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Hallo Chirovrienden! 

De afgelopen weken konden we van de eerste lentezon-
nestralen genieten. Hoog tijd dus om jullie op de hoogte te 
brengen van onze avonturen van afgelopen winter.  

De komende maanden staan er ook nog veel activiteiten 
op het programma. Ook hier hopen we jullie op te mogen 
verwelkomen.  

Zo is het eind mei 3 dagen feest met barbecue, Chirocafé 
en de 41ste editie van het Chirobal! 

 

Veel leesplezier! 

 



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


Ook dit jaar mag je nog heel wat toffe spelnamiddagen verwachten, alsook 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 

Mei 

4 SN 

18 SN 

Juni 

15 SN 

29 SN 

Juli 

6 SN 

Augustus 

1 t.e.m. 9 Kamp 



SOUBRY 

Soubry zorgt ervoor dat we pastaproof 

op kamp kunnen gaan!  

We kunnen sparen voor gratis pasta en 

een leuk Mikado XL spel en kunnen  

bovendien kans maken op een super-

deluxe pastabar op kamp! 

Knip hiervoor de barcodes van de  

Soubry pastaverpakkingen uit.  

De codes mag je binnenbrengen bij ie-

mand van de leiding, in onze  

brievenbus stoppen of deponeren in de 

verzameldoos aan de kassa in de Spar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzamel met ons mee 



Op zaterdag 24 november vierden we  

Christus Koning. De spelnamiddag begon 

iets vroeger dan gewoonlijk, namelijk al om 

13 uur. Zo was er voldoende tijd om weer 

verschillende leuke spelletjes te spelen. Van 

al dat ravotten had iedereen honger gekre-

gen. We aten gezellig samen een hotdog. 

Nadat iedereen zijn buikje gevuld had,  

sloten we de dag af door samen naar de 

kerk van Meldert te gaan. Hier vond de  

viering  van Christus Koning plaats. 

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 eerstejaars-

leiding. Zij spraken het leidingswoord uit 

waarbij ze beloven dat ze zich zullen  

inzetten voor de jongeren van onze Chiro. 

De mis werd afgesloten met het slotlied, dat 

in een grote kring gezongen werd! 

                                  Christus Koning 



Op zondag 4 november vond onze jaar-
lijkse eetdag plaats. Tijdens deze eetdag 
kon iedereen die zin had in een lekker 
middag- of avondmaal genieten van 
verschillende gerechten, klaargemaakt 
door de leiding. 

Naast de overheerlijke spaghetti was er 
ook de keuze voor een lasagne,  
macaroni of croque. Voor ieder wat 
wils. Voor de vegetariërs onder ons was 
er ook vegetarische spaghetti. 
 

Vele buikjes werden rond gegeten. 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 top-
team verliep de middag en avond weer 
perfect. 
 

Onze uitstekende voorbereiding was 
ook dit jaar weer van groot belang.  
Zaterdag was de leiding namelijk al druk 
in de weer met het snijden van kilo’s 
groenten. Met als resultaat  
verrukkelijke maaltijden. 

De vele blije gezichten en goed gevulde 
buikjes waren het bewijs van weer een 
geslaagde editie.  

Wij willen iedereen nog 
bedanken voor zijn aanwezigheid en 
steun! 

Graag tot volgend jaar! 

Eetdag 





Wapenstilstand 

Zoals elk jaar stonden wij ook in 2018 op 11 november klaar voor de her-

denking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.  

 

Reeds vroeg in de ochtend verzamelde we samen met de oud-strijders en 

de fanfare op het dorpsplein om naar de 

kerk te trekken. Na een viering begeleid 

door het prachtige koor en de fanfare vond 

er een bloemenneerlegging plaats bij het  

herdenkingsmonument waar ook onze 

kleinste een roosje mochten neerleggen. 

 

Vervolgens werden we uitgenodigd op een 

receptie georganiseerd door de  

gemeente. Na een kleine versnapering en 

een drankje stond er ook nog een lekkere 

portie soep te wachten op de Chiro om ons 

op te warmen. Zo was iedereen weer klaar 

om een namiddag te spelen!  

 

Elke groep speelde nog een hele namiddag 

allerlei spelletjes om zo allemaal om 17 uur 

huiswaarts te keren. 



Barbecue 

Tijdens het Hemelvaartweekend kunnen jullie weer komen smullen van een  

heerlijke barbecue. Inschrijven kan via deze link of via de leiding. 

Photobooth 

Elke spelnamiddag proberen wij als leiding voor heel wat speelplezier te zorgen. 

Om jullie hiervan te laten meegenieten, nemen wij geregeld foto’s. Bezoek onze 

website voor nog meer kijkplezier. 

https://forms.gle/ACh6ybW9mP94vLvFA


Op een dag van het jaar zijn alle kinderen superblij. Dat was dit jaar op zaterdag 1 

december. Het was de dag dat Sinterklaas samen met zijn zwarte pieten een  

bezoekje aan onze Chiro bracht. 

Door de regen kwam Hij met paard en koets en met 

twee zwarte pieten aan zijn zijde naar de Chiro toe. Er 

werd door de kinderen een erehaag gevormd om hem te 

verwelkomen. Toen we samen met de Sint naar de Chiro 

wandelden kwam er nog een zwarte piet af met de fiets. 

Hij was te laat en  was dus op eigen houtje naar de Chiro 

moeten komen. 

Nadat de kinderen de Sint en zijn pieten onthaald had-

den met het zingen van leuke liedjes, deden de kinderen 

hun uiterste best om een mooie troon te maken en hun 

lokaal te versieren  met allerlei tekeningen. 

Vervolgens begon de Sint aan zijn grote ronde doorheen alle lokalen. Iedereen 

moest in groepjes of helemaal alleen naar voren komen, zodat de Sint hen kon  

opzoeken in zijn groot boek. Sommigen hadden iets kleins mispeuterd, maar dat 

werd door de Sint door de vingers gezien. Hij zei dat iedereen braaf was geweest, 

zelfs de leiding die af en toe wel eens een grapje uithalen.  

Op het einde van de dag werden de kinderen beloond met snoep en cadeautjes. De 

kinderen zongen nog enkele liedjes terwijl we de Sint uitwuifde. 

Sinterklaas 





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.  

De Chiro werd verdeeld in twee groten groepen. Eén groep met de 

drie jongste groepen en de andere groep met de drie oudste groepen. 

Zij werden nog eens eerlijk verdeeld in kleine ploegen. In elke ploeg zaten 

er kinderen van elke groep. Zo konden beide kerstquizen eerlijk verlopen.  

Ondertussen werd er door de andere leiding voor een kerstdiner gezorgd. Na het 

spelen werd er gretig gesmuld van de lekkere spaghetti. Afsluiten deden we met 

datgene waar iedereen al een hele namiddag naar uitkeek, de pakjes. Alle pakjes 

werden uitgedeeld en doormiddel van een spelletje of muziekronde eerlijk  

verdeeld. Eens iedereen een cadeautje had, konden deze niet snel genoeg uitgepakt 

worden! We keerden tevreden naar huis, uitkijkend naar wat 2019 zal brengen.  

Kerstfeestje 



Op 26 december vierden we de tiende verjaardag van Jingle 

Rocks.  ‘s Ochtends vroeg startten we met de voorbereiding om de 

zaal in winterse sferen te brengen.  Er werden heel wat kerstlampjes 

opgehangen en ook buiten werd er een gezellig koertje gemaakt. 

Vooraleer het feest van start ging vond er een tweede editie van Jingle Walks 

plaats. Na een eerste succeseditie mochten we ook dit jaar weer heel wat  

wandelaars verwelkomen.   

 

Na de koude getrotseerd te hebben, zorgde Hasse voor een goede opwarming. Met toffe 

en rustige nummers brachten ze de sfeer er goed in, zodat de zaal helemaal klaar was voor 

het optreden van onze vaste waarde, Covers on the Rocks. Er werd stevig gerockt en  

gedanst. Onze deejay was al paraat, maar ze wisten van 

geen ophouden. Uiteindelijk konden we afsluiten met 

een set van Don Divi.  

Het was weer een geslaagde editie waarbij de drankjes 

rijkelijk vloeiden. Bedankt aan alle aanwezigen! 

 

Jingle Walks & Jingle Rocks 





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.  

Misschien wel een ideetje voor Pasen?! 

Nog meer speelplezier 

Benodigdheden: 

bodem van een plastic fles 

wasknijpers 

spons 

verf 

bloemen in een plastic bloempotje 

 

Werkwijze: 

Verf de wasknijpers door de verf met een spons 

op de wasknijpers de deppen. Laat ze drogen. 

Plaats de wasknijpers op de rand van de bodem 

van de plastic fles. 

Plaats het bloempotje in het midden. 

Als de wasknijpers te ver doorbuigen naar  

buiten, kan je ze eventueel vastplakken op het 

bloempotje. 

Creatieve bloempotjes 



Ingrediënten voor 4 personen: 

220 g tarwebloem 

160 g speltbloem 

130 g witte suiker 

1 el cacaopoeder 

1 el bakpoeder 

1 th bicarbonaat 

 

130 g boter 

4 Snickers 

2,5 dl melk 

2 eieren 

 

Muffins met stukjes 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 210°C. Meng de tarwebloem 

met de speltbloem, de suiker, het cacaopoeder, het bak-

poeder en het bicarbonaat in een kom. Smelt de boter. Snijd 

3 Snickers in stukjes en smelt ze in de boter. Meng de gesmolten boter met Snickers 

door de bloem. Doe er de eieren en de melk bij. Meng alles goed.  

Snijd de laatste Snicker in kleine blokjes. Schep ze door het deeg. Zet papieren 

vormpjes in een muffinvorm of op een bakplaat. Vul de vormpjes voor 3/4 met het 

beslag. Bak ongeveer 30 minuten in de oven. Controleer met een satéstokje of ze 

gaar zijn. Laat afkoelen en smullen maar! 

Cijferpraatje  

Er lopen een 8 en een 0 over straat. Zegt 

de 0 tegen de 8: 'Zo zo, jij hebt je riem 

strak zitten!'  

Moppen 

- Mijn vrouw en ik zijn nu al bijna 

dertig jaar getrouwd, maar als ik 

thuiskom, verwelkomt zij mij nog 

altijd met een zoen! 

- Ja, ja, hmm, ik ken die... alcohol-

proef 

Mijn worm 

Een jongetje zit te vissen. Na een poosje 

komt er een agent aan: "Zeg manneke, je 

mag hier helemaal niet vissen." Zegt 't jonge-

tje: "Ik vis helemaal niet! Ik doe alleen maar 

m'n worm in bad!"   



Droedels 

Doolhof 

feestnummers - kussensloop - veearts 




