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In dit exemplaar:
Leidingsverdeling - Spelletjes
Kinderfuif & LA Classic
Hutsepot - En nog veel meer...
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INLEIDING
Beste leden, ouders en anderen die dit ludiekske willen lezen
het is weer eens deze tijd van het jaar. We gaan weer eens starten met ons 3- maandelijks
boekje met veel leuks en plezier, het Ludiekske, het boekje voor jong en oud.
Zoals u wel ziet aankomen is dit de eerste editie en wat kunt u hier wel allemaal in verwachten?
We zullen je wat meer de leiding leren kennen aan de hand van een leuk spelletje. We hebben
ook alvast een leuke kalender toegevoegd, daar ziet u dat La classics en de kinderfuif dicht in de
buurt zijn. Dus kom allen zeker eens langs naar 1 van de 2.
Verder volgt er ook nog wat info over ons jaarlijkse hutsepotsouper waar u achteraf ook nog bij
kan genieten van een leuke diamontage over afgelopen kamp.
We willen jullie alvast veel leesplezier toewensen.
De redactie
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SLOEBERLEIDING

Valentine Naessens: 04/72 65 18 80
Nele Bollaert: 04/92 69 72 74
Corneel Schelstraete: 04/71 22 98 23
Jefke De Keyser: 04/71 17 79 67
Sloeberleiding@chiroludiek.be
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Zoek de 7 verschillen

Nele

Corneel
PINKELLEIDING

Valentine

Jefke
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Pinkelleiding

Pauline Caboor: 04/71 20 85 74
Ella Standaert: 04/97 85 96 50
Nathan Naessens: 04/ 79 92 30 30
Walt De Brabandere: 04/97 63 80 06

Pinkelleiding@chiroludiek.be
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Wie is wie?
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SPEELCLUBLEIDING

Elien Van Assche: 04/71 25 35 80
Anaïs Van Quickenborne: 04/74 98 13 84
Nante Vermeulen: 04/72 55 86 77
Sebastiaan Moons: 04/78 92 40 12

Speelclubleiding@chiroludiek.be
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Wat is het favoriete liedje van Sebastiaan en Anaïs ?

Wie is de favoriete artiest van Elien en Nante ?

&
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SPEELKWILEIDING

Fien Deolet: 04/71 06 86 37
Jelle Van Tornhout: 04/70 08 43 52
Andreas Schollier: 04/70 49 91 78

Speelkwileiding@chiroludiek.be
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Zoek het lievelingseten van Andreas, Fien en Jelle aan de hand van de ingrediënten.




















100 g paneermeel
2 eieren
1 kg varkensgehakt
peper
zout
1 klontje boter

500g spaghetti
350g rundergehakt
1 ui
2 knoflook teentjes
1 el tomatenpuree
400g tomatenblokjes
1 kl gedroogde oregano
1 et olijfolie
1 kruidentuiltje
peper
zout










1 kg rundstoofvlees
Solo Bakken en Braden
2 uien
bloem
peper en zout
2 flesjes (33 cl) bruin bier
2 dl vleesbouillon
2 laurierblaadjes





1 el eetlepbruine suiker
1 witte boterham
mosterd
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RAKWILEIDING

Hanne De Boever: 04/76 48 03 71
Elias Moons: 04/79 61 65 40
Arne De Smedt: 04/76 03 81 79
Liam Van Tornhout: 04/93 59 50 06

Rakwileiding@chiroludiek.be

12
Zoek de antwoorden van de vragen over Arne, Elias, Hanne en Liam in de woordzoeker.

Arne zijn lievelingskleur is _ _ _ _ _.
Arne wil later _ _ _ _ _ _ _ _ worden.
Arne heeft _ _ _ _ _ haar.

Elias neemt altijd zijn _ _ _ _ _ _ mee op kamp?
Elias zijn lievelingseten is _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elias speelt graag _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hanne haar lievelingskleur is _ _ _ _
Hanne wil later _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ worden
Hanne speelt graag _ _ _ _ _ _

Liam weet zeer veel over_ _ _ _ _ _ __
Liam zijn favoriete muziekstijl is_ _ _ _ _
Liam zijn lievelingsdier is_ _ _ _
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Titoleiding

Amélie Bockaert: 04/71 23 84 38
Cederic De Wulf: 04/21 60 15 24
Ruben Van Vooren: 04/77 80 82 03

Titoleiding@chiroludiek.be
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Welke foto verscheen op het facebookprofiel van Amélie, Cederic en Ruben.
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KETILEIDING

Marthe Carton: 04/78 76 38 48
Lara François: 04/95 19 35 33
Boris Van Vooren: 04/77 80 82 66

Ketileiding@chiroludiek.be
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Vul het kruiswoordraadsel in

ASPILEIDING
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ASPILEIDING

Lies Van Kerckhove: 04/79 65 24 03
Aaron Steuperaert: 04/97 13 09 30
Milo Claeys: 04/71 08 29 79
Aspileiding@chiroludiek.be
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Wie heeft welk geheim talent ?

Ik kan kei goed
slapen!

Ik ben enorm
goed in candy
crush!!!

Ik klim wel eens in
een boom of op
een rots!
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Kastaarleiding

Kato Steuperaert: 04/86 70 78 15
Sam Van Vynckt: 04/79 05 06 57
Artuur Van Parys: 04/72 40 32 66

Kastaarleiding@chiroludiek.be
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Puzzel Kato, Sam en Artuur weer bij elkaar

21

GROEPSLEIDING

Pauline Caboor: 04/71 20 85 74
Kato Steuperaert: 04/86 70 78 15
Andreas Schollier: 04/70 49 91 78

Groepsleiding@chiroludiek.be
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VB'S

Isabel Claeys: 04/74 22 97 18
Tom De Gheest: 04/77 90 713 9

vb@chiroludiek.be
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CAFÉ LUDIEK
Al sind september 2016 keken we uit naar deze avond. We toverende onze chirolokalen om tot het
gezeligste café van Vlaanderen. Voor 1 avond konden jullie genieten van ons Café Ludiek, en genoten
hebben jullie.
Met een fris pintje, cocktailke of streekbiertje in de hand kon iedereen genieten van livemuziek van
Sensitive Sam en Les Tousred. Jong en oud amuseerde zich al babbelend, tijdens het dansen of rond
het kampvuur. Enkele lekkere versnaperingen maakten de avond compleet. Het gezelligste café van
het land werd in stijl afgesloten door dj Didier.
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VLAAMSE KERMIS
Zondagnamiddag tijdens het kermisweekend in Landegem staan wij telkens paraat met onze Vlaamse
Kermis. We keren terug in de tijd met een heleboel volkse spelen, de kinderen kunnen zich vermaken
op het springkasteel en zich laten schminken. Heel de familie is welkom aan de lokalen voor een
lekkere pannenkoek. Ook dit jaar was het weer een groot succes!
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AGENDA
Zaterdag 18 november

Kinderfuif en LA Classic

Zondag 19 november

Geen Chiro

Zondag 26 november

Chiro

Zondag 3 december

Chiro: de Sint komt op bezoek!

Zondag 10 december

Chiro

Zondag 17 december

Chiro

Zondag 24 december

Geen Chiro

Zondag 31 december

Geen Chiro

Zondag 7 januari

Geen Chiro, wegens examens van de leiding

Zondag 14 januari

Chiro: aspi-overname

Zondag 21 januari

Chiro: groepsspel

Zondag 28 januari

Chiro

Zondag 4 februari

Chiro

Zondag 11 februari

Hutsepot

Zondag 18 februari

Chiro

Zondag 25 februari

Chiro: leidingswitch: elke groep krijgt voor 1 middag
andere leiding

Schrijf ook alvast in u agenda:
Zondag 1 april

Paaseitjesraap

Zaterdag 21 april

XL (met receptie voor de ouders)

Zondag 29 april

Zeedag

Maandag 23 juli

Bezoekdag

Afdelingsweekends:
Sloebers
Pinkels
Speelclub
Speelkwi
Rakwi

11 tot 13 mei
23 tot 25 maart
23 tot 25 maart
16 tot 18 februari
16 tot 18 februari

Tito
Keti
Aspi

Nog niet gekend
Nog niet gekend en 21 tot 23 september
leefweek: 19 tot 23 februari
weekend: 21 tot 23 september
Kastaars 16 tot 18 februari
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Hutsepot
Het is misschien nog een beetje vroeg voor jullie, maar wij willen jullie toch wel alvast al warm
maken voor een van onze lekkerste evenement, jawel de welbefaamde hutsepot oftewel
hutsekluts van Chiro Ludiek.

Op 11 februari is het zover, dan zal onze kookploeg een overheerlijke hutsepot voor jullie
klaarmaken. Voor degene die dit niet lusten is er ook een goede vervanger, WAP(worst,
appelmoes en patatten), maar ik raad je aan om niet vol te proppen bij het hoofdgerecht, want
namelijk zoals elk jaar voorzien we jullie van een heerlijke koffie met een lekker dessertbuffet.

Dit alles gaat weeral eens door in de benedenzaal.

Na afloop van het lekkere eten volgt er een diamontage. Hierin zijn foto’s te zijn van het
afgelopen kamp, dit is leuk voor iedereen om eens terug te blikken op het mooie kamp. Ook voor
de mensen die nog niet mee zijn kunnen gaan is het eens wijs om te zien dat er altijd een top
sfeer hangt op zo een kampen.

Natuurlijk hopen we jullie allemaal tegen te komen op 11 februari voor een lekkere maaltijd!
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LEDENSTOP
Ook dit jaar zijn er weer een heel aantal gemotiveerde nieuwe gezichten in de Chiro. Dit zien we als
leiding natuurlijk heel graag, al is er een kleine ‘maar’.
De Chiro kan niet blijven groeien en daarom hebben we ervoor gekozen om ook dit jaar met
wachtlijsten te werken. Het aantal leden per groep staat vast, berekend op het aantal leiding er
beschikbaar is per groep.
Zit de groep vol en wil je kind toch graag lid worden? Schrijf je kind dan in op de wachtlijst. Dit kan
door een mailtje met gegevens te sturen naar groepsleiding@chiroludiek.be. Wanneer om de een of
andere reden er een lid uitschrijft, kan jouw gemotiveerd kind instappen. U wordt steeds per mail op
de hoogte gehouden wanneer uw kind kan instappen!
Aangezien de wachtlijst voor sommige groepen al oploopt worden er elke zondag aanwezigheden
opgenomen. We vinden het belangrijk dat leden zo vaak mogelijk aanwezig zijn zodat we met een
gemotiveerde groep verder kunnen gaan. Indien uw kind liever niet meer naar de Chiro komt, zouden
we het erg appreciëren als u dit meldt aan de leiding zodat andere kinderen een kans kunnen krijgen.
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Uniformenbank
Bij Chiro Ludiek hebben we onze eigen uniformenbank, deze bestaat uit de klasieke rode chiropulls
maar ook uit tweedehands broeken, rokken,… Ook kan je de unieke afdelingsbadges (sloeber, speelkwi
& kastaar) verkrijgen bij onze uniformenbank.
Je kan hier altijd achter vragen voor of na de chiro aan de leiding of je kan een mailtje sturen naar
uniformenbank@chiroludiek.be
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KINDERFUIF & LA CLASSIC
Op 18 november staan kinderfuif en LA Classic weer voor de deur. Ook dit jaar willen we er een
spetterende editie van maken, hiervoor is de leiding al een tijdje bezig geweest met alles te regelen.
Op kinderfuif worden alle leden en niet-leden jonger dan 14 jaar verwacht voor de fuif van hun leven.
DJ KiloCorn die voor de plaatjes zorgt is ook dit jaar weer van de partij natuurlijk! Kom je verkleed dan
betaal je maar €0,50 niet verkleed kost het je een lutelle €1 om mee te komen fuiven. We verwachten
jullie van 19u tot 21u.
LA Classic, de naam zegt het zelf, onze jaarlijkse klassieker waar iedereen met volle teugen van geniet.
Wij nodigen A-lestic, J-Castle, JNS & Beat@Brown uit om de plaatjes aan elkaar te draaien en zijn er
van overtuigd dat zij de rode dansvloer zullen doen beven.
Tot dan!

32

ARCHIEF
Chiro Ludiek heeft een mooi verleden. Wij zouden al die herinneringen dan ook graag een geschikt
plaatsje geven binnen ons archief. Hiervoor zijn wij op zoek naar:
-

Affiches/flyers van evenementen en fuiven
Kamp t-shirts en oude chiro-uniformen
Ludiekskes en tijdschriftjes
Kampboekjes en liedjesboekjes
Krantenartikels
Foto’s
…

Heeft u thuis zoiets liggen en wil u dit graag aan de Chiro schenken dan kan u ons altijd contacteren
via archief@chiroludiek.be.
Indien u dit niet zo maar wil weggeven, kan u ons ook altijd helpen door foto’s te nemen van uw
materiaal.
Alvast heel erg bedankt en veel plezier met het opsnuisteren van oude chiroherinneringen!
Groepje archief
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Een berichtje uit Uganda…
Hallo allemaal!

Zoals de meesten al weten ben ik (Anaïs, speelclubleiding) voor 3 maanden in Uganda voor mijn
stage als vroedvrouw!

Ik werk hier in Kampala, de hoofdstad van Uganda in het ziekenhuis waar mama’s kunnen komen
bevallen. Gemiddeld bevallen hier zo’n 300 mama’s per maand wat betekent dat er ongeveer 10
baby’s geboren worden per dag! We hebben hier dus onze handen vol!

Ik woon samen met een vriendin in een klein huisje recht tegenover het ziekenhuis waar we
werken. Soms is er geen elektriciteit of is er geen water maar dit zijn we ondertussen al gewoon!
We wonen naast hele lieve en schattige buurmeisjes die ons elke dag heel veel komen knuffelen!

We zijn hier nu al een maandje en hebben het naar ons zin! We hebben elk al zo’n 15 baby’tjes
helemaal alleen op de wereld gezet en hebben daarnaast nog heel veel kleintjes zien geboren
worden! Er is zelfs al 1 baby vernoemd naar mij! Ze heet Anaïs Mulungi. Mulungi is mijn
Ugandese naam aangezien niet veel mensen Anaïs kunnen uitspreken. Mulungi betekent ‘mooi’
en ik hoor deze naam hier meer dan mijn Belgische naam!

Hieronder kunnen jullie enkele foto’s zien van de voorbije maand!

Hopelijk zie ik jullie snel terug!

Veel lief uit
Uganda,
Anaïs
Xxx
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KLEURPLAAT
Om even terug te denken aan het kamp…

