

S P E E L C L UB

RO BBEDOE S

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. Allemaal samen staan we met
maar liefst 14 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

JOREN

SIMON

KATHINKA

03-05-1998
Gyzevennestraat 11
Studie: Rechten
2e jaar leiding
 0494 04 77 96

03-03-1999
Meldertsebaan 28
Studie: Economische
wetenschappen
1e jaar leiding

26-04-1999
Broedersveld 48
Studie: Verpleegkunde
1e jaar leiding

NADÈGE

JENTHE

TIJS

18-07-2000
Verlorenkoststraat 3
Studie: Wetenschappen Wiskunde
1e jaar leiding

20-08-2000
Zelemsebaan 43
Studie: Electromechanica
1e jaar leiding

19-03-1999
Demerstraat 51
Studie: Geneeskunde
1e jaar leiding

ARNO

JUSTINE

25-07-1997
Sparrenweg 19
Studie: Industriële
ingenieurswetenschappen
4e jaar leiding
 0477 30 82 39

12-04-1999
Geeneindestraat 45
Studie: Vroedkunde
1e jaar leiding

ELIEN

JORAN

DAAN

21-02-2000
Sint-Annastraat 47
Studie: Wetenschappen Wiskunde
1e jaar leiding

11-04-2000
Meelbergstraat 73
Studie: Latijn - Wiskunde
1e jaar leiding

24-05-2000
Acaciastraat 18
Studie: Burgerlijk ingenieur
1e jaar leiding

Rakwi

LAURIEN

ZENO

05-07-1995
Gyzevennestraat 53
Werk: Maatschappelijk
werker
e
6 jaar leiding
 0478 68 32 33

01-01-1999
Processieweg 19
Studie: Toegepaste
economische
wetenschappen
1e jaar leiding

BAS
07-04-1999
Heesstraat 6
Studie: Burgerlijk
ingenieur: architect
1e jaar leiding

Tito

HANNES

FAEDRA
17-03-1997
Belokenstraat 20
Studie: Ingenieurswetenschappen
4e jaar leiding
 0478 09 92 01

18-03-1996
Geeneindestraat 19
Studie: Rechten
5e jaar leiding

SOFIE
27-03-1997
Geeneindestraat 43
Studie: Biotechnologie
4e jaar leiding

JAKOB
08-02-1999
Pastorijstraat 15
Studie: Fysica
1e jaar leiding

Keti

JARNE
28-01-1997
Zelemsebaan 24
Studie: Financiën en
verzekeringen
4e jaar leiding
 0471 72 25 28

CURD
03-06-1997
Sint-Annastraat 47
Studie: Ingenieurswetenschappen
4e jaar leiding

JULIE

BRAM

20-08-1996
Zandstraat 26
Studie: Kinesitherapie &
revalidatiewetenschappen
5e jaar leiding
 0479 68 25 98

28-10-1995
Gyzevennestraat 9
Werk: Proximus
6e jaar leiding

Aspi

Freelance

EVELIEN

ANNELIES

BERNICE

04-07-1994
Notenstraat 23
Werk: Reisagent
7e jaar leiding

23-05-1989
Gyzevennestraat 53
Werk: Leraar
Nederlands
12e jaar leiding

30-06-1994
Gyzevennestraat 59
Werk: Social Content
Producer
7e jaar leiding

WIM

ARNO

GERT
18-05-1994
Hertenrodestraat 29
Werk: Lapper bij Thema nv
7e jaar leiding

NELE
22-04-1994
Hertenrodestraat 60
Werk: Community
manager
7e jaar leiding

18-09-1991
Hertenrodestraat 29
Werk: Magazijnier bij
Hapo
9e jaar leiding

Hoofdleiding: Arno Marechal
0484 83 53 79

31-05-1996
Sint-Annastraat 47
Studie: Ingenieurswetenschappen
5e jaar leiding

Tijd en ruimte, twee dimensies waar alles op aarde
aan onderhevig is. Het tikken van de klok, het spel van
donker en licht, en het elk jaar alsmaar sneller dunner
worden van de scheurkalender ervaren we allemaal.
Maar wat is ruimte nu eigenlijk?
Ruimte voor leden en leiding!
Leden vinden in de Chiro ruimte om te leren - van
samenspelen over bosspelstrategieën bedenken tot carwashes organiseren -, om te
ontdekken wie ze zijn, om onbezorgd los te kunnen gaan. Of soms zelfs de broodnodige ruimte om even te ontsnappen aan hun voor hun jonge leeftijd al te
moeilijke bestaan. Maar ook voor leiding is er binnen de Chiro een zee van ruimte.
Ruimte om te experimenteren, uitproberen, groeien, jezelf ontwikkelen, rennenvallen-opstaan-en-weer-doorgaan. Tijdens een spelnamiddag helder dingen
uitleggen, improviseren, enthousiasmeren, troosten en eindeloos geduld hebben.
‘s Avonds argumenteren, compromissen zoeken, netwerken, tappen en dweilen in
een fuifzaal.

De Chiroruimte ligt in ons eigen handen: we zorgen voor funderingen, halen muren
weg, plaatsen ramen-op-de-buitenwereld en een voordeur zonder bel die voor iedereen opengaat. In ons huis is er voor ieder wat wils, maar het is bovenal een grote plek om samen te zijn.
Meer dan gewoon fysieke ruimte
Is deze ruimte dan een afgebakende zone? Nee, een Chironaut wil spelen zonder
grenzen. Spelen moet niet altijd in afgebakende zones. Spelen moet overal kunnen.
Elke fysieke ruimte (pleinen, dorp, bos, koer…) kan door een Chironaut benut
worden, maar daarvoor moet er ook ruimte zijn om je fantasie en creativiteit te
gebruiken en te experimenteren. Wij willen een Chironaut kunnen zijn! Chironaut,
zn., mv. (-en), m/v/x, Iemand die kan en durft spelen (1.) los van letterlijke en
figuurlijke grenzen (2.) met een grote dosis fantasie en creativiteit.

Wil jij nog meer? Ziggy is een ruimtewezen.
Hij wil weg van zijn thuisplaneet, Strikta. Het
is er namelijk saai om te spelen. Hij gaat op
zoek naar manieren om vrij te kunnen spelen
en wil nieuwe speelruimte ontdekken. Volg
dit avontuur op chiro.be/iedereen-chironaut

De eerste spelnamiddag
Zaterdag 23 september, een dag met een koude ochtend en veel mist. Doch was de
nieuwe leidingsploeg al vroeg uit de veren!
De fietsen werden versierd, de muziekinstallatie geïnstalleerd en weg waren we.
Klaar voor een tochtje doorheen Meldert. De auto voorop met de muziek luid en
hopend dat de mensen naar buiten kwamen.
Al vlug stonden de eerste kinderen te zwaaien, al dan niet in pyjama of met een
ochtendhumeur

We stopten telkens bij de kinderen, ze mochten exclusief

Chirokaftpapier komen afhalen aan de auto. In totaal konden we een 15-tal
kinderen blij maken.
Om 14 uur was het tijd om de leiding te leren kennen. De kinderen moesten op
zoek gaan naar ballonnen of een enveloppe. Hierin zaten de eerste coördinaten en
zo konden ze hun tocht starten doorheen Meldert. Op elke locatie vonden ze
iemand van hun leiding. Hier moesten ze dan een opdracht uitvoeren en kregen ze
vervolgens een nieuwe enveloppe. Zo bleef het doorgaan totdat ze iedereen
gevonden hadden. Uiteindelijk keerde iedereen terug naar de Chiro en was de
leidingsverdeling bekend.
In totaal 96 kinderen op ons speelveld, een top begin van een tof nieuw Chirojaar!

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 spel namiddag 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
32 tot 36 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 tweedehands uniformen 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 met een drankkaart
van 7,5 of 15 euro. Deze kaart wordt op
de Chiro bewaard en wordt meegegeven wanneer ze vol is. Zo weet u dat uw
kind een nieuwe nodig heeft.

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
Je merkt dat er iets twinkelt
Twinkelt als het Chiro is
Je merkt dat er iets rinkelt en da’s fijn
Op de Chiro, ja de Chiro
Daar gebeurt het en het is, daarom
daarom dat we samen zijn!

Samen de natuur in
Alles is mooier in het groen
Zon of regen maakt niet echt veel uit
Samen lachen, samen wenen
Samen dromen, samen doen
En plezier dat maak je zelf
Dus daarom zing ik luid!

Je merkt dat er iets twinkelt
Twinkelt als het Chiro is
Je merkt dat er iets rinkelt en da’s fijn
Op de Chiro, ja de Chiro
Daar gebeurt het en het is, daarom
daarom dat we samen zijn!

Kampverslag
Er was eens een misviering in het kleine,
pittoreske Meldert waar de Gebroeders
Grimm aanwezig waren. Zij gingen hier
een verhaal voorlezen uit hun sprookjesboek, totdat één van de 2 broers hun
sprookjesboek liet vallen. Hierdoor
gebeurde er iets verschrikkelijks. Alle

verhalen raakten namelijk door elkaar.
Er was maar 1 manier om alle verhalen
terug correct te krijgen en dat was door
zelf naar de sprookjeswereld te reizen.
Na de toverspreuk uit te spreken en
enkele uren te wachten, geraakte
iedereen vol enthousiasme op de
sprookjeskampplaats in Ranst!

De 2 jongste groepen werden afgezet
door hun ouders, die zo met een gerust
gevoel en een dikke knuffel naar huis
konden vertrekken. De oudste groepen
gingen zoals gewoonlijk met de fiets
naar de kampplaats, 60 km stond er dit
jaar op de planning. Enkele uren, veel
zweet en platte banden later geraakten
ook zij op de kampplaats. Het kamp kon
nu echt beginnen!
Die avond stonden er rustige activiteiten op de planning. Bij de Rakwi’s kwam
Professor Gobelijn op bezoek en liet hen
enkele proefjes doen. Dit had telkens
een verrassend resultaat: van reuzen,
kabouters, blind zijn, evenwicht verliezen tot geslachtsverandering! Voor de

Aspi’s stond een bezoek aan het
Kappersduo Wim & Claes op de
planning, wat weer voor enkele leuke
coupes zorgde .
De 2e dag was het de beurt aan de
Aspi’s om de taken van de Speelclub- en
Rakwileiding over te nemen. Zij
mochten bewijzen dat ze klaar waren
om leiding te worden. Er passeerden
een Mario- en een ganzenbordspel en
aan het plezier dat de kinderen beleefden konden we zien dat ze met glans
geslaagd waren! Nadat iedereen even
had kunnen uitrusten met een lekkere
maaltijd en platte rust, stond het
gezamenlijk spel op de planning. De
bedoeling was om via verschillende

spelletjes eieren te verdienen
waarmee ze nadien een zo lang mogelijk
woord in het sprookjesthema moesten
vormen. Na het besef dat 1 groep
duidelijk had gewonnen en de eieren
geen verder nut hadden, brak er spontaan een groot eiergevecht uit. Zo zie je
maar: het

onverwachte is soms dubbel zo plezant!
Ondertussen waren de Gebroeders
Grimm Roodkapje en Hans en Grietje
tegengekomen.

Deze wisten hen te vertellen dat ze zo
snel mogelijk de heks moesten zoeken,
omdat zij hen waarschijnlijk kon helpen
met het boek te herstellen. Omdat ze
geen idee hadden waar ze haar konden
vinden, besloten ze zich op te splitsen.
De Speelclubbers en Rakwi’s vertrokken
samen op dagtocht naar het zwembad in
Lier. Na een tripje van 5 km kwamen ze
aan bij ‘De Waterperels’. Het was er zeer
druk, maar ze hadden zich goed geamuseerd. Toen ze terug op de kampplaats
aankwamen, stond de frietkraam klaar.
Daarna nog een leuke Hawaiiaanse fuif
en de dag was geslaagd!
De Tito’s passeerden verschillende locaties met behulp van een raadseltocht
om zo in Antwerpen aan te komen. Hier
aangekomen, begonnen de leden te
zoeken naar een slaapplaats. Ze kwamen
op de proppen met de enige driemaster
in België die nog vaart, ongelooflijk maar
waar! De Tito’s konden die nacht dus op
een boot doorbrengen. De Keti’s waren
op hun beurt onderweg naar Blankenberge waar ze gingen dansen op de
muziek van Regi en zelfs een boottocht
maakten op de zee. Ook hun tweedaagse was meer dan een topper. De Aspi’s
volgden de Tito’s naar Antwerpen. Zij
werden in 2 groepen opgedeeld. Ze

moesten zich via het openbaar vervoer
verplaatsen. Na een frietje passeerden
alle bezienswaardigheden de revue
waarna ze hun dag afsloten met een
stevig streepje muziek in een danscafé.
Omdat iedereen terugkwam van een
kale reis zonder de heks, waren ze genoodzaakt om de hulp van buitenaf in te
roepen. Daarom kwamen op de 5e dag
de Robbedoezen langs om eens te kijken
hoe een kamp ineenzit, want als Robbedoes kan je natuurlijk niet wachten tot je
Speelclub bent om eindelijk mee op
kamp te kunnen gaan. De Robbedoezen
amuseerden zich rot en voelden zich
thuis alsof ze ook al 5 dagen mee waren.

Vervolgens was
het tijd voor de themadag. Elke groep
koos een thema waarin ze de hele dag
spelletjes gingen spelen en het avondeten gingen koken. De Speelclubbers
stonden allemaal op met een nummer
op hun gezicht. Zij waren gevangenen
voor een dag en iedereen had het aantal
jaar dat hij nog vast moest zitten zo
meegekregen. Via spelletjes konden ze
hun celstraf vermeerderen of verminderen. De Rakwi’s gingen met het vliegtuig
op weg naar Mexico waar ze verschillende Mexicaans gerelateerde spelletjes
speelden en de dag afsloten met het
slaan op een zelfgemaakte piñata. De
Tito’s en Keti’s hadden toevallig dezelfde
themadag gekozen, beiden begaven zich
naar een onbewoond eiland om een dag
te overleven op Expeditie Robinson.

Hoewel ze hetzelfde thema gekozen
hadden, zag hun dag er toch helemaal
anders uit. De Tito’s gingen bv. de strijd
met de 4 elementen aan, terwijl de
Keti’s op 2 eilanden opdrachten tegen
elkaar deden en zo probeerden om niet
naar het verliezerseiland gestemd te
worden. De Aspi’s mochten zich uiteindelijk uitleven als Geordie Shore. Met
hun coupes zagen ze er al marginaal uit,
maar na zich wat op te maken, waren ze
duidelijk even marginaal als de mensen
uit het programma.
Even terug naar het verhaal. Zoals elke
avond was het ook nu tijd voor een
toneeltje. Ondertussen waren ze de
heks tegengekomen, zij zat gevangen in
de buik van de boze wolf. De oplossing
die bij de bende van sprookjesfiguren
opkwam was om wat laxeermiddel toe
te dienen aan de boze wolf. Zo konden

ze hopelijk de heks de volgende dag in
levende lijve zien.
De laatste dag was het zoals elk jaar de
gewoonte om liedjes te schrijven.
Iedereen was net op tijd klaar voor de
apotheose van het toneelstuk. De heks
was uit de boze wolf geraakt. Zij had
een sleutel waarmee Hans en Grietje
opgesloten waren. Na hen bevrijd te
hebben, konden zij de sprookjesfiguren
helpen om het reserveboek dat zich in
de sprookjeswereld bevond te vinden.
En zo gebeurde het dat de gebroeders
Grimm terug een sprookjesboek hadden
met de juiste verhalen.

Genoeg reden om een groot feest te
organiseren. De gebroeders gaven een
BBQ en een fuif voor iedereen. Zodra
iedereen zijn buikje vol gegeten had en
de benen los gedanst had, brak het
moment aan om samen rond het kampvuur liedjes te gaan zingen.
En daar zaten ze dan allemaal samen
rond het kampvuur: de leden, de leiding
en de kookouders. Allemaal moe, maar
voldaan! En zo leefden ze nog lang en
gelukkig. Onze kampblog en meer
foto’s: http://www.chiroleouki.be

Startdag Chiro Leouki - Meldert Kermist!
Op 9 september trapten we op Meldert Kermist het nieuwe Chirojaar op gang. De
Chiro kreeg astronaut Ziggy op bezoek. Omdat de leden altijd zeer enthousiast naar
de Chiro komen, had Ziggy een schat meegenomen. Om de schat te kunnen vinden, moesten de leden echter een code ontcijferen
aan de hand van leuke spelletjes. Plezier gegarandeerd! Na de activiteit konden de jongste leden nog
deelnemen aan de sleutelzoektocht. Een geweldige
start van een nieuw Chirojaar.

Ledenwerving
Met zes jongens en meisjes van de gemotiveerde leidingsploeg vertrokken we op
maandag 4 september naar de lagere school. We gingen de nieuwe kindjes
verwelkomen op onze Chiro.

Vanuit de ruimte nam Kiko, het ruimtemannetje, een
kijkje naar beneden. Kiko zag verschillende elementen.
Hij zag de Ikea, een voetbalveld, een lagere school, een
bakker... en hij zag daar nog een mooi gebouw. Wat
was dat? Hij wist helemaal niet waar hij was. Tot plots
een Chiromeisje in de
ruimte voorbij zweefde. Hij wist onmiddellijk waar hij
was, want hij herkende het meisje uit het
voorleesboekje ‘De aarde’. Zo dicht was Kiko nog nooit
bij de aarde gekomen!
Het Chiromeisje was echter een beetje in de war en
vroeg zich af waar ze was. Ze kende niets in de ruimte
en ze had ook nog nooit een ruimtemannetje gezien. Het meisje wilde terug
naar beneden, terug naar de aarde. Het ruimtemannetje vond dat goed,
maar hij wou eerst weten wat dat mooie gebouw was.
Het Chiromeisje zei dat dat de Chiro is. “De Chiro?“
vroeg het ruimtemannetje.
Op de Chiro speelt ze altijd met haar leuke vriendjes
en vriendinnetjes. Ze vertelde over wat ze allemaal
speelde en kreeg hem zo overtuigd om terug te
mogen keren. Sterker nog, ze vertrokken samen naar de
aarde en kwamen onderweg nog andere Chirovriendjes tegen. Zoals elke
spelnamiddag hadden ze samen met de andere kindjes
nog
een
leuke namiddag. Het ruimtemannetje had de tijd van
zijn leven en ze spraken samen af om zaterdag
9 september elkaar terug te zien op de voetbalterreinen van SK Meldert.

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.

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

Eetdag

 Oproep
Wij zoeken:

kerstversiering. Misschien is jouw kerstversiering wel aan vervanging
toe of heb je een zo uitgebreide collectie dat je wel wat kan missen.
 kerstlampjes

 kerstbomen
 kerstballen

 grote kerstfiguren
Het is allemaal welkom!

Lachen
- Mama, vroeg kleine Elien, wat zijn dat voor kronkels in jouw haar?
- Dat noemen ze golven, kindje.
Elien keerde zich om en keek ernstig naar haar vader. Toen wreef ze even over
zijn kale hoofd en zei:
- Mama heeft de golven en jij hebt het strand, hé, papa?
Wat zei de groene druif tegen de blauwe?
Blijven ademen!
Waarom zegt men dat kaas goed is voor je botten?
Heb jij ooit al een muis op krukken gezien?
Er komt een pianostemmer bij meneer Jansen.
Meneer Jansen: "Ik heb helemaal geen pianostemmer besteld!"
De pianostemmer: "Nee, maar de buren wel."
Dat is pas crisis:
Vannacht was een inbreker bij ons aan het inbreken.
Hij zocht naar geld. Ik heb toen mee helpen zoeken...

Zoek de 15 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

 Zoek LEOUKI
Doe mee met onze Hallo-wedstrijd. Ergens in deze Hallo is ons Chirologo verstopt.
De informatielogo’s op pagina 3, 4 en 6 tellen uiteraard niet mee, maar het is wel
dit digitaal logo dat je moet zoeken. Uit onze deelnemers wordt 1 winnaar gekozen
die 2 gratis consumpties krijgt op onze eetdag.
Deelnemen kan door HIER te klikken.

Halloweendessert
Ingrediënten:
250 g mascarpone
250 ml verse slagroom
2 el suiker

gele kleurstof
1 pak chocoladekoekjes
8 marshmallows
chocolade-decoratiestift

Bereiding:
Klop de slagroom samen met 2 el suiker stijf en meng met
een spatel de mascarpone hierdoor. Voeg een paar
druppels gele kleurstof toe aan dit mengsel en roer
goed door.
Neem 4 glaasjes. Doe in elk glaasje een laag van het gele mengsel.
Verkruimel de chocoladekoekjes en leg een royale laag van de stukjes
koek in ieder glas. Schep hierop weer een laagje van het mascarponeslagroommengsel.
Leg twee marshmallows op ieder glaasje, dit worden de ogen. Zet met de chocoladestift een ronde stip op iedere marshmallow. Griezelen maar!

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

Jingle Walks

Doolhof

