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In dit exemplaar:
Leidingsverdeling - Spelletjes
Kinderfuif

- Hutsepot

En nog veel meer...
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INLEIDING
Beste lezers en lezeressen,
Het is weer zover! Hier zijn we weer met ons 3-maandelijks boekje vol informatie, plezier en vertier,
hét Ludiekske!
In deze eerste editie van het nieuwe chirojaar vindt u van alles en nog wat! Zo kan u aan de hand van
spelletjes de leiding beter leren kennen, geven we u een verslag van Café Ludiek en Vlaamse Kermis
en hebben we weer een koelkastkalender met de belangrijkste data van het chirojaar voor jullie klaar.
Daarnaast is er al een vroeg opwarmertje voor onze Hutsepot en diamontage en geven we een
woordje uitleg bij onze ledenstop en uniformenbank. Hoewel L.A. Classic en Kinderfuif nog maar net
achter de rug zijn, geven we toch al een kleine terugblik op deze fantastische avond.
Als laatste hebben we ook nog bericht uit het verre Amerika!

We wensen jullie alvast heel veel leesplezier!
De redactie
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SLOEBERLEIDING

Liselotte Moons: 0477928328
Lies Van Kerckhove: 0479652403
Nele Bollaert: 0492697274
Sebastiaan Moons: 0478924012

sloeberleiding@chiroludiek.be
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NELE

LIES

Zoek de 7
fouten op
de foto!

LISELOTTE

SEBASTIAAN

5

PINKELLEIDING

Margot Daemers: 0476689449
Amélie Bockaert: 0471238438
Ella Standaert: 0497859650
Jelle Van Tornhout: 0470084352

pinkelleiding@chiroludiek.be

6
Wie is wie? Verbind de misvormde foto’s met de juiste Pinkelleid(st)er(s).

JELLE

AMÉLIE

MARGOT

ELLA
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SPEELCLUBLEIDING

Emma Langeraert: 0479690759
Nante Vermeulen: 0472558677
Boris Van Vooren: 0477808266

speelclubleiding@chiroludiek.be
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Wat is het lievelingseten van Emma, Nante en Boris?

EMMA

PITTA

NANTE

AARDBEIEN

BORIS

WORTELPATATTEN
MET WORST
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SPEELKWILEIDING

Robin Lenssens: 0471626811
Kato Steuperaert: 0486707815
Elien Van Assche: 0471253580

speelkwileiding@chiroludiek.be
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Zoek de antwoorden op de vragen over Kato, Robin en Elien in de woordzoeker (van links naar
rechts/van boven naar beneden)

Kato wil later
Kato eet heel graag
Kato haar lievelingsserie is

Robin kent heel veel van
Robin zijn lievelingskleur is
Robin zijn lievelingsdier is een

Elien speelt op de Chiro graag
Elien gaat graag op reis naar
Elien haar lievelingsfilm is

;

worden.
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RAKWILEIDING

Sara Van Assche: 0493711592
Aaron Steuperaert: 0497130930
Anaïs Van Quickenborne: 0474981384
Fien Deolet: 0471068637
Liam Van Tornhout: 0493595006

rakwileiding@chiroludiek.be
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Vul het kruiswoordraadsel in.

ANAÏS
LIAM

FIEN
SARA

AARON

HORIZONTAAL

VERTICAAL

2. Sara haar zus heet ...

1. Aaron zijn achternaam is …

3. Anaïs gaf vorig jaar leiding aan de ...

4. Aaron is … jaar.

6. Anaïs wil later ... worden.

5. Fien heeft … haar.

7. Liam zijn tweelingbroer heet ...

8. Liam zijn lievelingskleur is …

9. Fien haar achternaam is ...
10. Sara wil later ... worden.
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TITOLEIDING

Milo Claeys: 0471082979
Pauline Caboor: 0471208574
Ruben Van Vooren: 0477808203

titoleiding@chiroludiek.be
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Ontrafel de favoriete quotes van Milo, Pauline en Ruben!





MILO

PAULINE





RUBEN





LEGENDE

A BCDE FG HI J K LMNOPQ RST UVWX Y Z
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KETILEIDING

Emilie Moons: 0476085271
Corneel Schelstraete: 0471229832
Cederic de Wulf: 0471601525

ketileiding@chiroludiek.be
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Wie van de drie liegt? …………………………………………………

Ik ben al eens over mijn huis gevlogen met een

helikopter.
Ik ben nog nooit moeten nablijven op school.

CORNEEL

Ik ben eens naar het circus geweest vroeger en heb
toen in mijn broek geplast uit schrik van de tijger.
Vroeger hield ik mijn papfles met mijn voeten vast als ik
er van dronk.

CEDERIC

Ik heb nog nooit pipi gedaan in de zee.
Ik kan heel het alfabet luidop boeren.

EMILIE
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ASPILEIDING

Niels Deolet: 0472176477
Karel Vandenbussche: 0472559468
Valentine Naessens: 0472651883

aspileiding@chiroludiek.be
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We vroegen aan de Aspileiding om zichzelf in één zin te beschrijven. Verbind de tekstballonnen met
de passende Aspileid(st)er.

Ik ben
goedlachs en
geniet van het
leven!

Ik ben de
oudste van
de leiding!

Est er
nog
vedett?

KAREL

NIELS

VALENTINE
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KASTAARLEIDING

Emma Claeys: 0476256281
Marthe Carton: 0478763848
Walt De Brabandere: 0497638006

kastaarleiding@chiroludiek.be
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WALT

EMMA
Kleur mij rood en
de kegel oranje!

Kleur mij groen en
de brommer zwart!

Kleur mij geel en de
winkelkar blauw!

MARTHE
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GROEPSLEIDING

Liselotte Moons: 0477928328
Margot Daemers: 0476689449
Kato Steuperaert: 0486707815

groepsleiding@chiroludiek.be
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VB’S

Tom De Gheest: 0477907139
Isabel Claeys: 0474 22 97 18

vb@chiroludiek.be
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CAFÉ LUDIEK
September was weer een prachtige maand met veel zon en warme temperaturen. Na drie dagen van
lokalen opruimen, tenten opzetten, schilderen, bars ineenzetten, drank fris zetten en nog veel meer,
was het dan eindelijk vrijdagavond 16 september. Net dan viel de regen met bakken uit de hemel, maar
dit hield onze diehard feestgangers niet tegen naar onze lokalen af te zakken voor alweer een schone
editie van Café Ludiek!
Met een fris pintje, cocktailke of streekbiertje in de hand kon iedereen genieten van livemuziek van
Mutse en Sonic Highway. 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.
Bij deze willen we jullie graag opnieuw uitnodigen voor de volgende editie. Houd vrijdag 15 september
2017 maar al vrij in jullie agenda!
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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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KALENDER
Zondag 27 november

Chiro: leidingswitch (andere leiding voor 1 dag)

Zondag 4 december

Chiro: de Sint komt op bezoek!

Zondag 11 december

Chiro

Zondag 18 december

Chiro

Zondag 25 december

Geen Chiro

Zondag 1 januari

Geen Chiro

Zondag 8 januari

Geen Chiro, wegens examens van de leiding

Zondag 15 januari

Chiro: aspi-overname

Zondag 22 januari

Chiro: groepsspel

Zondag 29 januari

Chiro

Zondag 5 februari

Chiro

Zondag 12 februari

Chiro

Zondag 19 februari

Hutsepotsouper

Schrijf ook alvast in uw agenda:
Zondag 16 april

Paaseitjesraap

Zaterdag 22 april

XL (met receptie voor de ouders)

Zondag 7 mei

Zeedag

20 tot 30 juli

Kamp

Zondag 23 juli

Bezoekdag

Afdelingsweekends:
Sloebers

3 tot 5 maart

Tito’s

3 tot 5 februari

Pinkels

31 maart tot 2 april

Keti’s

3 tot 5 maart en 22 tot 24 september

Speelclub

3 tot 5 maart

Aspi’s

leefweek: 16 tot 21 april

Speelkwi’s

24 tot 26 februari

Rakwi’s

24 tot 26 februari

weekend: 22 tot 24 september
Kastaars 2 tot 4 april
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HUTSEPOT
Het is nog vroeg maar we willen jullie toch al warm maken voor ons bekende hutsepotsouper.
Op 19 februari maakt onze befaamde kookploeg overheerlijke hutsepot, of voor degene die niet zo’n
fan zijn van hutsepot een lekker bord WAP (worst, appelmoes en patatjes). Maar hou zeker nog een
plaatsje vrij voor het lekkere dessertbuffet en een tasje koffie.
Dit alles gaat door in de benedenzaal van de sporthal van Landegem.
Na het het eten is er een diamontage van foto’s van het afgelopen kamp. Dit is voor de kampgangers
een leuke terugblik naar een spetterend kamp en voor kampgangers in spé leuk om eens de sfeer van
een chirokamp op te snuiven.
Het inschrijvingsformulier wordt later meegegeven en verdere informatie over het evenement wordt
nog doorgegeven.
Wij hopen jullie allemaal te zien op 19 februari!
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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 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!
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KINDERFUIF & LA CLASSIC
Op 12 november konden we alweer genieten van een spetterende kinderfuif! Vele prachtig verklede
kinderen toonden hun beste moves op de dansvloer. Dit was nog niet alles, de spieren werden
gestretcht met een grote limbowedstrijd en ook de stembanden werden gesmeerd met de altijd leuke
stop-de-bandronde! Daar namen de jongens en meisjes het tegen elkaar op. Met 'Jij bent de bom' van
K3 waren de meisjes niet meer te verslaan.
Ook de ouders bleven niet stilzitten, 2 vaders gingen de uitdaging aan voor een heuse luchtgitaarbattle.
Daar toonden ze dat ze zeker nog niet te oud waren om op de dansvloer te staan! Voeg daar nog chips,
cola en lekkere popcorn van de Tito's bij, het ideale recept voor een avond om nooit meer te vergeten!
Vanaf 21u30 opende de deuren voor de oudere jeugd (en vaders die bleven plakken). LA Classic ging
spetterend van start! Thomassive, J-castle en JNS zorgde voor de juiste muziek en de dansvloer stond
al snel goed gevuld. De pintjes vloeiden binnen, de sfeer zat goed. Veel te snel werd het 4u en gingen
de lichten aan, de avond zat er jammer genoeg op. Na een vlotte opkuis kon ook de leiding om half 7
zijn bedje opzoeken. Moe maar voldaan kijken we terug op deze geslaagde avond!
Tot volgend jaar!
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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

33

POST UIT AMERIKA
Hi Ludiekers!
Reeds over halfweg ben ik hier al, in het grote naïeve land. 6 weken in het
prachtige San Francisco zitten erop. Mijn resterende tijd spendeer ik in het
grote Chicago.
Binnen een grote vijf weken mag ik België terug binnen. Eindelijk terug een
lekker frietje van Guytje, mijn eigen bedje, mijn mamaatje, de rest van de
familie en de grote chirobende terug zien!
Ondertussen zijn de verkiezingen hier ook al gepasseerd, niet echt wat we
verwacht hadden. Al zeker niet wat we gewild hadden, en dit heel zacht
uitgedrukt.
Ik kijk al uit naar mijn volgende chirozondag, wanneer ik leiding mag
geven aan die stoere Pinkels!
xxx Ella
Ps: Chiro is hier ook de number-one jeugdvereniging 😉
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KLEURPLAAT
Om even terug te denken aan het kamp…

