
  



 
 

 
 

Inleiding 
Hela hola beste lezer! Hopelijk heeft u nog geen last van een tekort aan 
parkeergelegenheid, bent u helemaal niet bang van een berggeit en geniet u 
ten zeerste van het Landegemse stadsbeleid want jawel, jawel, het is weer 
Ludiekskes-tijd!!! Neem gerust een kopje koffie of thee bij de hand, soigneer 
uzelf met een zwoele schijf (Indien u niet kan lezen als er muziek speelt, mag 
u de zwoele schijf achterwege laten. Wijzelf vinden het Ludiekske echter 
smaakvoller met een zachte beat.) en geniet (dat hopen wij althans) van ons 
geschrijf! 
 
In deze editie van het Ludiekske maken de Aspi's u (hopelijk) warm voor de 
jaarlijkse Aspifuif op 15 maart, geeft de Sloeberleiding haar leden 10 redenen 
om wél mee te gaan op weekend, brengen de Keti’s u op de hoogte van hun 
pannekoekenbak, schrijven enkele Tito’s hun ziel bloot, brengt de Rakwileiding 
u verslag uit van hun kerstfeestje, vertellen de Kastaars hoe je politieagent kan 
worden, delen ook de Pinkels hun ervaringen over hun kerstfeestje en geeft de 
Speelclubleiding u een idee van wat leiding zijn allemaal inhoudt. 
 
Verder helpen wij u mee de avond van Chirofuif Classic Edition weer voor de 
geest te halen, hopen wij u enkele chiroklassiekers bij te brengen, willen wij u 
ook in deze editie de must-have-on-your-frigo kalender niet ontzeggen en 
vertellen wij u de waarheid achter de mysterieuze Sinterklaas. 
 
Voorts wenst de 28-koppige leidingsploeg u een gelukkig Nieuwjaar toe! 
Mogen al uw wensen uitkomen en moge geluk uw deel zijn! 
 
En ten slotte wenst de redactie u in deze zachte wintertijden nog veel 
leesplezier toe! 
 
  
De redactie 
 
  



 
 

 
 

Sloebers 
 

Lieve mama’s en papa’s, 

Wij willen een onderbroek, muts, 

T-shirt en een truitje met korte 

mouwen van de chiro. De 

spelletjes zijn superleuk en we 

mogen vuil worden!!! We willen 

ook nog chiroschoenen en zo 

een hemd. We willen op kamp, 

da’s zotleuk! Dan mogen we in 

koude douches en slaapzakken! 

En een beetje babbelen in de 

tenten… CHIRO IS LEUK!!!!!! 

Thor en Oona 



 
 

 
 

 

 

Liefste sloebertjes,  

Jullie hebben het waarschijnlijk al gehoord, binnenkort vertrekken we op sloeberweekend! 

 Wanneer? 28/02-02/03  

 Waar? VERRASSING!!!  

 Waarom?  
10 redenen waarom je mee moet op sloeberweekend: 

- We slapen in slaapzakken! (Hebben jullie al gehoord van slaapzakspelletjes?) 

-  We slapen allemaal gezellig in één grote kamer. 

-  We logeren naast een supercoole speeltuin! 

-  We hebben een eigen kookploegje mee dat keilekker eten voor ons zal maken. 

-  We spelen van ’s ochtendsvroeg tot ’s avondslaat superleuke chirospelen!!! 

-  Het weekend is een ideaal voorproevertje voor het kamp in juli! 

- We mogen verkleed vertrekken! Joepie! 

- We worden daar nog dikkere vriendjes en vriendinnetjes… 

- We houden misschien wel een groot feest? 

- Tine, Sara, Robin en Nathan zouden het de maks vinden als je er ook bij bent!!!!!! 

Dikke knuffels, 

Jullie leiding 

 

Aan de sloeberouders: indien jullie nog geen mail zouden ontvangen hebben over het sloeberweekend, 

checken jullie best eens de spamfolder, vinden jullie ook daar niets terug: laat ons iets weten via 

sloeberleiding@chiroludiek.be! Meer foto’s vinden jullie op de facebookpagina: Chiro Ludiek Landegem 

(ook toegankelijk zonder facebookaccount) 

mailto:sloeberleiding@chiroludiek.be


 
 

 
 

Pinkels 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Speelclub 
 

Artikels schrijven voor 't Ludiekske, het is niet altijd even makkelijk. Gooi de examens daar nog eens 

bovenop en wat je krijgt is een overspannen redacteur. Volgens de dokter was ik toe aan ontspanning. 

En zeg eens, wat biedt er meer ontspanning dan samen met de speelclubbers te ravotten op een 

zondagmiddag? Zodoende nam ik pen en papier en zocht ik ze even op. 

 

13u45 

 

Bollie: Hebben we alles ? 

Lore: Papieren flappen, touw, PVC-buizen, wasknijpers, verf...Wat heb je nog zoal nodig om te 

kunnen vliegeren ? 

Kobe: Zouden we dat wel doen met de verf ? De vorige keer is de helft hier helemaal paars 

vertrokken! 

Lore: Gohja, als iemand van ons dat bijhoudt zal dat wel niet gebeuren zeker ?   

Teddy: 't Is dat, laat die mannen gewoon ulderen vlieger verven, ze gaan dat zeker leuk vinden. 

Bollie: 't Mag dan twee uur gaan zijn, 'k heb er goesting in! 

Teddy: Zeg nu niet dat het begint te regenen! Zo kunnen we niet vliegeren eh! 

Kobe: Chance dat we ook wat laddercompetitiespel als back-up hebben. We zullen dat doen. 

 

14u00 

 

Bollie: 't Zijn er veel vandaag. Zouden we ze niet beter opsplitsen in groepjes? 

Lore: Dat zal het beste zijn. 

Kobe: Jupsaa 't is gefloten, we kunnen eraan beginnen! 

Teddy: Speelclubbers, maak eens een mooie kring! 

Hannes: Mag ik mijn 50 cent al geven? 

Lore: Doe dat straks, na de openingsformatie. 

Sebastiaan: Wat gaan we doen vandaag? 

Stan: Gaan we naar 't bos ? 

Lore: Dat gaan we nu zeggen, shhhh! 

Ingmar: Gaan we Dikke Bertha spelen? 

Kobe: Waarschijnlijk om kwart voor vijf, maar nu even stil zijn, Ingmar! 

Marijs: Samen? EEN!... 

 

14u10 - Na de openingsformatie 

 

Lore: Iedereen mag zijn 50 cent aan Teddy geven! 

Teddy: Wowow! Niet iedereen tegelijk! Waargh al die centjes! 

Bollie: Jullie mogen op een rij gaan staan, we gaan jullie eens tellen. 

Kobe: 1,2,3,4...42!  

Bollie: Snel twee groepjes maken ! 

Teddy: Jullie mogen allemaal een schoen uittrekken en hier leggen! 



 
 

 
 

Yara: Maar het gras is nat! 

Teddy: Gewoon even op één been staan, hop! Kobe gooi jij eens de schoenen langs twee kanten? 

Kobe: Iedereen mag aan de kant van zijn schoen gaan staan! Links is groepje geel, rechts is groepje 

blauw.  

Bollie: Lore zal het spel uitleggen! Iedereen even stil zijn! 

Lore: Het spel gaat dus als volgt: jullie zijn juist geboren en lopen nu nog rond als baby. 

Layton: Ik wil geen baby zijn! 

Lore: Shhhh Layton. Jullie gaan dat gelukkig niet te lang blijven. Het is de bedoeling dat je, door 

spelletjes te spelen, alsmaar ouder wordt. Elke keer een groep een spelletje wint, worden jullie enkele 

jaren ouder. Het groepje dat het oudst is geworden op het einde van de namiddag heeft gewonnen. 

Snapt iedereen het? 

Tibault: Mag ik bij Ingmar in de groep? 

Bollie: Sorry Tibault, de volgende keer misschien! 

Kobe: Voor het eerste spel heb ik twee vrijwilligers nodig! Jano en...Casper! Jullie mogen in deze jute 

zakken kruipen en even ver gaan staan als de kegels! Kent iedereen het spel Barre? Jano en Casper 

stellen pasgeboren baby's voor. Ze liggen nu nog in het ziekenhuis, maar moeten worden 

teruggebracht naar huis, dat wel zeggen naar deze kant van het veld. Daarvoor moet er iemand elk 

om beurt gaan lopen om hen te gaan tikken. Eens dat ze getikt zijn mogen ze... 

 

Ik krijg een melding op mijn GSM. Mijn pauze was gedaan, tijd om de boeken weer in te duiken. 

Achteraf heb ik gehoord dat groepje blauw het tot volwassenen heeft geschopt, net iets beter dan de 

gele tieners. Om kwart voor vijf werd er inderdaad Dikke Bertha gespeeld en om vijf uur ging iedereen 

uitgeput maar voldaan naar huis, zonder verf deze keer. Op naar volgende week! 
 

 

  



 
 

 
 

Rakwi’s 
Vrijdagavond, 19 uur. De leiding is volop bezig het lokaal te versieren voor 

wat belooft een supertof kerstfeestje te worden. Terwijl Ottilie en Marijs 

zich met de inrichting bezighouden, hangen Sander en Thomas de 

verlichting op. Een bar met cola, limonade, chips en nootjes ontbreekt 

natuurlijk niet. We hebben zelf een mini- kerstboom. Echt letterlijk een MINI 

kerstboom! Daar mogen de pakjes onder. Uiteraard lager ze er niet 'onder', 

maar gewoon ernaast aangezien de kerstboom nogal klein was.  

19:15 

Daar was onze eerste vroege vogel al, Senne. Niet veel later stroomden de andere rakwi’s één voor 

één binnen. Allen met een cadeau in de handen en –net als de leiding- met veel goesting voor het 

kerstfeestje. Zoals op een echte receptie kregen ze allen een drankje aangeboden. Nog eventjes 

wachten tot we voltallig waren... Nadien namen we plaats in een kring. Spannend!!! Cadeautjestijd!  

 

We waren toch wel verbaasd... onze rakwi's waren nogal verlegen. Ze durfden geen 3 zoenen geven 

op de wang wanneer ze hun cadeautje afgaven. Gebeurt dit bij de tantes en nonkel ook op 

familiefeesten? We begrijpen het, maar het hoort nu eenmaal bij recepties en feestjes.  

De cadeautjes waren allen uitgedeeld. Onze mini - kerstboom stond weer alleen.  

Maar hé, wat is dat? Eens de muziek wat luider werd gedraaid toonden de rakwi’s dat zij maar al te 

goed wisten hoe je een feestje moet bouwen. Vol enthousiasme dansten ze op de kampliedjes van 

vorig jaar en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor en daarvoor... JA, ze wisten ze nog zeer goed!! 

We hebben zeker en vast danstalenten, maar ook breakdance talenten. (zie foto hieronder)  

De cola, limonade, chips en nootjes raakten stilletjes aan op. De tijd vloog voorbij. Helaas, kwam er 

een einde aan dit leuk kerstfeestje.  

 

We ruimden de boel op. De lichtjes werden terug op hun plaats gelegd, alle bekers werden in de 

vuilbak gegooid en onze mini-kerstboom... die zien we volgend jaar terug.  

Een ding weten we zeker. Deze rakwi's kunnen er wat van. We kijken al uit naar weekend 

(binnenkort: 28 feb, 1/2 maart), maar ook naar bontering, rakwifuif en KAMP!  

We sluiten af met onze nieuwe, populaire rakwislogan: DISCIPLINE, DEDICATION AND FRIENDSHIP... 

MAAR SAFETY FIRST 

 

  



 
 

 
 

 

Tito’s 
Op een donkere wintervrijdag trokken enkele Tito’s zich terug in hun vertrouwde Titolokaal. De 

“Kern” was immers van start gegaan. Ook dan stond er weer iets leuk op het menu: met behulp 

van woorden die op Pictionary-kaartjes te vinden waren moesten de Tito’s een verhaaltje 

schrijven. “Geen probleem” dachten de Hugo Clausen in spe, en vlijtig gingen ze aan het werk. 

De meesterwerkjes die hierbij volgen zijn het resultaat; veel leesplezier! 

 

Ook heksj – Abiy van Parys 

 

De heks kwam in vuur en vlam te staan bij het zien van die ananas, ze sprong 

van haar bezem op het containerschip, als de schippers een pauze hadden. Ze 

maakte de ankers los en vaarde weg. Maar ze had niet op de hongerige dieren 

gelet die haar op hun beurt in zee werpte. 

 

(Om zijn verhaal extra kracht bij te zetten, includeerde Abiy een illustratie) 

 

 

Haven - Battice Van Quickenborne 

 

Mannen met baarden zaten in houten vervoersmiddelen en botsten tegen een boom in de haven. 

Ze werden geholpen door een onderzeeër waardoor ze een badeend overreden. De eend werd 

een skelet en zonk op de bodem en sponsbob kwam hem tegen. 

 

Ergens – Seppe Van Hove 

 

Er was eens een UFO en die vloog tegen de maan in de ruimte. Omdat de maan kapot was 

moest hij opnieuw worden gemaakt met gereedschap. Ook de windwijzer was kapot, en de haan 

vloog weg tot in de keuken en botste daar tegen een vuurtoren. 

 

Ow jong! – Milan Naessens 

 

De tennisrakettende schildpad schreef met een pen een klacht naar de tennisrakettende clown 

over de tennisrakettende tennisser. Hij schreef omdat hij een raket in zijn (*gedeelte is bij 

vertaling verloren gegaan*) stak.  

  

https://www.facebook.com/battice.vanquickenborne


 
 

 
 

Keti’s 
 

“De leiding is soms heel lui, maar ze zijn altijd in een goed bui. 

Keti zijn is super wijs, het is hier een paradijs.” 

Boris, Elien, Arthur, Cederic 

 

Leiding: Sander, Tim, Leontine 

U kent ons wel 

De tofste bende 

In de jaren van 98 en 99 

Een echte vriendengroep 

Komen naar de chiro door weer en wind 

Straffe venten en wijven 

KETI’S 

En ze leefden nog lang en gelukkig ;D 

Pauline, Sam, Nante, Ruben en Sebastiaan 

 

 

Ik stapte de lokalen binnen vol goede moed, de spatel hoog geheven. 

Dit ging een zware strijd worden: Al dit beslag moest worden getrotseerd, al deze pakjes moesten 

worden verkocht. 

We draaiden de gaaze open en ontstaken het vuur: het gevecht kon beginnen. 

Tientallen strijdvaardige keti’s vetten hun wapens in en namen hun posities in.  

Talloze kannen vol beslag sneuvelden, honderden botervlootjes werden verslonden en het moet 

worden gezegd: het is ons maar weer eens gelukt! 

De zware strijd tegen het volk der pannenkoeken is gevochten en de dappere keti’s maken zich klaar 

voor een nieuwe strijd. 

Liam 

 

  



 
 

 
 

Aspi’s 
 

Met trots stellen wij u voor: ASPIFUIF  ’14 // Gold Edition. 

 

We zijn er al even mee bezig, maar nu begint Aspifuif toch wel echt vorm te krijgen: sponsors zijn 

gezocht (en gevonden), affiches en flyers zijn gedrukt en deejays geboekt. Dat er op 15 maart 

gedanst wordt, staat méér dan vast. Met ‘Neon’ hebben we dan ook een topper binnengehaald die 

naast Tomorrowland en Tomorrowworld nu ook Aspifuif ’14 aan zijn CV kan toevoegen!  

Daarbovenop steken we de benedenzaal dit jaar in een gouden kleedje. Jazeker, het wordt een 

grandioos feest! Volg verder zeker ook de evenementspagina van Aspifuif op Facebook, er volgen 

namelijk nog enkele interessante acties… 

 

Dus schrijf het op en vertel het door: Aspifuif, 15 maart ’14, benedenzaal Landegem.  

Iedereen van harte welkom! 

 

We kijken er naar uit! 

 

  

De Aspi’s 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Kastaars 
 

Op zondag 17 november om 14h stipt stonden de Kastaars paraat in de openingsformatie. Toen 

het onze beurt was om ons programma aan te kondigen met onze zoetgevooisde stemmen, werd 

onze wekelijkse kastaarmascotte, de grote beer Kevin (ookwel Raoul, Steven of Baloe genaamd), 

door een jongeman uit onze handen getrokken. Aldus besloot de Kastaarleiding om haar vijf 

leden op te leiden tot volwaardige politieagenten om zo, in de naam der wet, onze mascotte 

terug te vinden (voor al wie ook agent wil worden, is volgend stappenplan een uitstekende 

voorbereiding). 

 

Eerst en vooral moet je mensen op de hoogte brengen van wat er precies gebeurd is. Daarom 

besloten onze nieuwe Kastaars, Klaartje en Kimberley, om een VERMIST-affiche te maken 

waarop wij een oproep deden naar eventuele ooggetuigen. Tegelijkertijd bouwden Enrique, 

Nemo en Benjamin een gevangenis waaruit geen dief ooit zou kunnen ontsnappen.  

 

Ten tweede moet een agent over een goede conditie beschikken en natuurlijk ook wel wat 

spiermassa met zich mee dragen. Enrique, Nemo en Benjamin kropen daarvoor door een smalle 

tunnel om vervolgens Klaartje en Kimberley bij te staan in een potje touwtrekken tegen 

Kastaarleiding Gillis en Jonathan (JoJo). 

 

Na ook deze proef moeiteloos te hebben doorstaan waren de Kastaars klaar voor het coolere 

werk. In het leidingskot mochten de Kastaars, onder het waakzame oog van de Kastaarleiding en 

met de nodige bescherming, hun schietvaardigheden trainen. Zo moesten ze met een dartspijltje 

een ballon stukschieten (indien je dit thuis ook eens wil proberen, doe dit alleen als het mag van 

mama of papa. De Chiro is niet verantwoordelijk voor dergelijke ongevallen en op klachtmails zal 

dan ook niet gereageerd worden.). 

 

Ten slotte moet een agent ook boetes uitdelen. Mensen die verkeerd geparkeerd staan of 

verdachte handelingen uitvoerden konden niet ontsnappen aan het waakzame oog van de vijf 

Kastaars en kregen dan ook stante pede een fikse geldboete van enkele duizenden euro's. 

 

De Kastaars waren nu volwaardige agenten en gingen dan ook zo snel mogelijk op zoek naar de 

dader. Kastaarleidster Emma was onze eerste verdachte. Na een kruisverhoor van enkele 

minuten kwamen de Kastaars tot de conclusie dat Emma de onschuld zelve was. Voor zij werd 

vrijgelaten wist zij ons enkel nog te vertellen dat de dader een jongen was. Door deze tip werd 

onze hoop om Kevin (onze beer voor wie het is vergeten) terug te vinden, nieuw leven 

ingeblazen. Volgende verdachte was dan ook niemand minder dan Sloeberleider Robin. Ook na 

hem eens stevig aan de tand te hebben gevoeld, kwamen we niets meer te weten. Op naar de 

volgende verdachte dus! En jawel derde keer, goeie keer. Toen wij op weg waren om 

Sloeberleider Nathan te ondervragen vluchtte deze halsoverkop weg. Onze Kastaars zetten dan 

ook onmiddellijk de achtervolging in en konden hem gelukkig nog bij de kraag vatten. 

Onmiddellijk bezweken onder het charisma van onze kersverse agenten, biechtte Nathan alles 

op. Hij verdween in de gevangenis, voorgoed. 



 
 

 
 

 

  

Met de informatie uit de bekentenis van Nathan renden de Kastaars naar het bos waar Nathan 

Kevin had vastgebonden en de gracht had ingeworpen. Opgelucht dat we Kevin terug hadden, 

keerden we terug naar de lokalen waar we als helden werden ontvangen. Na de laatste fans hun 

voorhoofd te hebben gesigneerd, konden de Kastaars nu even uitblazen. Met een lekkere 

pannenkoek op de schoot praatten we nog wat na over ons geweldig avontuur. 

 

  



 
 

 
 

Hutsepot 
 

Beste leden, ouders van leden, sympathisanten en kennissen 

 

Ravotten op de Chiro is dikke fun, daar zijn we het allemaal wel over eens. Bij leuke activiteiten hoort 

fatsoenlijk materiaal en daar wringt het schoentje. Dergelijke zaken zijn niet goedkoop... 

 

Daarom stel ik jullie een deal voor! Op 16 februari trekken we, samen met de kookploeg, de keuken in. 

Het plan? De lekkerste hutsepot van Landegem en omstreken bereiden! Voor €12 per volwassene (en 

€8 per kind) bieden wij u de privilege mee te mogen proeven van onze culinaire prestaties! 

Enerzijds kunnen wij dan wat spaargeld opzij zetten, anderzijds zijn jullie maagjes dan weer goed 

gevuld. Een win-win operatie als jullie het mij vragen! De sfeer is natuurlijk mooi meegenomen. 

 

Heeft u zoiets van "Etsje, hutsepot, da's nu echt niet mijnen dada."? Geen probleem! Voor dezelfde 

bedragen kunt u ook een portie toat'n me' wust verkrijgen! Bon appétit! 

Of als u denkt van "Hmmm, een desserke na mijnen hutsekluts, da' zou wel eens mogen!", no 

problem whatsoever! Hier moeten we wel bij vermelden dat we niet bepaald uitblinken in het patisserie 

gebeuren. Om ons de vernedering te besparen mogen jullie altijd een dessert van huis meenemen. Dit 

wordt dan ter plaatse broederlijk gedeeld. 

 

Eens dat iedereen voldaan is trekken we naar "de'n overkant" voor een oldschool diamontage. Zo kan 

u de kampsfeer nog eens opsnuiven. #heimwee 

 

Soit, op zondag 16 februari vanaf 12 uur hopen we u tegemoet te komen in de sportzaal van 

Landegem. Dit betekent uiteraard dat er geen Chiro zal zijn, maar geef toe: het alternatief is minstens 

even plezant! 

 

Wij kijken er al naar uit! 

De kookploeg & de leiding  



 
 

 
 

Sinterklaas 
 

Laten we even teruggaan in de tijd. Het jaar is 320 na Christus. Van de Chiro is er nog geen sprake, 

zelfs de stokoude sportzaal is niet in de verste verte te bespeuren. Er viel met andere woorden niet 

veel te beleven in het pittoreske Landegem. 

In onze zoektocht naar interessantere oorden komen we in Myra terecht, een klein dorpje gelegen in 

het toenmalig Turkije. Naast zijn merkwaardig reliëf is dit dorpje ook de woonplaats van een edele 

bisschop. Vanwege zijn goede daden zal de man dan ook heilig verklaard worden. Zijn naam? Sint 

Nicolaas. 

 

1700 jaar later is de heilige man nog steeds in de fleur van zijn leven. Hij woont ondertussen in Spanje 

en is trotse eigenaar van een stoomboot. Als echte kindervriend toert hij jaarlijks de wereld rond op 

zoek naar brave kindjes. Het is dan ook niet meer dan logisch dat hij op een zonnige zondagmiddag 

bij ons kwam aankloppen. Onder luid gezang maakte de patroonheilige zijn entree, samen met twee 

ondeugende pieten. 

 

Alhoewel de leiding er rotsvast van overtuigd was dat er enkel brave kindjes in de Chiro zitten nam 

Sinterklaas toch het zekere voor het onzekere. Per afdeling werden de grootste kapoenen op de 

schoot geroepen en werd de alleswetende boek bovengehaald. En raad eens? Niet één stout kindje! 

Koekjes, mandarijnen en chocolade vlogen over de toonbank. De zak van Sinterklaas bleef helemaal 

leeg die dag. En alsof dat niet goed genoeg was kregen we er een paar voetballen bovenop. Van een 

heilige man gesproken! 

 

En Sinterklaas zelf? Die keek en zag dat het goed was.  

 

  



 
 

 
 

Chirofuif Classic Edition 
Dat het jachtseizoen is geopend, wisten jullie waarschijnlijk al, maar sinds de nacht van zaterdag 2 

november is ook het Landegemse fuifseizoen van start gegaan. Dit jaar was de eer aan ons om het 

startschot voor deze felbegeerde periode te geven met Chirofuif Classic Edition en sjonge jonge, wat 

een voltreffer!  Nogmaals heeft "The city that never sleeps" zijn naam weer alle eer aangedaan.  

 

Na een lange dag van voorbereiding en opbouw was om 21 uur het spel eindelijk espe: de deuren 

vlogen wagewijd open om de early birds der fuifgangers te verwelkomen! 

Het gerucht ging de ronde dat de eerste bezoeker een waardevolle beloning mocht verwachten. Dit 

liet Basse (Karel Vandenbussche, Aspirant, red.) zich geen twee keer vertellen. De zeventienjarige 

jongeman sprong onmiddelijk uit zijn luie zetel en rende in zeven haasten naar de sportzaal om de 

prijs de zijne te maken. Zijn inzet werd dan ook beloond met een authentieke cowboyhoed! Graag 

hadden we nog wat meer verteld over de inzet van onze aspiranten. Helaas arriveerden zij, Joost weet 

waarom, pas na 22 uur. 

 

Ook de andere vroegkomers werden in de watten gelegd, zij het op een ludiekere wijze: speciaal voor 

hun voorzag de organisatie een "Happy Hour"! Een glorieuse periode gedurende dewelke twee 

consumpties voor de prijs van één verkrijgbaar waren! "Bier door Chiro Ludiek getapt drink je met 

verstand ." 

 

Wat de muziek en sfeer betreft, beschouwen we twee opties: 

Optie 1: U bent lid van Chiro Ludiek en jonger dan 30 jaar - we raden U aan enkel de laatste paragraaf 

te negeren en enkel te lezen wat nu volgt. 

Optie 2: U bent de ouder van een lid en ouder dan 30 jaar - we raden U aan wat nu volgt compleet te 

negeren en enkel de laatste paragraaf te lezen. 

 

't Was niet normaal ! Eerst hadden we oudleiding Suus en Vinnie (a.k.a. Prince Cook en 

VinnieBeGood, red.) ingeschakeld om de boel wat op te warmen. Zwoele house grooves en ruige 

techno beats wisselden elkaar af, tot de vreugde van het publiek en de organisatie.  

Om klokslag twaalf voelden de decks zo heet aan dat de heren het zaakje moesten overlaten aan 

niemand minder dan Beat@Brown! Deze man deed twee jaar geleden zijn entree in het pittoreske 

Landegem (op Aspifuif 2011, red.) en is er ondertussen onmisbaar geworden. Alweer wist hij het 

publiek te overtuigen met de vetste schijven. 

De perfecte ingrediënten voor een vet feestje, zou u denken. Helegans verkeerd gepeinst ! Om 2u 

was het tijd voor een wissel: de uitgeputte Beat@Brown verliet het veld onder luid applaus en maakte 

plaats voor A-Lectric. Dankzij deze meid uit Gent in volle doorbraak is the L.A. weer helemaal up to 

date met de underground sounds van het moment! Quelle ambiance! 

Het verhaaltje had nog een tijdje mogen doorgaan, maar ook Chirofuif Classic Edition kon niet 

ontsnappen aan de chaos van het sluitingsuur. De lichten gingen aan (en weer uit en weer aan) rond 

4u, de muziek werd stilgelegd, de vaten werden afgesloten en met behulp van de security werden de 

meest hardnekkige feestneuzen naar de uitgang begeleid. Als dat maar goed afloopt! 

 



 
 

 
 

at voor een tsjingel-tsjangel-boenke-boenke-muziek was dat nu weer? De muziek van de botsauto's 

was er niets tegen! De jeugd weet toch al lang niet meer wat echte muziek is. Geef mij maar Edith 

Piaf! 

En zo druk dat het was! Je kon amper bewegen. Dat kan je toch geen feest meer noemen? Er wordt 

niet eens gedanst! 

En die Happy Hour, daar komen zeker nog ongelukken van, let op mijn woorden! 

 

 



 
 

 
 

Leiding VS. Examens 
 

De afgelopen weken moest er heel wat leiding noodgedwongen op zoek gaan naar vervangleiding. 

"Waarom?" horen we u al denken: de gevreesde examenperiode stond voor de deur. Met dit artikel 

hopen wij u even terug mee te nemen naar uw studententijd en misschien herkent u echter wel enkele 

van onderstaande situaties. Bovendien hopen wij komende generaties van enkele tips en tricks te 

voorzien om zo van de examenperiode een aangenamere periode te maken. 

 

  

Ottilies gouden tips en tricks om de examenperiode door te komen: 

 

 

- Ga sporten, een half uurtje lopen en dan een ijskoude douche, heerlijk en ideaal om er weer enkele 

uren tegen aan te kunnen!  

 

- Een bad nemen na een hele dag studeren, doet gewoon deugd, liefst met nog een streepje heerlijke 

muziek erbij (hier zijn we weer met onze zwoele beats). 

 

- Een gekke zing/ dans/ hyper bui met de studerende zus, gewoon even 5 minuutjes gek doen op de 

meest onnozele muziek, meer hoeft dat niet te zijn! :D 

 

- Brainstorm voor het bivak /weekend, tijdens de examens krijg ik altijd inspiratiebuien en komen de 

gekste ideen in mij naar boven, Rakwi's, be prepared ;) 

 

- Last but not least, CHIRO!!! echt, die 3 uurtjes op zondagmiddag doen zoveeeeeeeeeeeel deugd! ik 

sta met plezier de zondag ochtend enkele uurtjes vroeger om zo toch nog naar de chiro te kunnen 

gaan. Eventjes hoofd leeg, ravotten en genieten van al de lachende kindjes, heerlijk! :D 

 

 

Sandy's wijze raad voor al wie geen examens heeft: 

 

 

- Heb je zelf geen examens? Wees dan een hele maand lang het luisterend oor van alle studentjes en 

help ze mee ontspannen! #darten#dansles#guytje 

 

 

Om af te sluiten nog enkele straffe verhalen:  

 

(LEESWAARSCHUWING: in onderstaand artikel krijgt u enkele straffe verhalen voorgeschoteld. 

Vandaar gebruiken we fictieve namen om de anonimiteit van de leider/leidster te waarborgen en om u 

geen fout beeld te geven van desbetreffend leider/leidster.) 

 



 
 

 
 

- Dieter spreekt: "Ik heb 5 dagen zonder douchen achter de rug (kleurt groen bij de gedachte dit nog 

eens mee te maken), de meerderheid van de dagen in mijn labojas rondgelopen, de momenten waar 

ik naar uitkeek waren Pieter zijn snaps (snapchat) en de leidingskringen. Mijn voedsel bestond 

voornamelijk uit suiker, vet en vis (voor de hersentjes)(glimlacht). Ja dat zegt al genoeg zeker...? " 

 

 

- Jozefien lucht haar hart: "Elke zondag om 14u was mijn vaste blokpauze. Dan keek ik jaloers door 

mijn raam naar de voorbijrennende, in chiro-uniform geklede kindertjes en zwaaide ik naar mijn 

schattige sloebertjes (glimlacht)!" 

 

 

 - Frank vertelt ons over zijn laatste examen: "Ik nam altijd eerst de trein naar Gent (vertrek in 

Landegem om 7h30) om vervolgens met mijn fiets naar het examenlokaal te fietsen. Mijn fiets vinden 

was geen probleem, wat echter wel een probleem was, was het feit dat mijn fietsslot helemaal 

vastgevroren zat! Na een tiental minuten mijn fietsslot te hebben verwarmd met mijn handen en er 

noodgedwongen een aantal keer te hebben op gespeekseld, heb ik het dan toch open gekregen. 

Ondanks het feit dat ik nog ruimschoots op tijd was op het examen, was dit toch een extra stressfactor 

die ik graag had vermeden... " 

 

 

 

Heel belangrijk! Toelating foto’s! 
 

 

 

 

Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt is de website van Chiro Ludiek Landegem helemaal vernieuwd! 

Naast een nieuw uiterlijk en een optimale gebruiksvriendelijkheid zijn er enkele nieuwe mogelijkheden 

beschikbaar. Zo kan u de vorige edities van 't Ludiekske herlezen, de gegevens van de leiding 

terugvinden, de kalender raadplegen, foto's van zondagen, weekends en bivak bekijken, terugblikken 

op recente evenementen, enzovoort! 

 

Helaas is het bij wet verboden om informatie van leden openbaar te maken zonder toestemming van 

diens ouders. Daarom zouden we u graag willen vragen ons te contacteren indien u problemen heeft 

met de publicatie van foto's van uw kleine spruit. Alvast bedankt! 

 



 
 

 
 

Dé beste films volgens Ludiek 
Voor de leiding begint de lesvrije week!!! Even uitblazen na een lange examenperiode. Vandaar wil de 

redactie enkele filmtips meegeven. (Onze leden hebben misschien geen lesvrije week maar ook voor 

jullie doen we een leuk filmsuggestie: een reden te meer om zaterdagavond bij mama of papa op de 

schoot te kruipen!). Volgende films spelen soms nog in de cinema en sommigen zal je - tegen de tijd 

dat jullie dit Ludieske lezen - al in de videotheek vinden.  

 

 

SLOEBERS 
 

Voor de sloebers die dromen van spierballen: 

 

PIPPI GAAT AAN BOORD: (volgens ons wel te vinden in de bibliotheek van Landegem) klassieker 

waarbij menig ouder een traantje van melancholie zal wegpinken. 

 

"Pippi gaat aan boord van haar vaders schip om naar Taka Tuka land te zeilen. Tommy en Annika zijn 

daar zo verdrietig over dat Pippi toch maar weer van boord gaat. Op het laatste moment gooit kapitein 

Langkous een zak met goudstukken overboord. De boeven hebben het gezien en willen de schat 

stelen." 

 

 

PINKELS 
 

Voor de pinkels zonder vliegangst: 

 

PLANES: Disneyfilm voor iedereen die zot is/was van 'Cars'  

 

"Hoog boven de wereld van Cars vliegt Planes, het nieuwe en actierijke komische 3D-avontuur van 

Disney met in de hoofdrol Dusty: een razendsnel sproeivliegtuigje dat er van droomt om mee te doen 

aan de allerspannendste luchtrace rond de wereld. Maar Dusty is niet gebouwd om te racen en heeft 

ook nog eens hoogtevrees. Ondanks zijn angst en met een beetje aanmoediging van zijn mentor, een 

ervaren marinepiloot, weet Dusty zich voor de grote race te kwalificeren. Dusty's moed wordt 

behoorlijk op de proef gesteld wanneer hij hoogten bereikt waar hij nooit van had gedroomd en in een 

magische wereld naar de sterren reikt." 

 

 

SPEELCLUB 
 

Voor de speelclub met humor en een interesse in animatiefilm: 

 

FROZEN: de beste Disneyfilm sinds 'De Leeuwenkoning' naar schijnt, krijgt een score van 8,4 op 10 

 



 
 

 
 

" De dappere en optimistische Anna onderneemt samen met de ruige bergbewoner Kristoff en zijn 

trouwe rendier Sven een legendarisch avontuur om haar zus Elsa te vinden. Haar ijskrachten houden 

het koninkrijk Arendelle gevangen in een eeuwige winter. Hoog in de bergen ontmoeten Anna en 

Kristoff mythische trollen en een hilarische sneeuwman die Olaf heet. Daarnaast moeten ze barre 

omstandigheden zien te overwinnen om het koninkrijk te redden." 

 

 

RAKWI'S 
 

Voor de rakwi's die zich gedurende 110 minuten in middeleeuwse sferen durven wagen: 

 

DE BRIEF VOOR DE KONING: naar het gelijknamig (top!)boek van Tonke Dragt. 

 

"In het Land van Dagonaut moet de 16-jarige Tiuri als laatste opdracht om ridder te worden samen 

met vier anderen een nacht in de kapel doorbrengen. Zij mogen de hele nacht niet slapen, spreken, 

eten en voor niemand opendoen. Een zwaargewonde man roept buiten om hulp, en Tiuri doet open, in 

strijd met de voorschriften. De man vraagt hem een belangrijke brief naar ridder Edwinem te brengen. 

Deze blijkt stervend, daarom moet Tiuri de uiterst geheime brief zelf bij de Koning van Unauwen 

bezorgen." 

 

 

TITO'S 
 

Voor de tito's die het eens over een andere boeg willen gooien: 

 

SPIRITED AWAY: anime-film van Hayao Miyazaki, een absolute topper! 

 

"De film gaat over het meisje Chihiro Ogino. Ze is net aangekomen in de stad samen met haar ouders 

Akio en Yuko. Ze is erg ongelukkig over het verhuizen en laat dat ook duidelijk merken. Ze raken de 

weg kwijt naar hun nieuwe huis en komen uit bij een tunnel, die ze binnengaan uit pure 

nieuwsgierigheid. Deze tunnel biedt in werkelijkheid toegang tot de godenwereld ― een badhuis om 

precies te zijn, waar goden en geesten van het Shinto geloof komen om uit te rusten. Chihiro voelt al 

vanaf het begin dat er iets mis is en wil eigenlijk niet mee, maar haar ouders willen een kijkje nemen 

en luisteren niet." 

 

 

KETI'S 
 

Voor de boys die hun klassiekers niet willen missen: 

 

THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG: het vervolg op The Hobbit: An Unexpected Journey 

en absolute must voor alle Lord-Of-The-Rings-fans! Nu te zien in de bioscoop! 

 

"In dit verhaal vervolgen we de avonturen van het titelpersonage Bilbo Balings tijdens zijn epische 

expeditie naar het verloren dwergenrijk Erebor. Hij wordt vergezeld door de tovenaar Gandalf de 



 
 

 
 

Grijze (Ian McKellen) en dertien dwergen, onder leiding van de legendarische krijger Thorin 

Eikenschild." 

 

Voor de girls die mainstream zijn:  

 

THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE: het tweede deel in The Hunger Games trilogie, brengt nu 

al veel poen in het laatje en krijgt maar liefst een 8,5 op 10 

 

"Na het winnen van The Hunger Games zijn Katniss en Peeta alles behalve veilig: er gaan geruchten 

over een opstand. Daarnaast wordt er de 75e editie van The Hunger Games georganiseerd: in deze 

jubileumeditie moeten oud-winnaars het tegen elkaar opnemen." 

 

 

ASPI'S 
 

Voor de boys die al eens van wat actie/fantasy houden, overgoten met een pittig sausje Japanse 

cultuur: 

 

47 RONIN: Samurai-film met Keanu Reeves (speelt oa Neo in The Matrix Trilogy), in de zalen vanaf 

18 december 

 

"Nadat de slechte heerser Lord Kira hun leider heeft vermoord en hen heeft verbannen zijn 47 ronin 

(samurai zonder meester) uit op wraak en eerherstel. Nu ze niet naar huis kunnen terugkeren zijn ze 

genoodzaakt de hulp in te schakelen van Kai. Samen trotseren ze een wereld vol met mythische 

wezens, magie en andere levensgevaarlijke bedreigingen." 

 

Voor de girls die Romeo & Julia met een modern decor niet cliché vinden: 

 

ENDLESS LOVE: een romantisch drama 

 

"Verhaal over twee jonge geliefden, David en Jade. Echter, hun passie voor elkaar is voor de ouders 

van Jade te heftig en haar vader verbiedt David nog langer met haar om te gaan. Uit wanhoop om 

Jade weer te mogen zien beraamt David een plan dat ernstige consequenties heeft." 

 

 

KASTAARS 
 

Voor de kastaars met grote honger: 

 

HET REGENT GEHAKTBALLEN 2: een grappige animatiefilm waar je honger van krijgt! 

 

"De genialiteit van uitvinder Flint Lookwood wordt eindelijk erkend wanneer hij de kans krijgt om voor 

zijn idool Chester V te komen werken. In het bedrijf ontwikkelen de beste en slimste uitvinders 

allerhande technologieën om de mensheid vooruit te helpen.   

  



 
 

 
 

Flint's droom om ook een grote uitvinder te worden, dreigt in het water te vallen als hij erachter komt 

dat zijn meest beruchte machine (die water omzet in voedsel) nog steeds actief is en nu gebruikt wordt 

om voedsel en dieren te kruisen tot 'Hapvee'! Met het lot van de mensen in zijn handen, begint Flint 

samen met zijn vrienden aan een overheerlijk-gevaarlijke missie. De bende moet vechten tegen 

hongerige Tacodillen, Garnapen, Appelboa's, Double Bacon Cheespinnen en ander Hapvee om de 

wereld opnieuw te redden!" 

 

 

OUDERS 
 

Voor de ouders die aandacht schenken aan een mooie interieurssetting, goed acteerkwerk en een 

sterk verhaal. 

 

A SINGLE MAN met o.a. Colin Firth 

 

"De laatste dag uit het leven van George Falconer (Firth, in topvorm), een universitair docent in Los 

Angeles begin jaren zestig, die weet dat hij gaat sterven. Hij pleegt zelfmoord om verlost te worden 

van zijn bestaan, zijn lijden. Want na de dood van zijn partner Jim is Falconer, in een depressie 

terecht gekomen." 

 

 

 

 Niet overtuigd door onze korte synopsis? Bekijk dan zeker eens de trailer en de 'parent's guide' op 

www. imdb.com. Veel kijkplezier!!! Wil je je kijkervaring delen met heel de chiro of zelf een filmtip doen 

post het op onze facebookpagina (voor zij die facebook hebben. De redactie is niet verantwoordelijk 

voor eventuele huishoudelijke ruzies naar aanleiding van een sloeber, pinkel of speelclubber die zijn 

kijkervaring wil delen op sociale media. Met dank voor uw begrip.) 

 

  



 
 

 
 

Tijdloze Chiroliederen 
 

 

Op kamp hebben wij gemerkt dat vele leden nog niet luidkeels de Chiroklassiekers konden meezingen. 

Chiro is echter onlosmakelijk verbonden met het meezingen (lees: meebrullen) van klassiekers. Voorts 

willen wij een supermegagrote zangstonde zingen op kamp. Dat is alleen mogelijk als iedereen uit 

volle borst meezingt natuurlijk! Daarom presenteren wij u enkele chiroliederen die gekend moeten zijn 

(of die je toch een beetje moet kennen)! Drink snel nog wat warme melk met honing om je stem te 

smeren en brul met ons mee: 

 

TUIMELING: Een catchy knaller op zangstondes met een leuke groove!!! Geschreven door Johan en 

Marc Morris in 1980! 

 

Ben je bijna uitgekeken ? 

Denk je : wat heeft het voor zin ? 

Tijd om frisse moed te kweken, 

maak een flinke tuimeling. 

Voel je vrij tussen je vrienden, 

blijf niet langer vreemdeling, 

tracht de vlam snel weer te vinden, 

maak een flinke tuimeling ! 

 

refrein: 

Tuimel, tuimeling, schud jezelf doorheen. 

Gooi alles ondersteboven, 

laat het vuur in jou niet doven. 

Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin. 

Gooi alles ondersteboven, 

blijf er rotsvast in gelo-o-ven. 

 

‘t Chirowerk is vaak geen pretje,  

soms wordt het een marteling. 

Geef dan vlug jezelf een zetje, 

maak een flinke tuimeling. 

Voel je hartslag stevig bonken, 

zonder spoor van hapering. 

doe die gloed weer hevig vonken, 

maak een flinke tuimeling ! 

 

Neem jezelf eens onder handen, 

je bent toch geen zwakkeling ? 

Bijt maar stevig op je tanden, 

maak een flinke tuimeling. 

Zo kan je de vreugde voelen, 



 
 

 
 

in je eigen vriendenkring. 

Door jezelf te hersenspoelen, 

maak een flinke tuimeling ! 

 

 

 

BIKKE BIKKE BIK! 

 

Bikke bikke bik! 

Hap hap hap! 

Eerst de soep en dan de pap! 

Anders wordt je veel te slap en val je van de trap! 

In de armen van je schat! 

Smak smak smakelijk! 

Eten is noodzakelijk! 

 

 

 

BIVAKLIED: een supersupersuperzalig liedje!! Geschreven door Carlos Desoete 

Voor het ritme en de melodie surf naar http://www.youtube.com/watch?v=1CVKagNLTPM 

 

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 

zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 

ontwaken met de morgendauw : we zijn weer op bivak. 

 

Ieder die ons ziet kijkt raar, 

wat niet kon, dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt vriend en klein is groot; 

in onze ploeg valt geen een uit de boot. 

 

Trek er mee op uit, breek grenzen open; 

samenspel wordt teken om te hopen. 

Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 

een nieuwe wereld roept om door te gaan. 

 

 

CHIRORAP: ten slotte een mashup van chiroliedjes!  

Voor het ritme en de melodie surf naar http://www.youtube.com/watch?v=KUzHijgfEbo 

 

Als 

Als je 't mij vraagt 

Chiroooooooo 

 

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 

zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1CVKagNLTPM&h=NAQHSeeNh&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKUzHijgfEbo&h=AAQH74ecD&s=1


 
 

 
 

Slapen met 't getrommel van de regen op het dak, 

ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak. 

 

Ieder die ons ziet, kijkt raar, 

wat niet kon, dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt vriend en klein is groot; 

in onze ploeg valt geeneen uit de boot. 

 

Trek er mee op uit, breek grenzen open; 

samenspel wordt teken om te hopen. 

Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan; 

een nieuwe wereld roept om door te gaan. 

 

C-H C-H-I C-H-I-R-O 

Wij zijn een toffe bende, wij zijn van de Chiro 

 

C-H C-H-I C-H-I-R-O 

Wij zijn een toffe bende, wij zijn van de Chiro 

 

Wij zijn gek 

Wij zijn geksentriek 

Trek een bek 

Normaal doen maakt je ziek 

 

In de Chiro kennen wij maar 1 woord: geksentriek 

 

Wij doen gek 

Een hele maffe kliek 

Natuurlijk 

kom je erbij, of niet? 

 

In de Chiro kennen wij maar 1 woord: geksentriek 

 

Je hebt zo van die mensen 

Die altijd staan te zeuren 

Ik kan niet zo goed zingen 

Het kan mij niet opbeuren 

 

Maar eigenlijk maakt het niet uit 

Of je vals zingt of te luid 

Stamp, klap, roep en maak geluid! 

 

Chiro - la - la - la 

Laten we zingen van je 

Chiro - la - la - la 

Wij voelen ons vandaag zo 



 
 

 
 

Chiro - la - la - la 

Daarom zingen wij van je 

Chiro - la - la - la 

 

Desalnietteminderwaardigheidscomlexteroog 

Kameelektrochocholademoessonregenboog 

Kanniekakafonietjesmachineonderdeel 

 

Nog een keer! 

 

Desalnietteminderwaardigheidscomlexteroog 

Kameelektrochocholademoessonregenboog 

Kanniekakafonietjesmachineonderdeel 

 

Ik blijf in Chiro geloven 

en ik stuur een ballon naar boven, 

want 't is het teken, 't is het verhaal 

van kind'ren dat ik je zing: 

de Chiro, een uitdaging. 

 

 

Veel plezier met het meebrullen van deze chiroklassiekers! O, ja, en probeer ook zoveel mogelijk naar 

de chirozondagen te komen... soms durven wij wel eens te zingen in plaats van een spelletje te 

spelen! 

  



 
 

 
 

Spelletjes 

 

                     Zoek de 7 verschillen:  



 
 

 
 

Kalender 
 

Spijtig genoeg bent u al op de laatste pagina van ons Ludiekske aanbeland. Wij hopen dan ook 

dat u er wederom heeft van genoten. Het Ludiekske zou echter het Ludiekske niet zijn zonder 

een must-have-on-your-frigo kalender en deze willen wij u dan ook zeker niet ontzeggen! 

Vergeet deze data dan ook zeker niet in uw agenda te noteren: 

 

Zondag 9 februari:       gewoon Chiro* 
Zondag 16 februari:     Onze jaarlijkse Hutsepotsouper!!! Met dank aan de kookploeg! 

     (Waarom u er zeker bij moet zijn vindt u op pg 14 van dit Ludiekske! 

Zondag 23 februari:     gewoon Chiro* 

Zondag 2 maart:          gewoon Chiro* 

Zondag 9 maart:          Overname door de Aspi's (de leiding is op kampverkenningsweekend) 

Zaterdag 15 maart: Onze Aspi's verzoeken iedereen om af te zakken naar de     

benedenzaal?  mét dansschoens vanaf 21h #Aspifuif 

Zondag 16 maart:        gewoon Chiro* 

Zondag 23 maart:        gewoon Chiro* 

Zondag 30 maart:        Leidingsswitch 

Zondag 6 april:            gewoon Chiro* 

Zaterdag 12 april:        De kers op de taart in de Landegemse uitgang: Chirofuif XL 

Zondag 13 april:          De leiding neemt een dagje congé, geen chiro :( 

Zondag 20 april:          Een lief, klein konijntje heeft een verrassing voor ons: paaseitjesraap! 

Zondag 27 april:     Een derde editie van hét literair hoogstaand tijdschrift van Landegem 

    en omstreken: 't Ludiekske! 

  

*Chiro is nooit zomaar gewoon 

Kwestie van vooruit te kunnen plannen: 
 

Zondag 18 mei:         Zeedag (de groepsleiding houdt u hiervan zeker op de hoogte! Wij 

   hopen alvast op mooi weer.) 

 

Wanneer vertrekt uw  kapoen op weekend? Zoek niet verder! 

 

Sloebers:   28 feb, 1 maart, 2 maart 

Pinkels:   7-9 feb 

Speelclub:   Datum volgt nog 

Rakwi:   28 feb, 1 maart, 2 maart 

Tito's:   Datum volgt nog 

Keti:    4-6 april 

Aspi's:   16-21 februari (leefweek) 

Kastaars:   24-26 april 

 
Psssssst! Al deze data zijn eveneens terug te vinden op www.Chiroludiek.be! 

  



 





 


