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Hallo Chirovrienden!
Ondertussen is de zomervakantie volop bezig. De zwoele
temperaturen blijven aanhouden. We kijken dan ook
ontzettend hard uit naar het kamp!

De leiding heeft een hele maand de nodige voorbereidingen getroffen voor een fantastisch kamp en zijn
vertrekkensklaar!
De afgelopen maanden heeft het Chirogebeuren zeker niet
stilgestaan. Daarom blikken wij, in deze laatste editie van
de Hallo voor dit Chirojaar, terug op de activiteiten die nog
plaatsgevonden hebben.

Veel leesplezier!

Het kamp
Eindelijk is het zover! We vertrekken met z’n allen op kamp!
Alle leiding is bijzonder enthousiast over het kamp! Niet alleen werd er de voorbije
maand druk vergaderd omtrent leuke activiteiten en hilarische toneeltjes, ook werd
er reeds een bezoek aan de kampplaats gebracht. Dat bezoek bevestigde één ding:
het wordt een onvergetelijk-tof-en-vaak-soms-waanzinnig-leuk Chirokamp!

Alle kinderen worden 1 augustus om 09.00 uur in uniform aan de kerk verwacht.
Samen met jullie vrienden en ouders kunnen jullie na de mis kennismaken met het
thema dat ons negen dagen lang zal meeslepen in een avontuur.
Na de mis worden alle kinderen door hun ouders, per auto, naar de kampplaats
gebracht. De Tito’s, Keti’s en Aspi’s gaan met de fiets. Het uitzwaaien is voorzien
rond 10.15 uur.
Volg onze avonturen gedurende het kamp op http://www.chiroleouki.be
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Trooper, hoor jij het nu nog in keulen
donderen. Geen probleem. We leggen
het kort uit.
Met Trooper kan je onze kas spijzen
door online te shoppen. Je betaalt exact
dezelfde prijs als normaal, maar van
elke aankoop die je doet, gaat er een
percentje naar ons.
Nu is er soms een probleem...
Net online besteld, en toeme!-tedju!-crap!, vergeten via Trooper te gaan. Te laat.
Niet uit slechte wil ofzo, want natuurlijk wil je ons steunen via Trooper, maar
gewoonweg vergeten. Volgende keer dan. En dan weer vergeten. Haha!
Wel, daarom zijn we bijzonder blij met de nieuwste Troopercollega: Trooperbot.
De Trooperbot is een plugin voor je browser (enkel Chrome voorlopig). Download
hem en volg de instructies. Het duurt 2 minuten. Hij installeert dan zijn bureautje
boven in je browser.
Telkens als je nu shopt op een shop die ons steunt, zal hij
verschijnen en zeggen: bliep, bliep, Troopershop
gevonden. Je klikt dan om Trooper te activeren.
Je kan hem hier downloaden.

www.trooper.be
www.trooper.be/leoukimeldert

Verzamel met ons mee
JOYVALLE
Ook dit jaar werden er weer heel wat
houten flapjes verzameld. Onze brievenbus en de verzameldoos in de Spar
zaten dan ook behoorlijk vol met
flapjes.

Dankzij jullie hebben we 83 liter melk
gratis en voor niets. Een lekker glaasje
bij het ontbijt en een kommetje pudding voor het slapen gaan. Bedankt voor
jullie verzamelwerk!

NOG MEER SPEELPLEZIER
Voor de echte Chiromeiden– en jongens
is er de Chirowinkel ’De Banier!’
Hier kan je terecht voor leuke Chirohebbedingen en knutselmateriaal, maar ook
voor supertoffe spelletjes die je thuis
kan spelen. Elke maand zetten ze een
spel in de kijker dat je dan iets
goedkoper kan aankopen.

Paasontbijt
Al vijf jaar mogen we het paasontbijt tot
onze vaste activiteiten rekenen.
Op 2 april was de leiding alweer vroeg in
de weer om alles voor te bereiden. Alles
werd mooi gepresenteerd, zodat de eerste
gasten zich onmiddellijk konden bedienen.
Ze konden genieten van pistolets, eitjes,
spek, croissants en nog veel meer
lekkernijen. De koffiekoeken waren zeer
gegeerd, maar door een klein defectje
lieten deze wat op zich wachten. Toch
waren jullie zo geduldig dat jullie rustig
bleven wachten tot er een volgende lading
was gebakken.
Tussen de vele ontbijters zaten ook heel
wat kleine kinderen. Zij zaten vol ongeduld
te wachten op het bezoek van de paashaas. Samen met hem werden er weer
heel wat paaseitjes gezocht.
We danken jullie voor de talrijke opkomst
en zien jullie graag volgend jaar weer, op
maandag 22 april 2018.

Carnaval
Ook dit jaar was er weer die spelnamiddag dat het allemaal iets gekker en
zotter mocht dan gewoonlijk.
De Robbedoezen, Speelclubbers en Rakwi’s speelden het grote carnavalsspel. Verschillende groepjes speelden spelletjes tegen elkaar en vervulden
opdrachten. Bij elk gewonnen spelletje werd er confetti verdiend. De groep
met de meeste confetti kon het grootste
feest geven en was dus de winnaar. Hierna
vond naar jaarlijkse traditie de verkiezing
van prins- en prinsescarnaval plaats. Het
was een moeilijke keuze aangezien iedereen geweldig verkleed was. Pieter en
Frauke kwamen als winnaars uit de bus.
Dit jaar namen de Tito-gangsters, de Sherlocks van de Keti’s en de Aspi’s van
de Wild West het tegen elkaar op. Ze trokken naar Diest om een digitale
battle uit te vechten.

In de stad hield Dr. Crypto, een gestoorde moordenaar, op verschillende
locaties mensen gegijzeld in hermetisch afgesloten kamers. Deze kamers
waren alleen te openen door losgeld te
betalen of een puzzel op te lossen. Als
misdaadbestrijders hadden ze de taak om
zoveel mogelijk gijzelaars te bevrijden
binnen de 100 minuten.
Tijdens het spel moesten de kinderen
zowel hun fysieke als cognitieve capaciteiten uit de kast halen. Dit ging voor
het ene team al vlotter dan voor het andere. Het groep van de Tito’s kon
zich kronen tot winnaar met maar liefst
12 miljoen euro op zak.

Sinterklaas
Als er één dag is waar elk kind naar uitkijkt, is het wel de dag dat Sinterklaas komt.
Ook op de Chiro brengt hij jaarlijks een bezoekje. Dit jaar waren er zelfs twee meisjespieten bij!

De kinderen zongen vol enthousiasme om de Sint met zijn pieten te verwelkomen.
Nadien deed iedereen zijn uiterste best om een mooie troon voor de Sint te maken.
De Sint was zeer tevreden, al mochten sommige tronen wel iets comfortabeler zijn.
Alle kinderen werden een voor een afgeroepen. De Sint keek in het grote boek en
zag dat de kinderen ook dit jaar braaf geweest waren. Het kleine kattenkwaad kon
hij door de vingers zien. Op de Chiro mag je namelijk al eens een grapje uithalen.
Ook de leiding werd op het matje geroepen. Gelukkig was de Sint zeer tevreden
met de inzet die hij het voorbije jaar had gezien.
Hij beloonde de kinderen nog met snoep en een cadeautje. Na nog enkele liedjes te
zingen, vertrokken de Sint en zijn Pieten weer.
Hopelijk tot volgend jaar!

Jingle Walks - Jingle Rocks
Tijdens de gezelligste periode van het jaar werd ook dit jaar op tweede kerstdag
O.C. De Kalen Dries in Meldert voor de negende keer in kerstsfeer gezet. Dit met
kerstbomen, kerstlampjes, een jeneverhut en een kerststal voor de deejay.

Vooraleer het feest in de zaal kon losbarsten, werd er voor de eerste keer Jingle
Walks georganiseerd, een wandeling door de Meldertse straten. We mochten
rekenen op een talrijke opkomst.
Nadien was ook de zaal goed gevuld voor een optreden van The Yellow Brothers. Zij
brachten meteen de sfeer erin. Vervolgens was er nog tijd voor een tweede band.
Covers on The Rocks deed wat we van hen verwachtte. Ze rockte er stevig op los en
er werd stevig gedanst.
Afsluiten deden we met een set van de Smiley Beats Brüders.
Alles samen kunnen we spreken van een geweldige editie. De beentjes dansten, de
drankjes vloeiden en de sfeer was optimaal. Bedankt aan alle aanwezigen! We zien
jullie graag volgend jaar voor het 10-jarig jubileum.

Onze derde quiz
Zaterdag 17 februari organiseerde we in
samenwerking met quizploeg ‘Vlee Kier Al
Gezeet’, de derde editie van de Chiro Leouki
Meldert quiz .
Al drie jaar op rij mogen we rekenen op een groot succes.
De zaal was met maar liefst 34 inschrijvingen volzet. Zowel
doorwinterde als gelegenheidsquizzers namen deel.

Dankzij Jordi Schroyen
en Jan Hulshagen kregen
de quizzers diverse vragenrondes voorgeschoteld.
Ook hadden we een tombola voorzien. Hier vielen heel wat interessante
prijzen mee te winnen. Zo waren er
o.a. cadeaubonnen van Versland,
Lieten-Lieten, Boetiek Dressy, Diva
Fashion, Stoofpotje en het Beukenhof.
Na een avond vol interessante vragen, werd er geëindigd met een gelijkstand. De
laatste rond gaf de doorslag en zo werd …
de winnaar.
Bedankt quizzers! Bedankt sponsors!

40 jaar Chirobal
Dit jaar niet zomaar een O.H.Hemelvaart, maar een heus feestweekend. Het Chirobal bestaat maar liefst 40 jaar!!!
De leiding verrichtte heel wat voorbereidingswerk. Met veel studerende
leiding werd het voor sommigen een zware opbouwweek, maar het mooie
weer maakte veel goed. We geraakten dan ook op tijd klaar om op woensdagavond met een heerlijke barbecue te starten. Er werden heel wat buikjes vol
gegeten. Dat was echter nog niet alles. Tijdens deze avond was er ook het bezoek
van mentalist Piet Kusters. Hij liet onze hersenen tilt slaan met enkele waanzinnige
ongelofelijke tricks. Donderdagnamiddag kon je bij ons terecht voor het Chirocafé. Ook
nu konden we weer rekenen op de zon. Dit mooie weer zorgde voor veel terrasjesmensen. En terwijl er genoten werd van een heerlijk drankje en de zon, amuseerden de
kinderen zich op het springkasteel.
Vrijdagavond barstte het feest pas echt los tijdens onze fuif. Het feest werd op gang
getrokken door Don Divi en Dj Chezz. Vervolgens stoomden Dj Skratsj & Dj Mobius One
iedereen klaar voor een topsetje van de enige echte Dj Wout. Afsluiten deden we met Discobar Vaneigens. Er was dus muziek voor zowel jong als oud. En dat zagen we, er werd goed
gedanst en goed gedronken.
Tijdens de fuif konden we gelukkig beroep doen op de hulp van vele helpers die we via deze
weg ook nog hartelijk willen bedanken! Ook bedankt aan onze sponsors, bezoekers en
sympathisanten. Het was een geslaagd verjaardagsweekend!

Clash of Leouki
Tijdens de Clash of Leouki namen de
Robbedoezen het op tegen hun ouders
in het grote Mastermindspel! Er werden
verschillende spelletjes gespeeld, waarbij er kaartjes, met info over de leiding,
te verdienen vielen. Ze moesten op een
bord bij de juiste leider worden ophan-

gen. Zo leerden zowel de ouders als de
kinderen de Robbedoesleiding op een
andere manier kennen. De groep met
het beste ingevulde bord won. Het was
een spannende strijd, maar uiteindelijk
wonnen de ouders met een klein verschil toch van de Robbedoezen!
De Speelclubbers speelden een muziekspel. Er werden vele muziekgerelateerde spelletjes gespeeld waarbij seconden
werden ingezet die beide groepen aan
de overwinning konden helpen. Het

bleek een spannende strijd met op het

einde een nipte overwinning. Ze toonden allemaal een fantastische
inzet tijdens het touwtrekken met
instrumenten, de muziekquiz en de andere spelletjes!

Bij de Rakwi's was er een echte
clash tussen de jonge en de iets
minder jonge generatie. De generaties storen zich soms wel
eens
aan elkaar, denk maar aan het
niet
uit je bed willen komen of aan de wcrol die leeg op het toilet achterblijft. Tijd
om die ergernissen eens in de kijker te
zetten! Er werden spelletjes gespeeld in
verschillende thema's (ergernissen)
waarbij de twee generaties het tegen
elkaar opnamen. De generatie die won
mocht leuke opdrachtjes doen, terwijl

de andere generatie een strafopdracht
moest doen. Het doel was om zoveel
mogelijk leuke opdrachtjes te doen. Het
laatste spel ging alles bepalen, het was
namelijk ex aequo. Uiteindelijk won de
iets minder jonge generatie!
We willen alle ouders bedanken voor
hun komst naar alweer een spetterende
editie van Clash of Leouki!

Christus Koning
Op zaterdag 25 november was het de spelnamiddag van Christus Koning. Naar jaarlijkse gewoonte vond er eerst een gewone
spelnamiddag plaats. Om 17 uur bleef
iedereen dan op de Chiro om van lekkere
hotdogs te smullen.
Na deze lekkere maaltijd gingen we met z’n
allen naar de kerk van Meldert waar de
viering van Christus Koning plaatsvond. De
mis werd voorbereid door de leiding, maar
het was pastoor Innocent die de mis deed.
Christus Koning is het feest van de Koning
der Koningen, één van de hoogdagen van de
Chiro. Tijdens dit Chirofeest vieren wij
Christus en brengen wij een hulde aan alle
mensen die zich inzetten voor de jeugd.
In onze Chiro wordt er tijdens deze viering
ook aandacht besteed aan de eerstejaarsleiding. De nieuwe leiding sprak het leidingswoord uit waarbij ze beloven dat ze zich
zullen inzetten voor de jongeren van onze
Chiro.
De mis werd afgesloten met het slotlied,
gezongen door kinderen, leiding en
ouders!

Wapenstilstand
Niets houdt Chiro Leouki Meldert tegen om zoals elk jaar paraat te staan
voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
Ondanks het koude en regenachtige weer stond er zaterdagochtend een
grote groep kinderen klaar voor de 99ste Wapenstilstandsdag.

De optocht, onder leiding van de fanfare,
verliep van het dorpsplein naar de kerk.
Hier vond de herdenkingsmis voor de
slachtoffers van de Eerste en Tweede
Wereldoorlog plaats. Na de viering werden
de bloemen en kransen aan het monument
van de oud-strijders neergelegd. Hierna
werden we uitgenodigd op de receptie. Na genoten te hebben van een
hapje en drankje, keerden we terug naar de Chiro voor nog meer lekkers.
De kinderen genoten van een verrukkelijke kom
zelfgemaakte tomatensoep met balletjes. Zo was
iedereen weer in vorm voor een leuke spelnamiddag. Elke groep speelde nog verschillende
spelletjes. Om 17 uur zat deze lange spelnamiddag
er alweer op. Iedereen keerde iedereen moe maar
voldaan naar huis.

Kerstfeestje
De Chiro werd gezellig gemaakt met een kerstboom en kerstversiering. Zoals het
hoort brachten alle kinderen een klein cadeautje mee. Nadat alle pakjes verzameld
waren, kon de spelnamiddag startte.

Alle kinderen werden opgedeeld in ploegen. In elke ploeg zaten er kinderen van
elke groep. Zo kon onze grote kerstquiz eerlijk verlopen. Ook stond er nog een gezamenlijk spel op het programma.
Ondertussen werd er door de andere leiding voor een kerstdiner gezorgd. Na het
spelen werden de pakjes uitgedeeld. Eens iedereen een cadeautje had, konden
deze niet snel genoeg uitgepakt worden.
Afsluiten deden we met het smullen van de lekkere spaghetti!

Dag van de jeugdbeweging
20 oktober, Dag van de jeugdbeweging, de dag dat het engagement van duizenden
jongeren, die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en
jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen, wordt gevierd.
Natuurlijk kon Chiro Meldert deze dag niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. De
leiding deed een inspanning en zorgde dat ze om 7u 's morgens aanwezig waren op
het voorziene ontbijt, een deel in Leuven, een ander deel in Hasselt. Na het ontbijt
werkte iedereen zijn normale dag af, de ene ging werken, de andere naar de les, dit
natuurlijk allemaal in Chirokledij.
's Avonds kwamen we opnieuw samen om gezamenlijk
onze dag al feestend af te sluiten op de Nacht van de
jeugdbeweging in Hasselt. Het was een mooie dag waar
jeugdbewegingen centraal stonden en de vete tussen
scouts en Chiro even vergeten was.

Eetdag
Op zondag 5 november vond onze jaarlijkse eetdag plaats. Tijdens deze eetdag
konden onze sympathisanten genieten
van verschillende ovenheerlijke gerechten, klaargemaakt door de leiding.

Naast de spaghetti, met een saus om uw
vingers van af te likken, was er ook de
keuze voor een lasagne, macaroni of
croque. Voor ieder wat wils.
Vele magen werden gevuld met onze
heerlijke gerechten. Het groot aantal
bezoekers bracht natuurlijk ook heel
wat afwas met zich mee. Gelukkig hadden we naast de uitstekende koks en
kelners, ook een professioneel afwasteam. Met zo’n verliep de middag en
avond weer op rolletjes.
Dat alles zo goed verliep, had natuurlijk
ook de maken met onze goede voorbereiding. Zaterag was de leiding namelijk
al druk in de weer met het snijden van
kilo’s groenten. Met als resultaat sublieme maaltijden.
1

De vele blije gezichten waren het bewijs
van weer een geslaagde editie.
Wij
willen
iedereen
nog
bedanken voor zijn aanwezigheid en
steun!

Graag tot volgend jaar op 3 november.

Kleurrijke visjes
Benodigdheden:
verf

schelpen
opplakoogjes

lijm
Werkwijze:
Verf de schelpen in verschillende kleuren.
Lijm de vinnen en de staart op de grote schelp. Laat goed drogen.
Lijm het oogje op de vis.
Plak de vissen eventueel op een blauwe achtergrond en maak zeewier met groene
chenilledraad.

Tiramisu met frambozen en witte chocolade
Ingrediënten voor 4 personen:
300 g frambozen
150 g witte chocolade
een scheutje kirsch
500 g mascarpone
2 dl frambozensiroop

100 g kristalsuiker
3 eieren
een scheutje room
300 g boudoirs

Bereiding:
Breek 100 g chocolade in grote stukken. Breng water
aan de kook en smelt de chocolade au bain-marie. Doe er
een scheutje room bij. Splits de eieren. Houd het eiwit
apart. Klop de eierdooiers met de suiker in de keukenmachine
tot ruban. Voeg er een beetje frambozensiroop aan toe. Doe de gesmolten chocolade bij de ruban. Roer de mascarpone door het mengsel. Klop het eiwit stijf. Spatel
het door de mousse. Doe de rest van de siroop en de kirsch in een kom. Doop de
lange vingers kort in de vloeistof. Bedek de bodem van een grote schaal. Halveer
een deel van de frambozen en verdeel ze over de boudoirs. Schep er een laagje
mousse over. Ga verder met een laag koekjes, frambozen en mousse. Laat opstijven
in de koelkast. Rasp de rest van de chocolade over de tiramisu.

Moppen
Aardbei
- Waarom is een aardbei rood?
- Hij schaamt zich voor zijn pukkeltjes.

Naar huis
Meester zegt: “Wie als eerste antwoord
geeft op mijn vraag, mag naar huis gaan.”
Jantje gooit een steen door het raampje en
meester vraagt: “Wie heeft die steen door
het raam gegooid?”
“Ik meester”, zegt Jantje, “mag ik nu gaan?”

Kippenpraat
Twee kippen komen elkaar tegen. De
ene vraagt aan de andere: “Hoe is
het met je kinderen?”
“Goed hoor,” zegt ze, “De een is advocaat geworden en de andere uitsmijter!”

Doolhof
Winkel - pijl en boog - pruiken

Droedels

