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Hey, jij daar! 

Ja, jij. Je bent actief in de Chiro, hé. Dat het daar  
awesome is? Yep, er hangt een ongedwongen sfeer en je 
speelt er naar hartenlust met je vrienden en vriendinnen. 
De Chiro is het leukste en meest verrassende pretpark van 
de wereld! En weet je wat de topattractie is? Dat ben jij. 
Omdat je bent wie je bent. Zo kleur jij mee de Chiro in! 

En je bent niet alleen. Kijk eens om je heen.  
Honderdduizend andere mensen vinden net als jij de Chiro 
fantastisch. We vormen een kleurrijke bende en toch is 
geen een gelijk. Samen laten we zien hoe veelzijdig een 
Chirogroep is.  

Wij wensen u alvast veel leesplezier en hopelijk zien we 
ieder kind elke spelnamiddag, klaar om te ravotten, terug! 
En uzelf zien we natuurlijk graag op al onze activiteiten. 

 

Welkom bij Chiro Leouki Meldert! 

 

 

 



Chiro Leouki Meldert is één van de zowat 1400 Chirogroepen in Vlaanderen.  

Chiro is een jeugdbeweging in Vlaanderen en Brussel. Elke Chirogroep behoort tot 

Chiro Nationaal. Deze is onderverdeeld in 10 verbonden. Wij behoren tot het  

verbond Limburg, waarvan het secretariaat zich in Hasselt bevindt. 
 

Een verbond is op zijn beurt weer onderverdeeld in gewesten. Daartoe behoren 

Chirogroepen uit onze streek. Het verbond Limburg telt 10 gewesten. Ons gewest 

heet Snorkel. 
 

Een Chirogroep bestaat dan weer uit afdelingen. Deze afdelingen zijn bij ons, van 

klein naar groot: Robbedoes, Speelclub, Rakwi, Tito, Keti, Aspi en niet te vergeten 

de leiding. 
 

Allemaal samen vormen wij die ene beweging, die heel wat in beweging brengt! 

 

Chiro Leouki Meldert is ... 

“CHIRO” is een Christelijke beweging. Men 

gebruikt de eerste twee letters van de 

Griekse naam voor Christus: de CHI (in het 

Grieks als hoofdletter X geschreven) en de 

RHO (in het Grieks als de hoofdletter P). 

“LEOUKI” staat voor leiding, ouders  

en kinderen. Deze drie elementen zijn 

immers onmiskenbaar in een goede  

Chirowerking. Het ene kan gewoon 

niet zonder het andere. 

                                                     Contact tussen 

                                               Leouki en alle 

                                         Chirosympathisanten  

                                  onderhouden wij met ons 

                             vierjaarlijks boekje “Hallo”. 

                       Dit Chirojaar mag u nog een 

                winter-, lente- en zomereditie van     

           ons verwachten. Telkens met een  

    heleboel informatie en amusante  

verhalen. Het verspreiden van dit boekje 

gebeurd digitaal. Mocht u dit nog niet  

ontvangen, kan u altijd een mailtje sturen  

    naar info@chiroleouki.be  



Ook dit jaar mag je weer heel wat van onze Chiro verwachten. Er staan talloze  

spelnamiddagen voor de boeg en natuurlijk ook weer het hoogtepunt van elk  

Chirojaar, het kamp! Elke spelnamiddag start om 14 uur en eindigt om 17 uur. Er 

wordt telkens toezicht voorzien vanaf 13.45 uur.  

Kalender 

Oktober 

19 Dvdj 

20 SN 

27 SN 

November 

4 Eetdag 

11 Wapenstilstand 

24 Christus Koning 

December 

1 Sinterklaas 

22 Kerstfeestje 

26 Jingle Rocks &  

Walks 

Januari 

12 SN 

26 SN 

Februari 

2 SN 

16 SN 

23 SN 

Maart 

2 Carnaval 

16 SN 

30 SN 

April 

6 SN 

20 Pasen 

22 Paasontbijt 

Mei 

4 SN 

18 SN 

Juni 

15 SN 

29 SN 

Juli 

6 SN 

Augustus 

1 t.e.m. 9 Kamp 



WWW 

www.chiroleouki.be 

Op onze eigen website kan u terecht voor meer informatie, 

foto’s, de kalender en zoveel meer. 

www.facebook.com/chiroleouki.meldert 

Op onze facebookpagina kan je de laatste nieuwtjes van 

ons Chirogebeuren volgen. 

info@chiroleouki.be 

Voor ideeën, vragen, klachten en suggesties i.v.m. onze 

Chiro, spelnamiddagen, leiding, Chirobal…  kan u altijd 

terecht op het e-mailadres van onze Chiro. 

www.chiro.be 

De website van Chiro Nationaal kan je bezoeken voor 

meer informatie rond het Chirogebeuren, het jaarthema, 

andere Chiro’s... 

http://www.chiroleouki.be
http://www.facebook.com/chiroleouki.meldert
mailto:info@chiroleouki.be
http://www.chiro.be


Voor vele betekent zo’n gloednieuw Chirojaar een blij weerzien, maar ook dit jaar 

zijn er weer kinderen waar we een heuse welkom tegen zeggen!  

Gedurende het hele Chirojaar wordt er aandacht besteedt aan  

momenten met de hele Chirogroep, maar omdat elke leeftijd anders is, gebeuren 

de meeste activiteiten per afdeling. Op deze manier  

kunnen we alle kinderen iets naar hun leeftijd aanbieden.  
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Bij welke groep ben je nu? 



Een nieuw Chirojaar brengt altijd heel wat veranderingen 

met zich mee. Zo waren er enkele leiders waar we  

afscheid van moesten nemen, maar konden we ook weer 

enkelen welkom heten. Allemaal samen staan we met 

maar liefst 17 leiders en 9 leidsters vol enthousiasme 

klaar om van iedere spelnamiddag een onvergetelijke 

dag te maken en zo een spetterend Chirojaar te  

verwezenlijken. 

Soms heeft ons vast team het te druk met school/werk of komen ze gewoon  

handen te kort. Dan kunnen we rekenen op onze freelance. We hopen dat we er 

samen met u een ongelooflijk, onovertroffen en onvergetelijk jaar van mogen  

maken. 

  

De leidingsploeg 



ROBBEDOES 

De allerjongste leden zijn onze  

Robbedoezen. Ze houden van  

fantaseren en dat wordt geïntegreerd in 

de spelen. De Robbedoezen dompelen 

zich samen met hun leiding onder in de 

wereld van trollen en heksen, prinsen 

en prinsessen en andere  

sprookjesachtige figuren. 

 

RAKWI 

Deze kinderen hangen samen met hun 

leiding de aap uit. Ze ravotten zich te 

pletter, trekken eropuit en lopen zich de 

ziel uit het lijf bij een supergroot  

bosspel. Regen en wind houden hen 

niet tegen om buiten te ravotten. Het 

liefst springen ze dan nog in een grote 

plas om lekker vuil te worden. 

 

KETI 

De Keti’s trekken op avontuur, doen een 

tweedaagse in de natuur met rugzak en 

kompas of bouwen zelf een vlot om de 

rivier over te steken. Ze beulen zich af in 

een zelfverzonnen sport, of zetten hun 

lokaal volledig op z’n kop om het  

vervolgens weer helemaal op te ruimen. 

 

 

 

SPEELCLUB 

Klein, maar niet meer de kleinsten. 

Speelclubbers houden van spelen, zo 

simpel is dat! Ze ontdekken de wereld 

en zijn onnoemelijk nieuwsgierig. Ze 

dollen en rennen door het bos,  

verkleden zich of trekken eropuit voor 

een tocht vol spelletjes, plezante liedjes 

en gekke opdrachten. Ze worden ook al 

wat mondiger en dat zal de leiding  

geweten hebben! 

 

TITO 

Eropuit trekken met de fiets of in een 

ander dorp een spel gaan spelen.  

Keihard ertegenaan gaan in een plein-

spel en graag winnen, door tactiek of 

door snelheid. Stilvallen om te  

zwijmelen over een superster of om de 

laatste stand van zaken in voetballand 

te bespreken hoort er ook bij. 

 

ASPI 

De oudste afdeling neemt er goed van 

en wisselt hevige spelen af met stevige 

babbels in het gezelligste hoekje van 

het lokaal. Af en toe staan ze stil bij 

‘leiding zijn’ of proeven ze van het  

leiden van een jongere afdeling. Ook al 

zijn ze de oudsten, toch leven ze zich 

heel graag uit in een leukte tocht, een 

boeiende quiz of een traditioneel spel. 



Robbedoes 

02-04-2001 

Heesstraat 6 

Studie: Wetenschappen  

- Wiskunde 

1e jaar leiding 

FLORIS 

20-09-2001 

Zandstraat 40 

Studie: Wetenschappen - 

Wiskunde  

1e jaar leiding 

GLENN 

12-03-2001 

Geeneindestraat 45 

Studie: Economie - talen 

1e jaar leiding 

KATLIJNE 

21-09-2001 

Sint-Annastraat 47 

Studie: Latijn - 

Wiskunde 

1e jaar leiding 

EDITH 
07-04-1999 

Heesstraat 6 

Studie: Burgerlijk 

ingenieur 

2e jaar leiding 

BAS Speelclub 

27-06-2001 

Sparrenweg 19 

Studie: Elektromechanica 

1e jaar leiding 

TIMON 

19-03-1999 

Demerstraat 51 

Studie: Geneeskunde 

2e jaar leiding 

TIJS 



30-06-2001 

Geeneindestraat 130 

Studie: Elektrische 

installatietechnieken 

1e jaar leiding 

RUNE 

11-08-2001 

Meldertsebaan 28 

Studie: Wetenschappen - 

Wiskunde 

1e jaar leiding 

MARTHE 

25-12-2000 

Driesstraat 63a 

Studie: Print media 

1e jaar leiding 

 

ELIAS 

01-01-1999 

Processieweg 19 

Studie: Toegepaste 

economische 

wetenschappen 

2e jaar leiding 

ZENO Rakwi 

11-04-2000 

Meelbergstraat 73 

Studie: Burgerlijk ingenieur 

2e jaar leiding 

JORAN 

21-02-2000 

Sint-Annastraat 47 

Studie: Toegepaste 

psychologie 

2e jaar leiding 

ELIEN 

12-04-1999 

Geeneindestraat 45 

Studie: Vroedkunde 

2e jaar leiding 

JUSTINE 

18-07-2000 

Verlorenkoststraat 3 

Studie: Handelsingenieur  

2e jaar leiding 

NADÈGE 



Tito 

Keti 

18-03-1996 

Geeneindestraat 19 

Studie: Rechten  

6e jaar leiding 

HANNES 

08-02-1999 

Pastorijstraat 15 

Studie: Fysica 

2e jaar leiding 

JAKOB 

26-04-1999 

Broedersveld 48 

Studie: Verpleegkunde 

2e jaar leiding 

KATHINKA 

03-03-1999 

Meldertsebaan 28 

Studie: Economische 

wetenschappen 

2e jaar leiding 

SIMON 

24-05-2000 

Acaciastraat 18 

Studie: Burgerlijk ingenieur 

2e jaar leiding 

DAAN 

05-07-1995 

Gyzevennestraat 53 

Werk: Maatschappelijk 

werker 

7e jaar leiding 

LAURIEN 

25-07-1997 

Sparrenweg 19 

Studie: Industriële 

ingenieurswetenschappen 

5e jaar leiding 

 

ARNO 



28-10-1995 

Gyzevennestraat 9 

Werk: Onderofficier 

luchtmacht 

7e jaar leiding 

BRAM Aspi 

Freelance 

Hoofdleiding: Jakob Boonen en Bas Carpentero  

  0484 83 53 79  

23-05-1989 

Gyzevennestraat 53 

Werk: Leraar economie 

en informatica 

13e jaar leiding 

ANNELIES 

18-09-1991 

Hertenrodestraat 29 

Werk: Magazijnier bij Hapo 

10e jaar leiding 

WIM 

03-06-1997 

Sint-Annastraat 47 

Studie: Ingenieurs-

wetenschappen 

5e jaar leiding 

CURD 



Druk druk druk: elke dag naar school, huiswerk ma-
ken, goeie punten halen, scoren met de voetbalploeg, 
de hipste kleren uitzoeken, een spetterend leven lei-
den op facebook, oma bezoeken, afspreken met 
vrienden, naar de Chiro gaan… Er ligt heel wat druk op 
de schouders van de huidige kinderen en jongeren. 
Het lijkt allemaal leuk en plezant, maar zitten deze 
jongeren wel allemaal goed in hun vel en voelen ze  

zich echt gelukkig? Uit onderzoek blijkt dat dit voor 1/3 niet het geval is. Een posi-
tieve noot hierbij is dat 80% aangeeft dat hun vrienden hen echt begrijpen en ze 
elkaar energie geven. En laat de Chiro nu een plaats zijn, waar ze zorgeloos kunnen 
samenzijn. 

Cava?! 

Çava? Is een vraag die heel vaak gesteld wordt. Het is bijna een soort van begroe-
ting geworden. Maar hierdoor is de betekenis van de vraag vaak wat onderge-
sneeuwd. Want eerlijk, hoe vaak kreeg je een écht antwoord op de vraag? Bijna 
nooit! 

Ruimte voor leden en leiding! 

We zijn met zo’n 100 000 in de Chiro! Iedereen heeft zijn eigen verhaal mee op zak. 
De ene wordt blij als hij een hond ziet, de andere als het Chiro is. De ene wordt 
triest als hij thuis ruzie heeft, de ander omdat hij een spel verloren heeft. Iedereen 
voelt andere dingen. En soms is het niet gemakkelijk om hierover te praten. Chiro 
moet een plaats zijn waar iedereen zich goed kan voelen en met zijn verhaal terecht 
kan. Niet eenvoudig! Maar als we allemaal ons best doen, dan zal dat zeker al iets 
beter lukken dan dat vandaag het geval is. 

We gaan niet elke spelnamiddag beginnen met een rondje ‘Hoe voel je je?’ of zware 
babbels houden. Neen. Gewoon af en toe gemeend vragen ‘Hoe gaat het met je?’ 
of ervoor zorgen dat iemand op de Chiro even 
al zijn zorgen kan vergeten. Allemaal niet zo 
moeilijk en het lijkt vanzelfsprekend, maar we 
mogen het vooral niet vergeten! Daarom 
schenken we er dit jaar extra aandacht aan, 
want de Chiro is het laatste stukje jongeren-
domein waar er even niets moet. We spelen 
om het spel, we knutselen voor de expressie 
en we chillen samen om het hardst.   



15 september stond iedereen in zijn fris gewassen 

uniform klaar voor een nieuw Chirojaar. Deze namid-

dag verliep echter iets anders dan normaal. We maak-

ten er een namiddag met allerlei spelletjes van. Zo 

kon iedereen al kennismaken met z’n nieuwe groep, 

maar bleef de leidingsverdeling nog een weekje langer 

geheim. Tijdens deze namiddag hielden we ook voor 

de eerste keer een Chirocafé. Zo moesten de kinderen 

voor wie het nog wat nieuw was, niet onmiddellijk  

afscheid nemen van hun ouders of konden ouders  

gewoon genieten van een leuke namiddag in het  

zonnetje. 

Een week later maakte de leiding de kinderen  

‘s morgens al warm voor de spelnamiddag. Ze maakten 

een fietstochtje met toeters en bellen doorheen  

Meldert. Om 14 uur was het weer een blij weerzien en 

stonden de kinderen al te poppelen naar wie hun leiding 

gaat zijn. Na veel vragen (en zagen) konden we eindelijk 

het spel uitleggen. Ze kinderen gingen op zoek naar een 

leidster of leider en kregen daar een vraag over deze 

persoon voorgeschoteld, door een opdracht te voltooien 

kwamen ze te weten of ze het juiste antwoord hadden 

gegeven en of deze persoon ook daadwerkelijk bij hun  

groep hoort. Iedereen deed enthousiast mee en vond zo de leiding die er samen 

met hen een topjaar van gaat maken. Nu zijn we helemaal klaar voor het Chirojaar! 

De eerste spelnamiddag 



Bij het begin van het nieuwe Chirojaar moeten de kinderen 

opnieuw worden ingeschreven. Het inschrijvingsgeld bedraagt 

30 euro. 

We zullen even duidelijk maken waaraan dit geld zoal wordt besteed: 

- Meer dan de helft ervan dient om aangesloten en verzekerd te worden    

   bij Chirojeugd Vlaanderen. Het is dus belangrijk dat u uw kind(eren) zo  

   snel mogelijk inschrijft! 

- Het andere deel gebruiken we voor de aankoop van nieuw knutsel - en  

- spelmateriaal. Wie regelmatig degelijk materiaal voor zijn kind(eren) koopt, weet  

- zeker hoe duur dit kan zijn. De aanschaf van materiaal voor een honderdtal  

    kinderen betekend dan ook een fikse uitgave voor ons, vandaar deze bijdrage.  

- Verder wordt dit geld ook nog besteed aan het onderhoud van de lokalen en  

-  andere bijkomende kosten. 

Via de mutualiteiten zijn er heel wat tegemoetkomingen voor een jeugdbeweging  

mogelijk. De formulieren hiervoor zijn terug te vinden op onze website.  

AANDACHT! 

Al van het begin van het Chirojaar kijken de meesten uit naar het jaarlijkse bivak  

(1 tot 9 augustus). Opdat er tussen de leden een goede groepssfeer zou kunnen 

groeien, is het zeer belangrijk dat iedereen geregeld naar de spelnamiddagen komt.  

Wij vragen dan ook dat alle leden minstens 10 keer naar de spelnamiddagen komen 

om mee op kamp te kunnen gaan. Vermits er meer dan 20 spelnamiddagen zijn, 

moet dit zeker haalbaar zijn. De leiding houdt per afdeling de aanwezigheden bij. 

Als er kinderen zijn die omwille van een andere hobby niet op tijd op de spel -

namiddag kunnen zijn, kunt u altijd contact opnemen met iemand van de leiding. 

Zo kan er eventueel iets afgesproken worden. 

Inschrijven 



Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro! Je herkent ons 
aan onze Chiro-kleren. We zien er allemaal anders uit, maar toch is het 

duidelijk dat we samen horen. En dat is waarom wij voor Chirokleren  
kiezen. We voelen ons verbonden met Chirogroepen over heel Vlaanderen. 

Om dit alles in stand te houden vragen wij aan elk lid vanaf Speelclub om een  

Chirohemd te dragen. Vanaf Rakwi wordt dit een tweedelig uniform. Voor de  

jongens bestaat dit uit een Chiroshort en Chirohemd. Voor de meisjes is dit een 

Chirorok of Chirobroekrok en een Chirohemd. De prijs voor elk kledingstuk gaat van 

32 tot 36 euro. Als je nog geen uniform hebt, kom dan gerust voor of na een spel-

namiddag langs om te passen en te bestellen. 

Voor wie dit alles nog niet genoeg is, is er in de Chirowinkel, de Banier, nog een 

groot aanbod te vinden om je Chiro-outfit uit te breiden. Verder kan je er ook  

terecht voor spetterend spel- en jongleermateriaal, gezellige geschenken en  

creatief creamixen.  

 

 

TWEEDEHANDSUNIFORMEN 

We zijn er ons van bewust dat een uniform niet goedkoop is. Kwaliteit heeft nu  

eenmaal zijn prijs. Om hieraan tegemoet te komen, verkopen we tweedehands -

uniformen aan een spotprijs. Ondertussen hebben we een ruim aanbod tweede-

handsuniformen. Wil je graag zo’n tweedehandsuniform kopen, aarzel dan niet om 

bij de leiding te informeren.  

Heb je zelf nog een uniform liggen of is jouw uniform te klein, breng het dan binnen 

op onze Chiro. Wanneer wij jouw uniform dan verkopen, krijg je hier 10 euro voor. 

Uniform 

Vaartstraat 14 
3500 Hasselt 
www.debanier.be 

http://www.debanier.be


KLEDIJ 

Nu we toch over kledij bezig zijn, is dit 

het geschikte moment om iets te  

zeggen over de spelkledij. Tijdens onze 

activiteiten kunnen de kleren al eens 

vuil worden of zelfs scheuren. Daarom 

vragen wij u om uw kinderen geen al te 

goede kledij aan te doen, maar kleren 

die tegen een stootje kunnen.  

Ook wat schoeisel betreft, is het  

aangeraden om de kinderen stevige 

schoenen te laten dragen. Zo hoeven 

wij ons geen zorgen te maken bij een 

partijtje voetbal, een modderige tocht 

of waterspelletjes. 

Een (regen)jas en/of handschoenen zijn 

ook aangeraden wanneer het weer hier 

om vraagt! 

 

NIET VERGETEN 

Degenen die nog sjaaltjes  of fluovestjes 

hebben liggen van het bivak, gelieve 

deze zo vlug mogelijk tijdens een  

spelnamiddag of door de week binnen 

te brengen op de Chiro of bij iemand 

van de leiding. De adressen vindt u in 

deze Hallo. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO’S 

Tijdens onze Chiroactiviteiten kunnen 

we foto’s maken. Deze worden  

gepubliceerd op onze website, onze 

facebookpagina en in onze Hallo.  

Ouders die dat liever niet willen,  

kunnen dit (schriftelijk) melden aan de 

leiding. 

 

CHIPS EN DRANK 

Elke spelnamiddag wordt er tijd  

gemaakt voor een 4-uurtje. Een chips + 

een drankje (spa/cola) kunnen  

verkregen worden met een drankkaart 

van 7,5 of 15 euro. Deze kaart wordt op 

de Chiro bewaard en u wordt verwittigd  

wanneer ze vol is. Zo weet u dat uw 

kind een nieuwe nodig heeft. 

Extra informatie 



Staan we bij het einde 

van deze dag 

in een kring tezamen 

rond de Chirovlag. 

Reiken wij elkaar de hand 

als teken van onze dank 

Heer, wij vragen u om steun en hulp 

dank elkaar om het samenzijn 

Goede avond mens en vriend 

dank je wel en goede nacht 

goede avond laten wij nu gaan 

en voor d’anderen vrienden zijn. 

Je ligt weer in de zetel, ben je het even spuugzat 
De dag is nog zo lang, sta op en doe eens wat 
Wist je dat we er zijn, met je willen spelen 
Chiro is er voor elkaar, hier zullen we je niet vervelen  
Soms zie je blauw van verdriet, 
maar kijk dan door een roze bril 

Hé, het is ça va, als het even minder gaat 
Vraag om hulp, wij staan paraat 
Ik ben je kameraad 
Laat me weten hoe het met je gaat 
Hoe het met je gaat 

Openingslied 

                                  Slotlied 



Er werd het voorbije Chirojaar weer hard in onze Chirolokalen gewerkt. We  

kunnen in de winter warm binnen zitten, het sanitair werd onder handen  

genomen, we moeten ’s avonds niet meer in het donker zitten en de  

deuren werden geplaatst. Dankzij de steun van Cera hebben we kunnen kiezen 

voor duurzame kwalitatieve deuren. 

 

Met zo’n 400.000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van België. Cera brengt 

mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt  

initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen 

investeren in welvaart en welzijn. Ook jij kunt deel uitmaken van Cera! Check 

www.cera.coop  

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn 

Cera, diep geworteld, breed vertakt 

 

 

Lokale(n) steun 



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 Chro-

me 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  

https://chrome.google.com/webstore/detail/trooperbot/ffihebdjbmojhogbafnobhbkaccambpn
http://www.trooper.be
http://www.trooper.be/leoukimeldert


1 augustus 2018. Een broeierige hitte 
hangt al wekenlang in de Belgische 
lucht. Mens, dier en natuur beginnen 
stilaan oververhit, in de war en ontre-
geld te geraken. Zo ook de Griekse Go-
den. Net wanneer de Meldertse Chiro-
jeugd klaar is om puffend de warme 

kerk te verlaten om op kamp te vertrek-
ken, verwarren Zij de Meldertse Venus-
berg met hun vertrouwde Olymposberg 
en vallen zo binnen in de kerk waar  
Chiro Leouki net klaar is met hun jaar-
lijkse misviering voor het kamp. Ook de 
Goden hebben iets te vieren: het jaar-
lijkse Godenfeest, waarbij de drie broers 
Zeus, Poseidon en Hades traditiege-
trouw strijden om de titel van sterkste 
God.  De 3 broers hebben hiervoor elk 
een wapen. Zeus, de Oppergod, heeft 
een bliksemschicht, Poseidon, God van 
de zee, heeft een drietand en Hades, 
God van de onderwereld, een tweetand. 

Het feit dat de Goden zich van berg ver-
gist hebben, blijkt echter niet hun groot-
ste probleem te zijn. Hades heeft name-
lijk nog nooit gewonnen en speelt het 
spel daarom steeds vuiler. Hij denkt dan 
ook dat het een goed idee is om de blik-
semschicht van Zeus en de drietand van 
Poseidon te stelen. Hierdoor staat de 
Godenwereld – en bijgevolg ook de 
mensenwereld – volledig op zijn kop. 
Tijd voor Chiro Leouki Meldert om af te 

zakken naar de Olymposberg en daar 
iets aan te doen! 

Nadat de jongste groepen per auto af-
gezet waren (Griekenland is immers nog 
wat ver voor hen) en ook de oudste 
groepen de hitte en bergpassen met de 
fiets getrotseerd hadden, kon het kamp 
écht beginnen.  Om wat op krachten te 
komen na de zware tocht en nog wat te 
wennen aan het klimaat op de Olympos 
(die overigens sterke gelijkenissen ver-
toonde met de terreinen van de KSA uit 
Geel), stonden er de eerste dag vrij rus-
tige activiteiten op de planning.  Papier, 
slingers, ballonnen, sjorbalken en touw 
werden massaal bovengehaald om het 
terrein zo mogelijk nog wat goddelijker              
            
 
 
 

   
te maken. Ook de regels werden 
nog eens overlopen, waarna iedereen 
niet onder, maar eerder op zijn slaapzak 
kroop om te dromen over wat hun nieu-
we Griekse vrienden nog allemaal voor 
hen in petto hadden.  

Kampverslag 



Na een verkwikkende nachtrust was het 
tijd voor de échte activiteiten. Terwijl de 
Aspi’s al meteen klaargestoomd werden 
voor hun nakende leiderschap door de 

jongste groepen 
onder hun hoede te nemen, toverden de 
andere groepen het terrein al snel om 
tot carwash, kapperszaak Wim of schiet-
baan voor een heuse lasershooting. Die 
dag maakte de Chiro ook kennis met 
enkele Griekse Godinnen en Charon de 
veerman, die met zijn ietwat aparte 
boot de veerdienst bleek te verzorgen 
tussen de gewone wereld en Hades’ 
onderwereld. Zeus en Poseidon, nog 
steeds op zoek naar Hades en hun wa-
pens, verzochten Chiron om hen richting 
onderwereld te brengen. Aangezien ech-
ter ook voor veerboten de brandstof er 
niet goedkoper op wordt, eiste Chiron 
drie voorwerpen in ruil: de armband van 
Medusa, de wapenuitrusting van Ares en 
een fles Godenwijn. Dit zou Zeus en Po-
seidon wellicht nooit lukken! 

Na dag één, vlogen de volgende dagen 
zo mogelijk nog sneller om. Terwijl de 
dagen uitpuilden van de bos-, thema-, 
stads- en vooral waterspelen, waren de 
nachten vaak ook bedrijvig. Terwijl de 
ene groep nog maar net terug was van 
hun nachtspel, vertrok de volgende 
groep alweer op nachtdropping en 
maakte een andere groep nog snel zijn 
dromen af om daarna gewekt te worden 
voor een dauwtocht. Natuurlijk werd er 
ook op toegezien dat de leden voldoen-

de slaap hadden, want voor al deze acti-
viteiten is slaap onontbeerlijk!  

Ook een themadag stond dit jaar weer 
op de planning, waarbij elke groep een 
thema koos waarin ze de hele dag 
spelletjes zouden spelen en het avond-
eten zouden koken. Op 4 augustus 
moest het Griekse-Godenthema dan ook 
even wijken voor allerhande andere 
zotte werelden. Zo was er een groep die 
mocht ervaren hoe het was om mijnwer-
ker te zijn (ook nu was de hitte dus op 
zijn plaats), terwijl een andere groep een 
zeer fanatieke F.C. De Kampioenendag 
op poten zette. De vreugde kon dan ook 
niet op toen bleek dat er die avond op 

het 

plaatselijke dorps-
feest in Geel effectief een Kampioenen-
film op groot scherm vertoond werd. 
Pure toeval, echt waar! 

 Na alweer enkele dagen druk gevuld te 
hebben met onder andere kanovaren, 
een heuse paralympicswedstrijd, enkele 
quizzen en de obligatoire doop, waren 
de leden er samen met hun Griekse 
vrienden ook in geslaagd de drie voor-
werpen te bemachtigen. Hierdoor waren 
de Goden het erover eens dat de leden 
wel een tripje verdiend hadden. Zo 
kwam het dat op 6 augustus de oudere 
groepen op 2-daagse vertrokken, terwijl 
de jongere groepen onder de blakende 
zon richting zwembad slenterden.  

Terwijl de Aspi’s voor de kroon op hun 
Chirocarrière richting Mechelen trokken,  



brachten zowel de Tito’s als Keti’s een 
dagje door in Bobbejaanland. Hierna 
reden de Tito’s verder richting Heren-
tals om na één persoon aangesproken 
te hebben, meteen een slaapplaats te 
vinden in een heus 4-sterrenhotel mét 
binnenzwembad! De Keti’s  bleven 
daarentegen met hun beide voetjes op 
de grond en sliepen onder de blote ster-
renhemel. Twee zeer leuke uitersten!  

Toen de groep op 7 augustus terug her-
enigd was op de Olympos in Geel, was 
Chiron daar weer om Zeus en Poseidon 
eindelijk richting onderwereld te bren-
gen. Zo gezegd, zo gedaan en het effect 
liet niet al te lang op zich wachten: die 
nacht liet Hades zijn meest gruwelijke 
onweders en windstoten los op de 
kampplaats, waardoor de leden even uit 
hun tenten geëvacueerd moesten wor-
den. Gelukkig hadden wij de Oppergod 

aan onze kant en dienden wij niet, zoals 
overige jeugdbewegingen in de buurt, 
ons kamp te ontruimen. Dankzij de snel-
le en goede reactie van de leiding én 
immer behulpzame en capabele kook-
ouders, konden de kinderen snel terug 
veilig hun bedje in. Over die kookouders 
gesproken: moet het nog gezegd wor-
den dat zij ook dit kamp weer alles ge-
geven hebben om de kinderen en lei-
ding de lekkerste maaltijden voor te 
schotelen? Leider Wim draaide dit 
kamp de meeste shiften met hen mee 

en mocht zo zelf ervaren hoe hard er in 
de keuken gewerkt wordt. 

Na een tumultueuze nacht, was het op 
8 augustus tijd voor de confrontatie 
tussen Zeus en Poseidon enerzijds en 
Hades anderzijds. Na een goed gesprek 
besloten zij dat vrede boven oorlog te 
verkiezen valt en schudden zij elkaar de 
hand. Ter ere hiervan, en om de leden 
van Chiro Leouki Meldert te bedanken 
voor hun hulp en gezelschap,  werd er 
besloten die avond een groot feest te 
houden. Terwijl de leden in hun pen 
kropen om liedjes te schrijven, staken 
de kookouders de BBQ aan. De leiding 
haalde dan weer de muziekinstallatie 
naar buiten om de heuse openluchtfuif 
voor te bereiden. Ondanks het hevige 
onweer van de vorige nacht, was de 
Grieks-Geelse natuur helaas nog niet 
klaar voor een echt kampvuur. Met be-
hulp van wat paletten en heel wat licht-
jes werd er toch een prachtig alternatief 
tevoorschijn getoverd. Nadat iedereen 
zijn buikje had gevuld – de legende gaat 
dat er zelfs iemand zó enthousiast is 
geweest, dat zijn of haar maag uiteinde-
lijk protesteerde en alles terug naar de 
ingang stuurde – werden de beste 
beentjes voorgezet op de fuif en de 
hese stemmen nog een laatste keer 
gepijnigd aan het geïmproviseerde 
kampvuur.  

Het was een goddelijk kamp en stiekem 
kijken we dan ook al uit naar de volgen-
de editie. Bedankt kookouders en lei-
ding, bedankt leden om er samen zo 
een geweldige dagen van te maken! 

Onze kampblog en meer  
foto’s: http://www.chiroleouki.be  

http://www.chiroleouki.be


Hoe konden we ons Chirojaar beter starten dan langs te gaan in de lagere school. 

Sommige werden al spontaan gelukkig toen ze ons zagen wandelen in de gang.  

Andere keken nog een beetje verlegen toe. Maar na ons toneeltje over dat  

iedereen welkom was bij onze Chiro: groot of klein, stil of luid werden ook de iets 

stillere kinderen helemaal omvergeblazen.  

Tijdens de speeltijd speelden we nog een paar typische Chirospelletjes en daarna 

vertrokken we alweer. Maar we zouden elkaar niet voor lang moeten missen want 

zaterdag was het al de eerste spelnamiddag.  

Ledenwerving 



Kom jij met de fiets naar de Chiro? Top! 

Maar het zou pas echt super zijn als jij ook veilig met de fiets naar de Chiro komt.  

Met de fiets naar de Chiro 

1. wit/geel fietslicht vooraan 

2. rood fietslicht achteraan 

3. witte reflector vooraan 

4. gele/oranje pedaalreflectoren 

5. rode reflector achteraan 

6. voorrem en achterrem 

7. fietsbel 

8. twee gele/oranje reflectoren  

    per wiel of/en een reflecterende 

    witte strook langde beide kanten 

    van de band 

9. fluohesje 

Eetdag 



Wij zoeken: 

kerstversiering. Misschien is jouw kerstversiering wel aan vervanging  

toe of heb je een zo uitgebreide collectie dat je wel wat kan missen. 

 kerstlampjes 

 kerstbomen 

 kerstballen 

 grote kerstfiguren 

Het is allemaal welkom! 

 Oproep 



Een blondje krijgt een tweeling en weent ononderbroken. De verpleegster 

vraagt :"Waarom ween je eigenlijk? Je hebt twee prachtige babys!" "Ja, maar 

ik weet niet van wie het tweede is!!" 

 

Mijn hond is heel bijzonder: Hij brengt mij iedere ochtend de krant. "Maar dat is 

toch niet zo heel bijzonder?" "Jawel, want ik heb geen abonnement!"  

 

Jantje neemt altijd een liniaal mee naar bed. Vraagt moeder op een dag:  

“Jantje waarom neem je elke dag een liniaal mee naar bed?” Waarop  

Jantje antwoord: “Ik wil weten hoe lang ik slaap!” 

 

In de wiskundeles ziet de juffrouw dat klein Jefke niet oplet. Ze roept en vraagt : 

"Wat is 2 en 4 en 28 en 44?" Jefke antwoordt onmiddellijk:  

"Canvas, BRT 1, RTL 4 en Eurosport!" 

 

Beste Sint 

Mijn wens voor dit jaar is een dikke vette bankrekening en een slank lichaam. 

Het zou fijn zijn als u deze 2 niet door elkaar zou halen, zoals vorig jaar. 

Bij voorbaat dank...  

Zoek de 5 verschillen 

Lachen 



We hebben door de jaren heen al heel wat 

materiaal verzameld. We willen deze dan ook 

graag verhuren aan zij die iets kunnen  

gebruiken voor hun feestelijkheden. 

Voor meer informatie kan u altijd terecht op 

verhuur@chiroleouki.be 

Verhuur 

Doe mee met onze Hallo-wedstrijd. Ergens in deze Hallo is ons Chirologo verstopt. 

De logo’s op de informatiepagina’s tellen uiteraard niet mee, maar het is wel dit 

digitaal logo dat je moet zoeken. Het zoeken start dus op pagina 7. Uit onze deel-

nemers wordt 1 winnaar gekozen die 2 gratis consumpties krijgt op Jingle Walks—

Jingle Rocks. Deelnemen kan door HIER te klikken.  

 Zoek LEOUKI 

mailto:verhuur@chiroleouki.be?subject=Verhuur%20Chiro
https://goo.gl/forms/f7MMATUmg8SJlZd13


Ingrediënten: 

150 g boter 

100 g rietsuiker 

1 ei 

55 g walnoten 

0.5 tl nootmuskaat 

1 el cacaopoeder 

125 g zelfrijzend bakmeel 

50 g pure chocolade 

 

Chocolade-notenkoekjes 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 180°C. Meng de boter met de 

suiker en klop het ei erdoor. Voeg de nootmuskaat, 

cacaopoeder, het bakmeel en een mespunt zout toe. 

Meng alles tot een soepel beslag. Schep de chocolade er-

door. 

 

Leg met behulp van 2 eetlepels 25 bergjes beslag ter grootte van een 

walnoot op een met bakpapier beklede bakplaat. Zorg voor 3 cm afstand tus-

sen de bergjes. Druk boven op elk bergje een walnoot.  

 

Bak de koekjes in de oven in ca. 20 minuten gaar. 

Op woensdag 26 december vindt onze tiende editie van Jingle Rocks plaats. Hierbij 

wordt OC De Kalen Dries volledig in kerstsfeer gezet.  

Jingle Rocks 



Jingle Walks 

Doolhof 


