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Inleiding
Dag beste Ludiekers en ouders, de laatste tijd hebben we al enkele rake klappen gekregen, de sterren
vallen namelijk als vliegen. Na Lemmy, David Bowie en Alan Rickman moeten we nu ook afscheid
nemen van ons nationaal icoon, Eddy Wally, allemachtig.
Maar niet getreurd want zoals Jan De Wilde het al verwoordde: “Daar is de lente, daar is de zon,
bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen”. Binnen een maand is het eindelijk weer tijd voor één
van de leukste seizoenen van het chirojaar. De Fallus impudicus staat namelijk al in bloei en de
blaadjes krijgen hun bomen weer.
In deze editie van het Ludiekske laten onze afdelingen zich van hun creatieve kant zien met hun
eigenste afdelingstekstjes. Bij de aspi’s vind u alvast een introductie van hun jaarlijkse Aspifuif.
U kan tevens te weten komen of de 2de editie van de kinderfuif een even groot succes was als vorig
jaar (of nog net ietsje succesvoller), dit wordt samengebundeld met een verslagje van Chirofuif
Classic Edition. En dan is er nog zo iets in dienen trant, Chirofuif XL komt dichterbij en daar kan u, ja
u leest het goed, daar kan U ook bij zijn.
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 topkamp.
Uiteindelijk wensen we u nog veel leesplezier, een gelukkig nieuwjaar en indien u op dit eigenste
moment op ons evenement aanwezig bent, nog een smakelijk eten en veel diamontage-kijkplezier.

De redactie

Rakwi’s
We lieten de rakwi’s hun inspiratie de vrije loop over de vraag “Wat is Chiro Ludiek voor jou”. Hier
onder volgen enkele tekstjes met hier en dan veel artistieke vrijheid.

Chiro is leuk omdat we spelletjes kunnen spelen en
in het bos ons uitleven
-

Zot mega super super super super wijs!
-

Leonie

Anna
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Pinkels
De pinkels waren vandaag helemaal in de ban van Valentijn. Ze schreven ook daarom een liefdesbrief
voor hun leiding! Hier ziet u enkele brieven zoals wij ze kregen (met schattige
schrijffoutjes inclusief).
liefste lijding
we vinden jullie super tof en leuk en jullie zijn de liefste van de hele wereld en
jullie hebben heel leuke spelletjes. jullie zijn goud voor ons ik hou van jullie kusje hier
kusje daar en op je lip nog een en we zijn klaar. hartje hier hartje daar want ik hou van
jullie. de chiro is leuk de lijders zijn top en we zeggen tegen valentijn ja
Stan, Rinse en Aude

de leiding is altijd lief tegen ons, en ze zijn altijd vrolijk ! en ze zijn altijt grapig en ze
spelen graag ! en ze zingen heel heel goed ! x x x x x en ze hebben mooie haaren !! en ze
leggen graag speletjes uit.de chiro is echt leuk! en ze gaan graag op reis! en ze zijn
grappig! ze koomen graag naar de chiro we vinden ze leuk omdat ze ons graag zien. ze
zijn lief.
Lillemarie, Lore en Jules

liefsde leidsters ik ben zo blij omdat ik zo veel van je hou want vandaag is het
valentijn. ik heb een kado voor jou. omdat ik zo van je hou. en ik heb veel
bloemen voor jou. omdat ik ik van je hou ik heb nog wat hardjes voor jou xxx
dag liefste leitsters
Ferre, Lotte en Marie

liefste leiding jullie zijn lief julie zijn belangerijk en lief en lieve flinke kindjes julie
zijn zo lief dat ik graag naar de chiro kom salu schateboutjes
jullie zijn goud voor ons
Roxan Daan en Felien

lievdesbrief : dag lieve leiding wij vinden jullie heel leuk zelfs heel leuk . Wij
wensen dat jullie niet dood gaan ! en leiding bliijven ! Jullie kunnen goed
leiding geven wij vinden het heel heel heel leuk dat jullie ons leiding geven .
en wij zulle jullie echt missen als jullie dood gaan !!! en wij zijn blij dat jullie nog
leven !!!
Noor, Nani en Miloh
liefste lijders . De chiro is heel leuk. en wij hopen dat jullie nog een leuk leven hebben
! anais is heel mooi ! corneel is heel sterk! en robin is heel stoer ! jullie zijn de leukste
lijders ooit !!! wij zullen nooit stoppen met de chiro want de chiro is top ! wij hopen
dat jullie ons leuk vinden ! chiro is het leukste!
Sienna en Arend
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Aspi’s
Zoals elk jaar geven de Aspi's van Chiro Ludiek Landegem weer een spetterend feest in LA-city. Dit
jaar valt het op 12 maart.
In oktober zijn de Aspi’s verdeeld in werkgroepjes en zo heeft iedereen zijn eigen taakje. Vanaf dan
zijn we erin gevlogen en op verschillende dagen werden er sponsortochten georganiseerd. Ook
hebben we enkele weken geleden al een tiental plakkaten geschilderd. Deze kan je nu al tegenkomen
langs de weg.

Top dj’s, unieke sfeer, special effects en drankjes aan democratische prijzen! We verwachten
iedereen om 21 u in de sporthal te Landegem. We zijn zeker dat het dit jaar weer een succes wordt!
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Kastaars
Hoe zou het nog zijn met... De kastaars?
In een tijd waar afdeling na afdeling te kampen heeft met gigantische ledenaantallen, wachtrijen en
drukke zondagen blikken we ook eens terug naar de kleinste doch gezelligste afdeling van de wereld.
We zijn inmiddels vier maanden ver in het chirojaar en ook zij hebben niet stilgezeten. Door van vier
naar vijf leden over te gaan, zagen ze hun bende met maar lieft 25% toenemen. As we speak wordt
er stevig onderhandeld over het toelaten van een zesde en misschien zelfs een zevende kastaar! Als
dat maar goed afloopt!
Om jullie een sfeerbeeld te geven
overlopen we kort wat ze de voorbije
zondagen al hebben uitgestoken. Ze
hebben onder andere een politiekorps
versterkt, met ballonnen gespeeld,
zelfgemaakte pizza’s verorberd, 5
ballen over het dak gesjot, ballonnen
kapotgeprikt, de cinema van Brugge
onveilig gemaakt, ballonnen verstopt
en zelfs een eigen kermis opgericht!
Wat ze de komende zondagen mogen verwachten?
Volgens mij had hun leiding een wijs idee met
ballonnen in petto...
Toegegeven, de laatste weken waren niet de
zotste. De kastaarleiders en –leidster vinden hun
examens blijkbaar belangrijker dan hun eigen
kindjes. En alsof dat niet
genoeg is is er één gaan
skiën, een andere op safari in Afrika en andere de bloemetjes gaan
buitenzetten bij onze noorderburen. Welverdiende vakantie? Komaan zeg!
Dat ze maar rap terug op post zijn!
Tenslotte gaan we er tussenuit met een spelletje. Weet jij waar Nemo en
Benjaming volgende zaterdag naartoe gaan?
(Zie volgende pagina voor het spelletje!)

(Antwoord spelletje: Decadance)
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Speelclub
Wanneer het de zondag 17 uur is, herkennen ouders vaak hun kinderen niet meer. Wat is het
fijn om ons de zondag vuil te maken. Herkennen jullie al onze speelclubbers?
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Keti’s
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Speelkwi
Speelkwi’s
De licht technische getinte opleiding van de Speelkwi’s vordert
goed, zondag hebben we een heuse knikkerbaan gemaakt! Onze
knikker kon van in het rakwikot naar de boom rollen en van
daaruit liep hij nog eens helemaal naar de grond. Jammer
genoeg zijn er ook Speelkwi’s die vooral enorme
sloopvaardigheden hebben, waardoor de werkende knikkerbaan
maar van korte duur was. Toch spreken we van een algemeen
succes.

Aangezien techniek niet alles is en afwisseling noodzakelijk is kan
je hieronder een woordzoeker vinden met alle namen van de
speelkwi’s en hun leiding
Met liefs,
Deo, Amélie, Nele, Milo
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Tito’s
Tito’s
Wist je datjes… Verbind de juiste uitspraken met de juiste persoon

-

Ik al negen jaar in de Chiro zit
Dat ik een broer heb bij de aspi’s
Ik heel mooi Hello van Adele kan zingen
Mijn naam kan ook voor een jongen zijn
Ik heb het langste bruin haar van de Tito’s
Ik ben het enigste meisje met een bril
Ik ben de kleinste en heb familie in het buitenland
Ik speel basket en ben de tweede kleinste
Ze zeggen dat ik mooi kan schrijven, zelf vind ik dat ook
Ik de allerkleinste ben van de Tito’s
Op kamp was ik verkleed in een meisje
Ik voetbal met hart en nieren (zeer graag )
Ik draag graag een pet
Ik het laatste bij de tito’s ben gekomen
Ik heb per ongeluk in Bain zijn hand gesneden op kamp

Mona
Anse
Oliver
Sebe
August
Hannes
Lieze
Emma
Luka
Sil
Fauve
Darwin
Ayala
Linde
MilanDJ
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Sloebers

14

15

Verslag Kinderfuif &
Chirofuif Classic Edition
Het is al weer even geleden. Maar op 14 november 2015 stond de benedenzaal van Landegem weer
in vuur en vlam. “Hoe komt dit?”, zal je nu wel denken. Wel, het was die avond onze tweede editie
van Kinderfuif en daarna Chirofuif Classic Edition.
Kinderfuif werd opgeleukt met ballonnen (echt
héél véél ballonnen), vlaggetjes, heuse dans
muziek en zelfs onze eigenste K3!! Ja ja, de
leiding zette weer haar beste beentje voor om er
alweer een spetterende editie van te maken.
DJ-duo KiloCorn legde de ene rock’n’roll plaat na
de andere op. Alle kinderen (en de leiding) hun
beentjes werden goed los gezwierd en de
keeltjes schor gezongen.
Maar dat was nog niet alles, iedereen was ook
verkleed! We telden ongeveer 13 K3’tjes (leiding-K3
non-inclusief), 7 ROX-helden, 5 salsadametjes, 4
apen en nog veeeeeeel meer.
De Tito’s zorgden voor een extra versnapering met
de verkoop van snoepbekertjes die in een mum van
tijd volledig uitverkocht waren. Wat wil je, er waren
meer aanwezigen dan vorig jaar!
Maar om 21 u was het feest al gedaan… De kinderen
mochten hun warm bedje gaan opzoeken terwijl de
leiding vliegensvlug de benedenzaal weer in de plooi
legde.
Om 22 u gingen de deuren alwéér open. Deze keer voor het oudere volk. Enkele ouders die waren
blijven plakken konden nog een pintje drinken en een danske placeren.
Alweer een geslaagde Chirofuif Classic, en zeker en vast ook een top editie van Kinderfuif.
We hoorden zelfs in de wandelgangen van Chiro Ludiek dat er veel leiding Kinderfuif eigenlijk leuker
vonden…
Tot volgend jaar! (nog maar 9 maanden eigenlijk, woehoew!)
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Kalender
“Ouders, neem jullie pen en notitieboekje maar even bij de hand en noteer deze data even in jullie
agenda”
Zondag 14 februari:

Hutsepot en dia montage

Zondag 21 februari:

Gewoon chiro* behalve voor de sloebers

Zondag 28 februari:

Gewoon chiro*

Zondag 6 maart:

Chiro - Overname

Zaterdag 12 maart:

Aspifuif

Zondag 13 maart:

Gewoon chiro* behalve voor de Aspi’s

Zondag 20 maart:

Gewoon chiro* behalve voor de rakwi’s

Zondag 27 maart:

Paaseitjesraap!

Zondag 3 april:

Gewoon chiro*

Zondag 10 april:

Gewoon chiro*

Zaterdag 16 april:

Chirofuif XL

Zondag 17 april:

Geen chiro 

Zondag 24 april:

Gewoon chiro* behalve voor de Pinkels, Speelclub, Speelkwi’s, Tito’s en Keti’s

Zondag 1 mei:

Zeedag!

Vrijdag 6 mei:

Dropping voor keti’s, aspi’s en leiding

Zondag 8 mei:

chiro - leidingsswitch (je krijgt voor één dag andere leiding!)

Zondag 15 mei:

Gewoon chiro*

Weekends
Sloebers: 19-20-21 februari
Pinkels: 22-23-24 april
Speelclub: 22-23-24 april
Speelkwi’s: 22-23-24 april
Rakwi’s: 18-19-20 maart
Tito’s: 24-25-26 april
Keti’s: 22-23-24 april
Kastaars: 17-18-19 april

*chiro is nooit zo maar gewoon
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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!

Hieronder kan u de voorraad van de tweedehandskleding vinden.
De leden vanaf de Rakwi’s worden verwacht met uniform (trui + broek/rok) naar de Chiro komen.
Voor meer informatie kan je altijd mailen naar: uniformenbank@chiroludiek.be

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

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 van
te maken. We komen dus terug op 30 juli.
De bezoekdag dit jaar valt op zondag 24 juli. Jullie hebben dan de mogelijkheid jullie kind te
komen bezoeken, te genieten van een lekkere barbecue en van vele activiteiten die worden
georganiseerd.
De kampinschrijvingen zijn op 24 april en 8 mei.
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Spelletjes & Kleurplaat
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Kruis af wat je kan vinden tijdens de hutsepotsouper

Een beenhesp van
meer dan 10 kilo

Een kale man

Een baby

Een foto van je
vriend of vriendin
op de dia montage

Iemand die voor
een tweede keer
eten haalt

Iemand die een pet
draagt

Een stukje
rijsttaart

Iemand die in zijn/
haar neus peutert

De kastaarvlag

Iemand verkleed
als boer of boerin

Een vrouw met een
bril

Iemand met een
rode broek

5 spelende
kinderen

Iemand die in de
haren wrijft/ krabt

Het Chirologo

Iemand die de
afwas doet

10 rakwi’s

Een foto van op
het kamp

25 mensen van de
leiding

Iemand met hoge
hakken aan

5 mensen van de
kookploeg

Een bloemetje

Tafel nummer 23

De pinkelvlag

20 rode
Chirotruien

Een man die de
tong uitsteekt

Een flesje
handzeep

De vb’s

Een lekker bordje
WAP

Iemand die een
tombolaprijs wint
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Speel hier in OXO
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Chirofuif XL
Nog 2 maandjes wachten en dan is het eindelijk zover. Op zaterdag 16 april vindt in de benedenzaal
te Landegem onze jaarlijkse topfuif, Chirofuif XL, plaats. De ideale gelegenheid om eens goed uit je
bolletje te gaan.
Zoals elk jaar is er een thema, maar die houden we nog even voor ons zelf…
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.
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Zeedag
Zoals elk jaar organiseren we ook dit jaar onze heuse Zeedag! Deze keer zal deze doorgaan op zondag
1 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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Joyvalle en Appelsientje
De rode flapjes van Lekker op kamp zijn er weer!
Ben jij klaar voor de 5de editie van Lekker op kamp? Ook in 2016 kunnen we
sparen voor gratis melk en sap op kamp. 10 rode 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 rode flapjes er af hebt geknipt! Wij kunnen die zeer goed
gebruiken op kamp.

Chiro Ludiek Landegem
De
leiding
Ludiek
Landegem
Dennendreef
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