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Inleiding
O lieve lezer hier zijn we dan weer met ons 3-maandelijks boekje boordevol informatie, het
Ludiekske.
“Het is toch wel weer een beetje frisser aan het worden” zegt de kat tegen de muis. “Jawel
kat, laten we ons dan maar weer goed induffelen deze winter” antwoordt de muis.
Dus beste lezer, neem een voorbeeld aan deze kat en muis en duffel jezelf of je kinderen
maar goed in want er is kans op sneeuw, allez, dat hopen we toch want een goed
sneeuwballengevecht of een wit kerstfeestje is altijd wel leuk.
Daarnaast is er ook nog de vraag of zwarte piet dit jaar Sinterklaas wel mag vergezellen of
dat hij vervangen wordt door zijn broer, witte piet.
In deze editie vindt u informatie over van alles en nog wat, waaronder onze “Chirofuif Classic
Edition” die voorafgegaan wordt door onze 2de editie van de Kinderfuif.
U kan uw zonen/dochters hun nieuwe leiding beter leren kennen aan de hand van een paar
persoonlijke vraagjes en natuurlijk ook hun leidingsfoto.
Er is ook al een vroeg opwarmertje voor onze Hutsepot. Verder staat er uitleg over de
ledenstop bij sommige afdelingen, de regels en hoeveel onze eigen unieke, ludieke en
knalrode chiropull kost. En last but not least, de kalender van ons nieuwe chirojaar.
Nog heel veel leesplezier gewenst.

De redactie
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De nieuwe leidingsploeg
SLOEBERS
(Emilie, Febe, Sara, Niels/Bollie)

Wat zou je willen zijn als alles mogelijk
was?
• Een tijdreiziger
• Een zangeres
• Een zangeres
• Iemand die zich van de ene naar de
andere plaats kan teleporteren in een
tiental seconden.
Wat weten we nog niet van jou?
• Ik lust geen puree, maar wel
kroketten.
• Ik knip mijn spaghetti thuis altijd met
een schaar.
• Ik zing als er niemand in de buurt is ;)
• Dat ik ‘s nachts Mega Mindy word

Wat is je grootste blunder tot nu toe?
• Niet naar de tekenschool gegaan toen
ik klein was.
• In slaap vallen in de kerk tijdens mijn
eerste communie.
• Toen mijn ouders net een paar uur op
reis vertrokken waren, kon ik eens niet
meer binnen thuis omdat ik de
sleutels binnen vergeten was.
• Zonder onderbroek onder mijn rok
naar school geweest.

Antwoorden: 1) Bollie, Emilie, Febe, Sara
2) Febe, Sara, Bollie, Emilie
3) Bollie, Febe, Sara, Emilie

PINKELS

(Corneel, Anaïs, Robin)

Wat zou je willen zijn als alles mogelijk
was?
• Een vlieg
• Een prinses en wonen in een groot
kasteel met de prins op het witte paard
• Stuntpiloot

Waar kunnen we jou 's nachts voor
wakker maken?
• CES 2016
• Wanneer er iemand van mijn vrienden
in nood is
• Een gezellig kampvuur

Wat is je grootste talent?
• Mensen helpen en er voor iemand zijn
• Sudoku’s maken
• Zit er een netwerkkabel in? Dan kan ik
het maken

Antwoorden:
1) Corneel, Anaïs, Robin
2) Anaïs, Corneel Robin
3) Robin, Anaïs, Corneel

SPEELCLUB

Welk beroep zou je nooit willen
uitoefenen?
• Metser
• Rattenjager
• Een beroep waar bij je heel de dag
moet stilzitten
Waar kunnen we jou 's nachts voor
wakker maken?
• Om op reis te vertrekken
• Een lekkere rug massage waarvan je
nadien nog beter slaapt
• Voor alles

(Aaron, Leontine, Liselotte)

Als je jezelf met en dier zou vergelijken,
welke kies je dan?
• Arend
• Prutske (de kat van Aaron) heel de dag
chillen, maar toch nog wandelingetjes
doen naar de leuke plekjes in
Landegem bezoeken (jeugdhuis,
sporthal, bib...)
• Volgens de Chinese astrologie een
zwijn: eerlijk, nauwgezet, beschaafd,
zinnelijk en ridderlijk

Antwoorden: 1) Liselotte, Leontine, Aaron
2) Liselotte, Leontine, Aaron
3) Aaron, Liselotte, Leontine

SPEELKWI

(Milo, Amélie, Nele, Deo/Niels)

Welke superheld ben jij?
• Spiderwoman
• Mega Mindy
• Een mengeling van allemaal
• Mister Incredible
Wie is jouw ultieme date of hoe ziet zij of
hij eruit?
• Een meiske, goe voorzien van poten en
oren, zindelijk, handen aan haar lijf om
te werken en een goeie muzieksmaak
(Stubru of dergelijke). Chiro en ervaring
in de landbouwsector zijn een pluspunt.
• Geen idee, alles mag
• Dries Mertens
• Uiterlijk is niet belangrijk maar het
innerlijke telt

Wat is jouw grootste fout die je ooit
begaan hebt?
• In de scouts gaan
• In slaap vallen in een pattatenkot op
Chirokamp en zo de bus naar huis
missen.
• Proberen zingen op singstar, ik zing
graag maar het klinkt blijkbaar niet echt
mooi.
• Beginnen met Game of Thrones in de
examens

Antwoorden: 1) Nele, Amélie, Deo, Milo
2) Milo, Nele, Amélie, Deo
3) Amélie, Deo, Milo, Nele

7

RAKWI’S

(Karel, Emma, Willem, Valentine)

Wat vind je van je medeleiding?
• Demax!
• Mijn medeleiding is dik in orde, op
bepaalde vlakken is het nog een beetje
zoeken maar het wordt sowieso een
super jaar.
• Zwak fashiongehalte
• Ik ben er zeker van dat ik de beste
medeleiding heb! Hopelijk vinden de
Rakwi's dat ook!

Wat is je grootste talent?
• Likken aan men elleboog
• Likken aan men elleboog
• Haar opsteken
• Mij altijd amuseren
Wat vind je het mooiste aan jezelf?
• Mijn wilde haren
• Mijn ogen
• Mijn natuurlijke fotoglimlach
• Mijn tenen

Antwoorden:
1) Valentine, Willem, Karel, Emma
2) Karel, Valentine, Emma, Willem
3) Willem, Emma, Karel, Valentine
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TITO’S

(Lore, Willem, Lies)

Waar kunnen we jou 's nachts voor
wakker maken?
• Om iets te gaan eten
• Bicky’s!
• Frietjes met joppiesaus

Wie is jouw ultieme date of hoe ziet hij of
zij eruit?
• Matteo Simoni
• Adil el Arbi
• Nina Dobrev
Wat is jouw levensmotto?
• Life is like a box of chocolates, you
never know what you’re gonna get
• Hakuna matata
• Count the memories, not the calories

Antwoorden: 1) Willem, Lies, Lore
2) Lies, Lore, Willem
3) Lies, Willem, Lore
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KETI’S

(Sander, Ella, Arnout)

Wat is het grappigste dat je ooit al hebt
meegemaakt?
• Het leven is serieus, je mag er niet mee
lachen
• Tommy zijn lolbroek aandoen
• Een emmer water op de deur zetten
wanneer mijn zus binnenkwam.

Wat is jouw levensmotto?
• Lichtjes in het rood en gaan
• Amuseer u gewoon
• Eat diamonds for breakfast and shine all
day
Als je jezelf zou vergelijken met een dier,
welke kies je dan?
• Een Lijger, een kruising van een leeuw
en een tijger.. Cute én stoer
• Een arend. Mijn naam komt ervan
• Pony

Antwoorden:
1) Ella, Sander, Arnout
2) Sander, Arnout, Ella
3) Ella, Arnout, Sander
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ASPI’S

(Margot, Nathan, Emma)

Wat vind je van je medeleiding?
• 2 ete wijfkes
• Kei cool, duuu-uuuh
• Ik geef samen leiding met een
groepsleidster en de kasman, kan het
nog beter?

Wat doe je graag wanneer je geen leiding
kan geven?
• Een beetje chansen, een beetje chillen
• Badmintonnen
• Samen dingen doen met vrienden
Welk beroep zou je nooit willen
uitoefenen?
• Kippenboer of slager
• Rioolwerker
• Journalist

Antwoorden:
1) Nathan, Margot, Emma
2) Margot, Nathan, Emma
3) Emma, Margot, Natha

KASTAARS

Wat vind je van je medeleiding?
• Ik heb niet lang moeten nadenken of ik
het wel zag zitten met hen. We zitten
boordevol ideeën en hopen met ons
enthousiasme een leuk jaar te beleven.
• Groot
• Een bende leutigaards die maar één
doel voor ogen heeft: er een wijs jaar
van maken!

Wat weten we nog niet van jou?
• Ik ben al een superster in de Filippijnen
• Ik lust graag gesmolten kaas zoals
raclette, maar eet niet graag nietgesmolten kaas
• Ik kan enorm goed luisteren
Wat is jouw levensmotto?
• Galatasaray
• Niets voor niets
• YOLO

Antwoorden: 1) Thomas, Morane, Kobe
2) Morane, Kobe, Thomas
3) Kobe, Thomas, Morane

VB’S

Wat zou je willen zijn als alles mogelijk
was?
15 cm groter
10 cm groter

Wat lees je het eerst in de krant?
• De laatste pagina
• Het weerbericht
Wie moet er van jou K3 zoekt K3 winnen?
• Hanne, Marthe & Klaasje
• Josje, Josje en Josje

Antwoorden:
1) Rambo, Isabel
2) Rambo, Isabel
3) Isabel, Rambo

Chirofuif Classic & Kinderfuif
We horen het je al denken, het is weer tijd voor onze jaarlijkse knaller van een fuif. Chirofuif
Classic Edition staat in de startblokken om er weer een fantastische editie van de maken.
Net zoals vorig jaar is het dit jaar tijd voor de tweede editie van Kinderfuif. Dit was zó een succes
vorig jaar, dat er enkele leiding schoorvoetend moest toegeven dat Kinderfuif misschien zelfs leuker
was dan Chirofuif Classic.
Kom met je kinderen, vriendjes, neefjes, nichtjes eens piepen en wie weet een dansje wagen met
hun leiding! Op de beats van leidingsduo DJ KiloCorn kan je niet anders dan die voetjes in beweging
krijgen.
Kom je verkleed, betaal je maar €1. Ja, echt waar, “nen euro”!
Kom swingen vanaf 19 u tot 21 u en blijf gerust plakken tot de “grote fuif”.
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Uniformenbank
Bij Chiro Ludiek hebben we onze eigen tweedehands uniformenbank. Zoek je nog iets voor je kleine
spruit, kijk dan zeker eens in deze lijst en krijg kleren voor een klein prijsje mee naar huis!

Chirobroek lang
-

1x maat 18
2x maat 16
3x maat 14
1x maat 40
1x maat 10
1x maat 8
3x maat 20
1x maat 42

Chirohemd
-

1x maat 10
1x maat 12
1x maat 14
1x XL

Broekrok
-

1x maat 12
1x maat 14

Blauwe trui met rode rits (zonder kap)
-

1x maat 36
1x maat 46

Chirotopje 35 jaar bestaan chiro:
-

1x maat 10-12 jaar (140-152)

T-shirt 35 jaar bestaan chiro:
-

1x maat 12-14 jaar
1x S

Chiro T-shirt
-

1x maat 10
1x maat 12
1x maat 40
1x maat 44

Chirorok

Blauwe trui zonder kap

-

-

Chiro k-way regenjas

1x maat 6
3x maat 10
6x maat 12
2x maat 14
1x maat 40
1x maat 46

-

1x maat 36

1x maat 10
1x maat 14

15

Ledenstop
Met meer dan 300 leden en 30 man leiding springen we het nieuwe chirojaar in! We hebben dit jaar
een recordaantal gemotiveerde chiroleden mogen inschrijvingen. Natuurlijk is de leiding hier heel blij
mee!
De chiro kan natuurlijk niet blijven groeien! Daarom hebben we dit jaar gebruik gemaakt van een
stop op de inschrijvingen. Hiermee willen we zeggen dat er geen nieuwe jongens en meisjes meer
zullen kunnen inschrijven tijdens dit chirojaar.
Wanneer je kind toch absoluut lid wil worden en dolgraag zou willen komen, kunnen we jullie kind
wel op de wachtlijst plaatsten. Wanneer er dan om de een of andere reden een lid zou wegvallen uit
de groep waarin jouw kind zou passen, maken we gebruik van de wachtlijst en kan jouw enthousiaste
zoon of dochter toch nog intreden.
We maken gebruik van deze regel om elke zondag zowel voor de leden als voor de leiding
aangenaam te houden. En zodat de leiding zijn leden optimaal kan leren kennen!
Heeft u hieromtrent nog vragen? Mail gerust naar groepsleiding@chiroludiek.be

Alvast bedankt voor jullie begrip!
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Wist-je-datjes
Er zijn honderdmiljoenmiljard wist-je-datjes, maar wij kozen er voor u de leukste uit. Geniet, en leer
een beetje bij!

Wist je dat…
Er niemand van de leiding rookt? (goede punten voor Chiro Ludiek!)
Een goudvis wit wordt als je hem lang in een donkere kamer opsluit?
Op 14 november een van de leukste avonden in de benedezaal doorgaat?
Een blinde geen hoogtevrees kan hebben?
Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
Een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat?
Er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord "twaalf".
Alleen vrouwelijke muggen steken?
De Kolibrie achteruit kan vliegen?
Dieren ook humor hebben?
Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek draagt?
Je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur?
Mannen vaker schade rijden dan vrouwen?
Chiro is de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen met 961 lokale groepen?
Bijna 95 000 kinderen en jongeren wekelijks naar het Chiroheem trekken!
De Chiro het levenslicht zag in 1934?
In de jaren 1960 en 1970 vinden de eerste gemengde activiteiten plaats in lokale groepen, met als
favoriete: volleyballen en vooral volksdans?
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Spelletje: Leidingzoeker
Van achter naar voren, van boven naar onder, alle richtingen kunnen!
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Leidingsgegevens´15-´16
Sloeberleiding
sloeberleiding@chiroludiek.be
Emilie Moons – 0476 08 52 71 – emilie.moons@chiroludiek.be
Sara Van Assche – 0493 71 15 92 - sara.vanassche@chiroludiek.be
Febe Vermeulen – 0471 49 64 74 – febe.vermeulen@chiroludiek.be
Niels Bollaert – 0495 17 28 80 - niels.bollaert@chiroludiek.be
Pinkelleiding
pinkelleiding@chiroludiek.be
Anaïs Vanquickenborne – 0474 98 13 84 – anais.vanquickenborne@chiroludiek.be
Corneel Schelstraete – 0471 22 98 32 - corneel.schelstraete@chiroludiek.be
Robin Lenssens – 0475 66 81 69 - robin.lenssens@chiroludiek.be

Speelclubleiding
speelclubleiding@chiroludiek.be
Liselotte Moons – 0477 92 83 28 - liselotte.moons@chiroludiek.be
Leontine Schelstraete – 0493 70 61 49 - leontine.schelstraete@chiroludiek.be
Aaron Steuperaert – 0478 81 69 59 – aaron.steuperaert@chiroludiek.be

Speelkwileiding
speelkwileiding@chiroludiek.be
Nele Bollaert –0492 69 72 74 - nele.bollaert@chiroludiek.be
Amélie bockaert – 0471 23 84 38– amelie.bockaert@chiroludiek.be
Milo Claeys – 0471 08 29 79 - milo.claeys@chiroludiek.be
Niels Deolet – 0474 23 57 09 - niels.deolet@chiroludiek.be

Rakwileiding
rakwileiding@chiroludiek.be
Emma Langeraert – 0479 69 07 59 – emma.langeraert@chiroludiek.be
Valentine Naessens – 0472 65 18 83 - valentine.naessens@chiroludiek.be
Willem Morel – 0494 79 95 48 – willem.morel@chiroludiek.be
Karel Vandenbussche – 0472 55 94 68 – karel.vandenbussche@chiroludiek.be
Titoleiding
titoleiding@chiroludiek.be
Lies van Kerckhove – 0479 65 24 03- lies.vankerckhove@chiroludiek.be
Lore François – 0477 91 02 84 - lore.françois@chiroludiek.be
Willem Hoeree – 0493 59 00 96 – willem.hoeree@chiroludiek.be
Ketileiding
ketileiding@chiroludiek.be
Ella Standaert – 0497 85 96 50– ella.standaert@chiroludiek.be
Sander Van Assche – 0479 50 22 97 - sander.vanassche@chiroludiek.be
Arnout Martens – 0479 26 83 68 – arnout.martens@chiroludiek.be
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Aspileiding
aspileiding@chiroludiek.be
Margot Daemers – 0476 68 94 49 – margot.daemers@chiroludiek.be
Emma Claeys – 0476 25 62 81 - emma.claeys@chiroludiek.be
Nathan Mogensen – 0478 97 59 15 - nathan.mogensen@chiroludiek.be

Kastaarleiding
kastaarleiding@chiroludiek.be
Morane Van Damme – 0478 96 86 66 – morane.vandamme@chiroludiek.be
Thomas Van Dorpe – 0477 92 18 99 - thomas.vandorpe@chiroludiek.be
Kobe Verbeke – 0491 48 73 41 - kobe.verbeke@chiroludiek.be

Vb’s (volwassen begeleiders)
vb@chiroludiek.be
Tom De Gheest – 0477 90 71 39 – tom.degheest@chiroludiek.be
Isabel Claeys – 0474 22 97 18 - isabel.claeys@chiroludiek.be
Groepsleiding
groepsleiding@chiroludiek.be
Sara Van Assche – 0493 71 15 92 - sara.vanassche@chiroludiek.be
Liselotte Moons – 0477 92 83 28 - liselotte.moons@chiroludiek.be
Margot Daemers – 0476 68 94 49 – margot.daemers@chiroludiek.be
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Kalender
“Da’s hier eentje om op de frigo te plakken zulle!”

14 november

Chirofuif Classic

22 november

Gewoon Chiro*

29 november

Gewoon Chiro*

6 december

Sinterklaas komt naar de chiro!

13 december

Gewoon Chiro*

20 december

Gewoon Chiro*

27 december

Geen chiro 

3 januari

Geen chiro 

10 januari

Gewoon Chiro - overname *

17 januari

Gewoon Chiro *

24 januari

Gewoon Chiro*

31 januari

Gewoon Chiro*

7 februari

Gewoon Chiro *

14 februari

Hutsepotsouper

* Chiro is nooit zomaar gewoon
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Hutsepotsouper
Het is nog vroeg in het chirojaar maar
ook nu willen we u alweer warm
maken voor onze jaarlijkse
Hutsepotsouper.
Op 14 februari bent u allen welkom in
de benedenzaal van Landegem voor
een goed gevuld bord hutsepot of,
indien u dit niet lust, een bord met
worst, appelmoes en patatten, ook wel
bekend als WAP.
Deze overheerlijke gerechten worden u
aangeboden door onze o zo vertrouwde
kookploeg waarop we elk jaar keer
weer kunnen rekenen.
Nadat u uw buikje vol hebt gegeten en
er nog een ietsiepietsie klein beetje
plaats over is, kan u aanschuiven aan
ons uitgebreid dessertbuffet en een
tasje koffie
Hierna kan u nog eens nagenieten van
het voorbije kamp met onze diamontage, of indien u nieuw bent bij Ludiek, een beetje ontdekken
wat het kamp zoal inhoud.
Een inschrijvingsformulier zal midden januari worden meegegeven met je Ludieker des huizes.
Misschien zit u nu al te watertanden en kan u niet wachten tot het zover is, wel, dan hopen wij u te
zien op 14 februari.

