
  

 

 

In dit exemplaar: 
Sinterklaas - Spelletjes  

Kerstfeestjes -Afdelingstekstjes 

En nog veel meer... 

‘t Ludiekske 
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Inleiding 
 

Dag beste Ludiekers en ouders,  

Joepie, ’t Ludiekske is er weer! 

In deze editie van het Ludiekske laten onze afdelingen zich van hun creatieve kant zien met hun 

eigenste afdelingstekstjes. Bij de aspi’s vindt u alvast een introductie van hun jaarlijkse Aspifuif.  

U kan tevens te weten komen  hoe het er aan toe ging tijdens sinterklaas en de kerstfeestjes. Graag 

willen we ook nog wat reclame maken voor Chirofuif XL waar jullie, ja dat lees je goed, allemaal 

welkom zijn op de receptie! 

Verder wordt er ook paginaruimte voorzien voor een voorbereiding op zeedag, een vervolg op de 

kalender uit onze vorige editie, de inzamelactie van de flapjes en een vroege uitnodiging om mee te 

gaan op ons kamp. We hebben post, deze keer uit Zuid-Afrika  en tot slot heel wat leuke spelletjes! 

Uiteindelijk wensen we u nog veel leesplezier, een gelukkig nieuwjaar en indien u op dit eigenste 

moment op onze hutsepot aanwezig bent, nog een smakelijk eten en veel diamontage-kijkplezier. 

De redactie 
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Rakwi’s 
Vorige zondag zaten we met een groot probleem. Sara, onze leidster, vertrekt namelijk naar Zuid-

Afrika voor 3 maanden voor haar school, maar ze had helemaal nog geen vervoer! 

Gelukkig wisten wij dit op te lossen! Door spelletjes te spelen en geld te verdienen konden we, in 3 

teams, materiaal kopen. Met dit materiaal hebben we verschillende machines gemaakt om Sara in 

Zuid-Afrika te krijgen. 

Van een teleportatiemachine met ingebouwde TV, kleurrijke versiering en supercomfortabele zetel 

tot een raket met alle veiligheid voorzien: brandblusser, waarschuwingslinten,… Ook hadden ze voor 

een voorraad aan drankjes en eten gezorgd. Als laatste voertuig hadden we een supersnelle 

raceauto, met comfortabele zitting, plaats voor Sara al haar koffers en een persoonlijke butler. 

We laten Sara alvast met een gerust hart gaan voor 3 maandjes. In juni komt ze terug aan in 

Landegem met 1 van haar supperzotte voertuigen! 

Na een klein feestje in onze lokalen en een groepsfoto als aandenken voor Sara hebben we onze 

zondagmiddag afgesloten. 
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Pinkels 
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Aspi’s 
ASPIFUIF 2017 

Zoals elk jaar organiseren wij, de Aspi's van Chiro Ludiek, Aspifuif. De voorgaande jaren was Aspifuif 

een groot succes. Iedereen heeft er altijd plezier, want wat is er nu leuker dan dansen op een zwoele 

beat met een fris drankje in de hand. We hopen dat het evenement in de toekomst (door ons en 

andere generaties) steeds beter wordt! Aspifuif gaat steeds door in maart, deze keer hebben we de 

datum 11 maart uitgekozen . Hopelijk tot dan!  

xoxo de Aspi's  
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Kastaars 
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Speelclub 
Wist je dat… 

… de speelclub met veel meer meisjes dan jongens is? Er zijn maar liefst 23 meisjes van 35 

speelclubbers! 

… de speelclub heel graag in de modder speelt? 

… de speelclub nooit genoeg kan krijgen van het vieruurtje? 

… de speelclub echt heel goed kan dansen? 

… de speelclub eigenlijk wel de beste groep van de hele chiro is? 

… de speelclub gemiddeld met vijftien aanwezig is op een chirozondag? 

… de speelclub graag om ter luidst roept? 

… de speelclub op weekend gaat van vrijdag 3 maart tot zondag 5 maart? 

… de speelclub slimmer is dan je denkt? 

… de speelclubleiding hun speelclubbertjes heel graag ziet? 
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Keti’s 
Zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt is het onlangs Valentijn geweest. Ook bij de keti’s ging dit niet 

onopgemerkt voorbij. De keti’s zijn al wat op zoek naar een vriendje of een vriendinnetje maar een 

eerste date is altijd zeer spannend. Daarom geven de keti’s graag enkele tips:  

Milan en Nathan: 

- Maak subtiele gebaren 

- Zorg dat jouw maties jou niet naaien 

- Wacht niet te lang 

Fauve, Lieze en Lena: 

- Muntjes meenemen 

- Goeie kleding (niet te diepe décotte) 

Tjorre, Hobbes, August en Finn: 

- Kies een duur restaurant! 

- Maak subtiele seksgebaren 

 

Mocht het ondanks alles toch niet zo lopen zoals je gehoopt had en liever terug een vrije vogel bent 

heeft Matthiew alvast gedichtje dat kan helpen. 

Liefste schat van mijn gat 

Ik heb u altijd graag gezien 

Maar nu om de liefde te blussen 

Kunde vierkant mijn kloten kussen 

Kloten op  

Kloten neer  

Als gij mij kloot 

Kloot ekik u weer 

Zo dit was mijn brief 

Zoek u maar een ander lief ! 
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Speelkwi’s 
Hoe goed kennen jullie jezelf, de speelkwi’s en de jullie leiding?  

1. Welk spel spelen jullie heel graag? 
2. Wat eet jullie leiding super graag op kamp? 
3. Met hoeveel leden zijn de speelkwi’s dit jaar? 
4. Wat is het thema van het speelkwiweekend? Cowboy’s en … ? 
5. Wat is de kleur van de speelkwi’s? 
6. Welke leidster rijdt er al met de auto? 
7. Met welke dieren kunnen we de speelkwi’s soms vergelijken? Niet met varkens maar 

met…. ? 
8. Vieruren de speelkwi’s het liefst binnen of buiten?  

 

 

    1.             

     2            

3.                 

 4.                

      5.           

       6.          

      7.           

     8.            

 

Succes! 

 

 

 

    1. T U S S E N 4 V U R E N 

     2. W A P         

3. V I J V E N D E R T I G     

 4. I N D I A N E N        

      5. F L U O G E E L   

       6. K A T O      

      7. Z W I J N E N    

     8. B U I T E N      
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Tito’s 
Een kort overzichtje van wat we dit jaar al allemaal hebben gedaan en enkele leuke anekdotes over 

de tito’s . 

De eerste zondag van dit chirojaar was Pauline 

al direct afwezig, dus hadden Milo en Ruben 

de kans om hen eens goed uit te leven. Als de 

kat van huis is, dansen de muizen, ofwel de 

twee leidingsjongens in ons geval. De eerste 

indruk was niet mis. We gingen creatief te 

werk door allerhande spelletjes te combineren 

met verf, oude sauzen en andere 

overschotten. Plezier gegarandeerd, zoals de 

foto die hiernaast staat bewijst. De eerste 

groepsfoto die op onze tito-facebookgroep 

verscheen werd dan ook al direct lustig gedeeld 

met bijschriften zoals: ‘leukste en vuilste 

chirozondag ooit’. Een van de mooiste 

complimenten die men als leiding kan krijgen 

natuurlijk ;) . Ook discussieerden de titomeisjes 

lustig over wie nu eigenlijk het vuilste was en 

hoeveel keer ze wel hebben moeten douchen 

voor dat hun haar terug zacht werd.  

Het kan en mag niet altijd even vuil zijn, dus proberen we de tito’s elke zondag een ander soort 

programma voor te schotelen, van een muziekprogramma, een dorpsspel tot gezelschapsspelletjes, 

vervelen zullen ze zich zeker niet gedaan hebben (dat hopen wij althans ;) ). 

Als Tito word je ook bij de grotere van onze Chiro gerekend, en daar hoort ook de kern bij. Elke 

vrijdagavond zijn er toch wel gemiddeld een 12 tal (mag nog ietsje meer zijn ;) ) mannen en vrouwen 

aanwezig om hun weekend goed in te zetten. Het uurtje vliegt voorbij waarna de meesten hun 

favoriete moment van de vrijdagavond aanbreekt: Naar Guytje voor frietjes.  

Ook zou ik graag in naam van de Tito’s u, beste lezer/kinderfuifganger willen bedanken voor het 

kopen van een zakje popcorn op kinderfuif!  
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Wil u ook graag meer weten over hoe het titoweekend is geweest? En u leest dit op hutsepot? Grijp 

een tito bij de arm en laat hem een klein verslagje hieronder schrijven ! 

Het was heel leuk op weekend, want  

__________________________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________________________

________.  

 

Ik sliep naast ………………. en we hebben samen 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______. 

 

Het eten vond ik 

____________________________________________________________________________. 

Ik heb echt al heel veel zin in kamp en kijk al uit naar de volgende zondag ! 

Veel Liefs, 

 

__________________________ 
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Sloebers 
We vroegen aan de sloebers waarom ze zo graag naar de chiro komen. Dit waren hun antwoorden: 

 

Ik vind chiro super leuk omdat we altijd leuke spelletjes spelen (Anneli) 

Omdat er leuke leiders zijn (Marieke) 

Omdat we leuke spelletjes spelen. Het leukste spelletje vind ik met de spiegel sluipen (Felien) 

Omdat we spelletjes in het bos doen (Norah) 

Omdat het super leuk is (Lily) 

Omdat je je mag vuilmaken (Jorik) 

Het bos (Emiel) 

Omdat we zo lekkere koekjes in het lokaal mogen eten (Roos) 

Omdat we leuke spelletjes doen (Meike) 

Omdat we in de modder spelen en vuil worden en ik mijn haar dan mag wassen (Louise) 

Omdat we spelletjes spelen (Warre) 

Omdat we in het bos gaan (Jef) 

Omdat we vieruurtje krijgen (Lore) 

Omdat we altijd zo leuke spelletjes spelen (Juliette) 

 

De leiding vindt de chirozondagen met de sloebers super leuk en hopen ze dan ook allemaal op 

piratenweekend te zien! 
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Sinterklaas 

Dag Sinterklaasje! 

Op zondag 4 december kregen we hoog bezoek over de vloer. De Sint en zijn Pieten kwamen langs op 

de Chiro. Dit jaar bedankten we de Sint met een spetterende show! Ondanks de kou werden de 

beste dansmoves, zangstemmen en toneelkunsten bovengehaald. Elke afdeling liet het beste van 

zichzelf zien. De Sint en zijn pieten waren onder de indruk van al dat jong talent. In ruil voor de show, 

en omdat alle kindjes braaf waren geweest, kreeg iedereen een zakje vol lekkers!  
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Kerstfeestjes 
Helaas is er rond kerstmis en Nieuwjaar geen chiro. De feestdagen zomaar voorbij laten gaan, is voor 

ons natuurlijk geen optie. Een kerstfeestje is dan ook een jaarlijkse traditie voor iedere afdeling. Jong 

en oud verzamelen aan de lokalen op het afgesproken tijdstip met elk een klein cadeautje in de hand.  

Ondertussen heeft de leiding het lokaal al helemaal ondergedompeld in de kerstsfeer. Ook de 

versnaperingen en drankjes staan klaar. Er is genoeg voor iedereen. Dat is zeker want nadat alle 

kerstfeestjes gepasseerd zijn, blijven er altijd nog vele flessen frisdrank en zakken chips over in en  

rond onze kasten. Er zullen nog wel gelegenheden zijn om die opnieuw boven te halen. 

Als alle kinderen toegekomen zijn, is het spannend afwachten welk cadeautje voor wie zal zijn. 

Meestal krijgen ze de cadeaus niet zomaar, maar komen er heel wat opdrachten bij kijken. Sommige 

afdelingen gaven een muzikaal pak door, andere afdelingen draaiden aan een rad, … 

Wat tot slot ook niet mag ontbreken op een traditioneel chirokerstfeest, is een geluidsbox. De 

muziek galmt door de box, liedjes worden aangevraagd, sommigen dansen uitbundig in het rond, 

anderen blijven plakken aan de tafel met chips, … Alles mag! Zolang het maar plezant blijft voor 

iedereen. 

Dat het volgend jaar opnieuw zo gezellig mag zijn!  

 

Kan jij de kerstman naar de kerstboom leiden? 
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Post uit Zuid-Afrika  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dag lieve Chirovrienden!  

Het is vandaag mijn vierde dag in het mooie Zuid-Afrika. Ik blijf hier nog tot 

eind april. Drie maanden lang ga ik hier lesgeven in een lokaal schooltje.  

Ik verblijf in een klein, maar prachtig dorpje in de Drakensbergen, 

Obonjaneni genaamd. Het ligt heel erg afgelegen. Het is precies alsof ik op 

Chirokamp ben, maar dan met een soort luxe-upgrade. 

Ik doe mijn was hier namelijk in een grote bassin. Ik kom altijd en overal 

vriendelijke mensen tegen én ik heb hier geen wifi. In Flamisoul kenden ze 

maar één straatnaam: ‘Flamisoul’. Hier ook, maar dan ‘Obonjaneni’. Nog 

gekker, hier hebben ze zelfs geen huisnummers.  

Ik slaap wel niet in een tent, maar in een kamer. Ook heb ik een bed in de 

plaats van een matje. Bovendien duurt mijn buitenlandse stage 9 keer zo 

lang als een Chirokamp. Tot slot mag ik hier genieten van een gigantisch 

mooi uitzicht op de Drakensbergen. Vandaar de luxe-upgrade. 

Jammer genoeg moet ik daarvoor wel heel wat Chiro-activiteiten missen. Ik 

kijk er al naar uit om terug leiding te geven aan de Rakwi’s, al zal dat 

waarschijnlijk pas in Juni zijn.  

Vele groetjes,  

Sara 

PS: Je kan mijn avonturen volgen op www.sarainzuidafrika.wordpress.be! 
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Chirofuif XL 
Nog 2 maandjes wachten en dan is het eindelijk zover. Op zaterdag 22 april vindt in de benedenzaal 

te Landegem onze jaarlijkse topfuif, Chirofuif XL, plaats. De ideale gelegenheid om eens goed uit de 

bol te gaan. 

Zoals elk jaar is er een thema, dit jaar is dat Hard Rock Café 

Maar, niet alleen de jeugd is welkom op deze avond vol muziek, ook u, als ouder, bent welkom op de 

receptie voor de fuif voor een glaasje. Deze receptie start kort voor de fuif en indien u het wil, kan u 

nog enkele uurtjes blijven op Chirofuif XL zelf. 

Hopelijk allemaal tot dan! 

 

 



   19 
  

 
 

Zeedag 
Zoals elk jaar organiseren we ook dit jaar onze heuse Zeedag! Deze keer zal deze doorgaan op zondag 

7 mei.  

We verzamelen ’s ochtends aan het station van Landegem en vertrekken vanaf daar met de trein 

naar Heist om er een leuke dag van te maken! 

We spelen in de voormiddag een groot groepsspel, in de namiddag gaan we per afdeling verder.  

We komen ’s avonds terug aan in het station van Landegem met een bruin kleurtje en zand in de 

haren. 

Verdere informatie over het exacte vertrek- en einduur volgt op mail. 

Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig op deze, hopelijk, zonnige dag! 
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Kalender 
“Neem jullie pen bij de hand en noteer deze data in jullie agenda” 

Zondag 26 februari     Chiro 

Zondag 5 maart    Chiro  

Zaterdag 11 maart   Aspifuif 

Zondag 12 maart   Chiro 

Zondag 19 maart   Chiro: overname (de leiding verkent de kampplaats) 

Zondag 26 maart   Chiro 

Zondag 2 april    Chiro 

Zondag 9 april     Chiro 

Zondag 16 april    Paaseitjesraap  

Zaterdag 22 april    XL (met receptie voor de ouders) 

Zondag 23 april    Geen chiro 

Zondag 30 april    Chiro 

Zondag 7 mei     Zeedag 

 

Schrijf alvast in uw agenda: 

20 tot 30 juli    Kamp 

23 juli     Bezoekdag 

15 september    Café Ludiek 

17 september    Vlaamse Kermis 

Afdelingsweekends: 

Sloebers 24 tot 26 februari  

Pinkels  31 maart tot 2 april  

Speelclub 3 tot 5 maart   

Speelkwi’s 24 tot 26 februari 

      

Rakwi’s  24 tot 26 februari  

Keti’s      3-5 maart en 22-24 sept 

Aspi’s    leefweek: 16 tot 21 april 

  weekend: 22 tot 24 sept 

Kastaars   2 tot 4 april
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Kamp 
Het kamp is natuurlijk nog ver van ons bed maar we willen de nieuwsgierige chiroleden toch al wat 

informatie doorspelen. 

De oudste afdelingen, de keti’s en aspi’s, gaan zoals elk jaar op voorkamp met de fiets. De aspi’s 

vertrekken op 16 juli en de keti’s op 17 juli. De exacte vertrekuren worden nog meegedeeld. De 

andere afdelingen vertrekken op 20 juli om er een prachtige 10-daagse in Merksplas van te maken. 

We komen dus terug op 30 juli. 

De bezoekdag dit jaar valt op zondag 23 juli. Jullie hebben dan de mogelijkheid jullie kind te komen 

bezoeken, te genieten van een lekkere barbecue en van vele activiteiten die worden georganiseerd.  

In april zal een nog een infoavond volgen voor de jongste afdelingen met heel wat meer informatie. 

De kampinschrijvingen zullen dit jaar online plaatsvinden. Wanneer de inschrijvingen beginnen en 

eindigen zal nog gemaild worden. 
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Spelletjes   Doorstreep wat je ziet tijdens de hutsepot en diamontage  

Een tof 
kookploeglid 

Groepsleiding die 
speecht 

Een baby 
Een foto van je 

vriend of vriendin 
op de diamontage 

Iemand die voor 
een tweede keer 

eten haalt 

Iemand die een pet 
draagt 

Een stukje 
rijsttaart 

Een oma die koffie 
drinkt 

De kastaarvlag 
Iemand verkleed 
als boer of boerin 

Een vrouw met een 
bril  

Iemand met een 
rode broek 

5 spelende 
kinderen 

Een mottige foto Het Chirologo  

Iemand die de 
afwas doet 

10 rakwi’s 
Een foto met de 

circustent 
25 mensen van de 

leiding 
Iemand met hoge 

hakken aan 

5 mensen van de 
kookploeg 

Een bloemetje Tafel nummer 13 
Een foto van 

lachende 
chiroleden 

10 rode 
Chirotruien 

De tafel van de 
oudleiding 

Een leeg 
streekbierglas 

De vb’s 
Een lekker bordje 

WAP 

De aspi’s die hun 
uiterste best doen 
om op te dienen 
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Speel hier zeeslag 

Maak beiden een boot van 2, 3 en 4 vakjes (bolletjes). Raad om de beurt waar de ander zijn boten 

staan. Duid dit aan met een kruisje. Wie het eerst alle boten van de ander doet zinken, wint! 
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Kleurplaat 

(deze keer een die je echt kan inkleuren ;) ) 
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Joyv alle, Appelsientje, Lotus 

De gele flapjes van Lekker op kamp zijn er weer! 

Ben jij klaar voor de 6de editie van Lekker op kamp? Ook in 2017 kunnen we 

sparen voor gratis melk en sap op kamp. 10 gele flapjes zijn goed voor 1 liter gratis 

Joyvalle of Appelsientje.  

Als je graag Joyvalle en/of Appelsientje drinkt thuis gooi dan zeker de lege brikken 

niet weg vóór je de gele flapjes er af hebt geknipt! Wij kunnen die zeer goed 

gebruiken op kamp. 

 

Ook Lotus heeft opnieuw een actie! Verzamel de codes op alle Lotusproducten, surf naar de site 

www.lotusopkamp.be, zoek Chiro Ludiek Landegem en help ons speculoospastapotten verzamelen! 

 

https://lekkeropkamp.be/nl
https://lekkeropkamp.be/flappen-sparen
http://www.lotusopkamp.be/
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