In dit exemplaar:
Afdelingstekstjes - Spelletjes
Kalender - Kamp 😊 - Zeedag
En nog veel meer...
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INLEIDING
Beste chirovrienden en -vriendinnen,
Hier zijn we dan weer met het derde Ludiekske van dit chirojaar. Zit je gezellig in de zetel? Wacht je op
je trein? Zit je op het toilet? Het maakt niet uit. Elk moment is perfect om dit boekje open te slaan als
je ’t ons vraagt.
Opnieuw bezorgt elke afdelingsleiding jullie een kijkje in het leven van de verschillende afdelingen. Elk
op hun eigen creatieve manier. Zijn jullie benieuwd naar wat de leiding allemaal uitgespookt heeft?
Wel, in deze editie laten we jullie ook daar eens mee kennismaken.
Daarbovenop laten we jullie nog even terugdenken aan de leuke momenten op paaseitjesraap, XL,
zeedag, … Vergeet zeker ook niet onze kalender te bekijken. Zodat jullie in de toekomst zeker geen
van die kleine of grote evenementen moeten missen.
Een beetje reclame mag uiteraard ook niet ontbreken. Voor een laatste keer smeken we jullie om
flapjes en codes te verzamelen. De wedstrijden lopen bijna af…
Daarnaast willen we jullie nog een keer aansporen om jullie (of jullie kinderen) in te schrijven voor het
kamp. De leiding is alvast op verkenning geweest. Benieuwd wat we er van vonden? Neem maar snel
een kijkje.
Veel leesplezier!
De redactie
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KASTAARS

3

PINKELS

OP ZEEDAG

Het slechte weer heeft ons zeker niet tegengehouden om veel plezier te maken!

Na de toffe treinreis kwamen we aan in Heist! Na een korte wandeling zagen we al de zee. Op het
strand speelden we dan een variant van Zeeslag. Samen met de Aspi’s moesten we in groepjes
spelletjes spelen tegen een andere groep en zo konden we bommen en boten kopen om later het grote
eindspel van Zeeslag te kunnen spelen.
Na het grote spel was het tijd voor onze boterhammetjes op te eten, sommige met wat meer zand dan
de andere. Daarna hebben we ons geamuseerd in de duinen met het bouwen van kampen.
De tijd ging zo snel voorbij. Nog een lekker ijsje en weg waren we, terug naar de mama’s en papa’s!
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SPEELKWI’S
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RAKWI’S
Wat gebeurt er als we de Rakwi’s zelf inschakelen om iets in ‘t Ludiekske te zetten? We laten jullie
meelezen met de briefjes die op de trein naar zee over en weer gingen tussen de jongens en de meisjes.
Precies al echte pubers, die Rakwi’s! 😉
Jongens

Oke waar?

Meisjes

Hier en nu! ❤

Jongens

Ja oke ik kom

Meisjes

En met wie?
We love you

Jongens

We love you too

Meisjes

Met wie E. Of F. ?

Jongens

Maakt niet uit, je mag zelf
kiezen

Meisjes

Ma jullie moeten 1 kiezen

Jongens

Sorry heb al iemand

Meisjes

Hebben jullie allemaal iemand?

Jongens

Ja

Meisjes

(Klojo!) erg taalgebruik

Jongens

(mongole bitch x) erg
Taalgebruik
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SPEELCLUB
Op een leuke zondag hadden we het idee om 'ik ga op reis en ik neem mee' te spelen..
Elke speelclubber moest elk om beurt 1 iets toevoegen aan de zin en vervolgens de volledige zin
herhalen en dit was het resultaat.
Ik ga op reis en neem mee: knuffel, teen, schoenen, slaapzak, bal, boormachine, krultang, bril, mama,
palletje, kousen, de leiding, hondje, leidingstshirt, kleren, dixi, bed, onderbroek, turnkleren, gezin en
alle speelclubbers.
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ASPI’S
De Aspi’s blikken terug op een geslaagde “ASPIFUIF”.
Zoals elk jaar organiseerden de Aspi’s op 11 Maart hun Aspifuif. Ook dit jaar was er opnieuw een talrijke
opkomst van feestvierders, de ene al wat nuchterder dan de andere. Met een lichte onder bemanning
slaagden de Aspi’s er toch in om dit tot een goed einde te brengen. Om 4u00 schoten de bekende
Landegemse lichten aan. Het teken dat er opnieuw een fantastische editie aan zijn einde was gekomen.
Graag willen de Aspi’s iedereen bedanken dit mogelijk heeft gemaakt.
Groetjes de Aspi’s

Horizontaal

1. Hier steekt men al het geld in
3. Geel drankje met witte kraag.
4. Zij zorgen voor de veiligheid.
Verticaal

2. Deze werkt de hele avond.
3. Speelt geluid gedurende de hele avond.
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KETI’S
Herken jij de keti of ketileiding achter de snapchatfilters?
Lars / Finn / Tjorre / Kobe / Matthew / Fauve / Milan / Lena / Hobbes / Corneel / Heike / Beline /
Ceetje / Lieze / Klaas / Brecht / August / Emilie

………………………………………

…………………………………….. ……………………………………….. …………………………………………

……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………… …………………………………………
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………………………………………… ………………………………………. ………………………………………… …………………………………………

……………………………………….. ………………………………………… …………………………………………. ………………………………………….
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TITO’S
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SLOEBERS
Ook na de info-avond nog niet overtuigd om uw sloeber in te schrijven voor het kamp? Lees dan
zeker dit gedichtje.
10 dagen op chirokamp,
Met al die voorbereiding wordt dit zeker geen ramp.
Manusjes, kookploeg en leiding geven zich vollenbak
Ook dit jaar wordt het weer een topbivak!
We eten en slapen allemaal in een tent
En elke middag houden we een rustmoment.
Op eendaagse trekken we onze stapschoenen aan
En trekken we met z’n allen op de baan.
Lachen, ons amuseren en spelletjes spelen waar iedereen zich smijt.
Kamp is echt een supertijd!
Op themadag trekken we onze verkleedkleren aan
Tijdens het groepsspel laten we ons helemaal gaan.
Samen liedjes zingen, dansen en naar toneelstukjes kijken
Een zomergevoel waar we nu al naar uitkijken.
’s Avonds nog een vuurtje en dan kruipen we de slaapzak in.
Zo zijn we uitgerust voor de volgende dag, want we hebben al zin!
De leiding is supertof en ook al onze vriendjes zijn erbij
Maar toch maakt af en toe een briefje van de mama ons ook wel blij.
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HET LEVEN ALS LEIDING…
Aspileidingsdag
Kamptaakjesverdeling
met pizza!

🍕🍕🍕
26/02

XL

🎉

12/04

 pagina 19
Kampverkenningsweekend

22/04

 pagina 17
17/03 – 19/03

Aspifuif

🎉

Paaseitjesraap

 pagina 9

🐇
 pagina 18

11/03
Groepje infrastructuur zorgt
voor een douche in de lokalen!

17/04

Info-avond kamp

ℹ️
25/04
… - 30/03
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… IS DRUK, MAAR PLEZANT
Klusjesdag
Zeedag

🌊
Minivoetbaltoernooi
29/04

⚽

 pagina 21
7/05

 pagina 20
01/05

En nog veel
meer …

Lente Kubb
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Leefweek 2

29/04

30/04 – 5/05

😊
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KALENDER
Zondag 14 mei

Chiro

Zondag 21 mei

Chiro

Zondag 28 mei

Chiro: groepsspel

Zondag 4 juni

Geen Chiro/oud-leidingsdag

Zondag 11 juni

Geen Chiro/oud-leidingsdag

Zondag 18 juni

Chiro

Zondag 25 juni

Laatste keer Chiro voor kamp!

Vrijdag 30 juni

Voetbaltornooi (vanaf de tito's)

20 juli-30 juli

KAMP

23 juli

bezoekdag

27 augustus

Eerste keer Chiro na kamp

3 september

Chiro

10 september

Chiro

15 september

Café Ludiek

17 september

Vlaamse Kermis

21 september

Jeneverkot op de jaarmarkt

24 september

Overgang: start van een nieuw chirojaar!

Data inschrijvingen nieuwe chirojaar:
2 september

11 september

Opnieuw inschrijven van huidige leden en broers/zusjes
die willen starten bij de sloebers. Ook kinderen van oudleiding die willen starten bij de sloebers kunnen vanaf 2
september inschrijven.
Start inschrijvingen nieuwe leden voor alle afdelingen.

17

KAMPVERKENNING
Het kamp komt steeds dichter dus besloten we om op 18 maart een weekendje Merksplas te gaan
ontdekken met de volledige leidingsploeg, vb’s en de manusjes.
We beslisten het kampthema, overlegden wat we welke dag gingen doen en bezochten uiteraard het
kampterrein. En ik kan jullie al verklappen dat het er echt héél goed uitziet!
Vergeet je dus zeker niet in te schrijven voor het kamp aangezien het echt supercool gaat worden!
Op 20 juli zijn we weg dus wij hopen jullie dan talrijk te zien!
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PAASEITJESRAAP
Elke jaar op Pasen zijn we weer van de partij! Onze paaseitjesraap begint een heus fenomeen te
worden. Ook dit jaar verstopte de paashaas voor ons zijn chocolade-eieren in de tuin van het kasteel
in de Poeldendries. Terwijl de jongere kinderen zich vermaakten met het zoeken naar de zakjes vol
lekkers, hadden de oudere afdelingen de taak om met gevonden letters, die in de zakjes zaten, scrabble
te spelen. Na een uurtje zoeken had iedereen wel zijn zakje met paaseieren verdiend! Het was alweer
een plezante voormiddag voor alle leden, broertjes en zusjes.
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XL

Hard Rock Café - where the grass is green and the girls are pretty

22 april om 20u was de start van een spetterende avond, XL Hard Rock Café! We gooiden ons café
open en al snel liep het vol met vele ouders. We boden hen een glaasje cava en lekkere hapjes aan in
onze, al zeggen we het zelf, prachtige zaal!
Om 21u30 begon de muziek te verluiden en ook het jonger volk kwam binnen. Ons café werd
omgetoverd tot een ware fuifzaal. De live saxofoon zorgde voor de juiste sfeer en al snel stond de
volgelopen zaal in vuur en vlam! Niet alleen de jongeren, maar ook vele ouders zwierden de beentjes
los op de dansvloer. Het bier vloeide, de schoenen werden roder en de hongerige magen werden
gevuld, het werd een prachtige avond!
Veel te snel ging de avond voorbij. Met enige tegenzin staken we om 4u de lichten aan, de avond van
het jaar was gedaan. De feestgangers verlieten langzaam maar zeker de zaal en de leiding begon op te
kuisen. Na 3 big bags afval en veel heen en weer gesleur konden ook wij ons bedje opzoeken om half
8. Moe, maar voldaan!
Wij hebben alvast genoten, hopelijk jullie ook (al twijfelen wij daar niet aan)...
Tot volgend jaar!
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KUBB- & VOETBALTOERNOOI
Als leiding zijn wij heel trots op onze chiro! Deze maand waren er twee evenementen waarop we onze
eer konden verdedigen. Chiro Ludiek for the win!
Na een heftige klusjes/opkuisdag bij ons aan de lokalen, was de goesting bij de meeste leiding niet
meer zo groot. Toch vertrokken zo’n 12 man richting Chiro Gecko in Baarle voor hun jaarlijks
Kubbtornooi. We schreven ons in met 4 groepen, waardoor ¼ van de teams van Ludiek waren. Nu
moest er wel een van de teams in de halve finale geraken. En zo geschiedde. Robin en Ruben gooiden
zichzelf een weg naar de finale, waarna ze versterkt werden door Nante. Ze begonnen slecht, maar
herpakten zich. Na enkele fantastische worpen mochten ze zich winnaar noemen van het tornooi!

Iets meer dan een week later, 1 mei, tijdens de eerste dag van onze leefweek had ons Gewest* een
minivoetbaltornooi georganiseerd in Lovendegem. Vol enthousiasme speelden we met 3 gemengde
teams de pannen van het dak! Na elk 6 hevige matchen gevoetbald te hebben, konden we ons deze
keer helaas niet plaatsen voor de finale. Deze eer was voor Chiro Gecko en oudleiding van ex-Chiro Tijl
en Nele. Het feit dat wij als enige met meisjes speelden had er misschien wel iets mee te maken. Toch
maakten we een super plezante dag van en keerden we moe en voldaan terug naar onze lokalen.

*Een gewest is een verzameling van verschillende Chiro’s in de buurt. Bij ons in het gewest zitten: Chiro Luvand
(Lovendegem), Chiro Tiejamo (Drongen), Chiro Gecko (Baarle), Chiro OLV (Mariakerke), Chiro St-Jan-Bergmans
(Mariakerke), Chiro De Kaproenen (Kolegem), Chiro Kierewiet (Bellem) en wij. In het gewest zitten verschillende
leiding en oudleiding van deze Chiro’s die groepsactiviteiten voor leden en leiding organiseren.
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ZEEDAG
Met de trein naar… Heist! Op zondag 7 mei trokken we met z’n allen naar de zee! Het was wat frisjes
op het strand maar dat belette ons niet om er een leuk spel te spelen. In de voormiddag hebben we
met alle afdelingen een reuze zeeslag gespeeld. Iedereen werd in kliekjes verdeeld en deze speelden
spelletjes om boten en bommen te kopen. Hierna werd dan zeeslag gespeeld met de verdiende boten
en bommen. Een leuk spel voor groot en klein!
’s Middags aten we ons lunchpakket op, een beetje meer afgesloten van de wind. Daarna deed elke
afdeling zijn eigen ding: spelletjes spelen, de duinen verkennen, putten graven en nog zoveel meer!
Sommigen durfden zelfs een ijsje te eten, andere speelden wat op veilig met een warme wafel of een
heerlijke chocolademelk!
Om 16u vertrokken we jammer genoeg terug met de trein naar… Landegem, maar tijdens deze rit
konden we al dromen van de volgende zeedag!
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KAMPINSCHRIJVINGEN

☞ Schrijf uw kind(eren) online in via de inschrijvingslink (die via mail verstuurd werd).

BE29 3630 5825 0964

Nog vragen? Stuur een mailtje naar onze kasvrouwen (Amélie en Elien) via kasman@chiroludiek.be.
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INZAMELACTIES
De zomervakantie nadert… De inzamelacties lopen dus bijna ten einde.
Wie nog flapjes liggen heeft, geef ze nog voor zondag 28 mei aan de leiding want
de maandag erop gaan ze ‘s ochtends op de post. Wie niet kan komen, steek ze
gerust binnen bij Dennendreef 24, 9850 Landegem. 10 gele flapjes zijn goed voor 1
liter gratis Joyvalle of Appelsientje op kamp.

Ook de Lotus-actie loopt tot eind mei! Verzamel de codes op de Lotusproducten, surf naar de site
www.lotusopkamp.be, zoek Chiro Ludiek Landegem en help ons speculoospastapotten verzamelen!

Sloebers & Pinkels: Ribbel; Speelclub & Speelkwi’s: Mazzel; Rakwi’s:
Sjoepap; Tito’s: Flamm & Spetter; Keti’s: Bo ;Aspi’s: Freek; Kastaars: Keesje

Kastaars
Aspi’s
Keti’s
Tito’s
Rakwi’s
Speelclub & Speelkwi’s
Sloebers & Pinkels

Keesje

Verbind de afdeling met juiste mascotte

SPELLETJES!
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Help Deo zoeken naar zijn vinger

26

27

KLEURPLAAT
Wij hebben alvast zin in de zomer!
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