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Let's Go!

HalloHalloHallo



Hey, (nieuw) chirolid!

V.U.: CHIRO LEOUKI MELDERT VZW | PASTORIJSTRAAT 24/0.02, 3560 LUMMEN

Voorwoord
Hey, jij daar!

Ja, jij. Je bent actief in de Chiro, hé. Dat het daar geweldig is? Yep, er hangt een ongedwongen sfeer

en je speelt er met je tofste 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 leden vinden net als jij de Chiro

fantastisch. We vormen een kleurrijke bende, geen één is gelijk en zijn samen een topteam. Samen

laten we zien hoe veelzijdig en inclusief we zijn. 

We wensen je 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 900 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.

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...
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"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

tweejaarlijks boekje "Hallo".
Dit Chirojaar mag u nog

verschillende edities van ons
verwachten. Telkens met een heleboel

informatie en amusante verhalen.
 

Mocht iemand dit boekje niet
ontvangen, kan je je via onze

website of per mail abonneren.
 

"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 hoofdletter P geschreven.



Vind ons terug via...
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www.chiroleouki.be

Op onze eigen website kan je terecht voor
meer informatie, foto's, de kalender...

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 je ons altijd mailen.

chiro_leouki_meldert

Hier zal je leuke sfeerbeelden kunnen zien van onze activiteiten
alsook promo voor onze evenementen.

f



 Kalender

mei
 

13 - spelnamiddag
27 - spelnamiddag

26 - barbecue

juni juli
 

1 - spelnamiddag
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15 - spelnamiddag

22 - #DVDJB
29 - spelnamiddag

 

oktober november december

januari februari maart

april

augustus

 
6- eetdag

11 - SN Wapenstilstand

19 - spelnamiddag

3 - Sinterklaas
17 - Kerst

26 - Jingle Walks

EXAMEN
REGELING

Elke groep zal tijdig  laten
weten wanneer zij vervanging

hebben kunnen voorzien

 
4 - spelnamiddag

18 - carnaval

4- spelnamiddag
 18 - spelnamiddag

18 - quiz

 

1 - spelnamiddag
8 - spelnamiddag
10 - Paasontbijt

 22 - spelnamiddag
29 - spelnamiddag

1 t.e.m. 9
KAMP

 
EXAMEN

REGELING
Elke groep zal tijdig  laten

weten wanneer zij vervanging
hebben kunnen voorzien

Check steeds de website voor mogelijke wijzigingen.



Chirowerk is meer dan enkel spelletjes spelen. Een robbedoes

die voor het eerst een toneeltje maakt. Een aspi die zich

kwetsbaar opstelt. Een leid(st)er die de fuif coördineert.  Elke

Chirodag opnieuw geven we het beste van onszelf en worden

we stap voor stap beter op onze eigen manier. In de Chiro

zitten, is als het ware een zoektocht naar je eigen

superkrachten. Dit werkjaar gaan we die zoektocht allemaal

samen aan!

Chirohiro’s, want Chiro, daar is toch een hoek af. Het hoeft

niet allemaal perfect te zijn. Een beetje speels, daar zijn we

niet vies van. We mogen fouten maken en samen groeien we

verder naar een betere versie van onszelf en van de

Chirogroep. En ook: laat een robbedoes eens ‘Chiroheroes’

schrijven, dan kom je sowieso op Chirohiro’s uit :D.

WWW.CHIROLEOUKI.BE • INFO@CHIROLEOUKI.BE

Waarom Chirohiro's?

Jaarthema: Chirohiro's

Iedereen is een Chirohiro met unieke krachten!
In dit jaarthema willen we iedereen stimuleren om op zoek te gaan naar een eigen

superkracht. Leden moeten de vrijheid krijgen om hun kwaliteiten te ontdekken op veel
verschillende manieren. Ze worden daarbij geholpen door hun leid.st.ers, die hun

superkracht als Chiroleiding inzetten. Door gevarieerde activiteiten te organiseren met
elke week opnieuw een leuke insteek, krijgen de leden de kans om hun superkracht te

vinden.
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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 betekent 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.
Alle pauzes (chips met drankje) zijn inbegrepen. Enkel bij speciale activiteiten is het mogelijk
dat er nog extra centjes moeten worden meegebracht. Dit zal dan gecommuniceerd worden.

Bij het begin van het nieuwe Chirojaar moeten de kinderen opnieuw worden ingeschreven.

Het inschrijvingsgeld incl. alle pauzes bedraagt 50 euro.
Dit moet gestort worden op onze rekening: BE92 9799 8531 8123 met als mededeling “lidgeld-
‘naam’ – ‘groep'”. Het is zeker belangrijk dat je het inschrijvingsformulier ook nog even invult.
Meer informatie is te vinden op onze website.

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

Via de mutualiteiten zijn er heel wat tegemoetkomingen voor een jeugdbeweging mogelijk.
De formulieren hiervoor zijn terug te vinden op onze website.

AANWEZIGHEID
Al van in het begin van het Chirojaar kijken de meesten uit naar het jaarlijks kamp. Opdat er
tussen de leden een goede groepssfeer zou kunnen groeien en de leiding de leden kent, is het
zeer belangrijk dat iedereen geregeld naar de spelnamiddagen komt.

Wij vragen dan ook dat alle leden min. 10 keer naar de Chiro komen om mee op kamp te kunnen
gaan. Vermits er meer dan 20 activiteiten zijn, moet dit zeker haalbaar zijn.

Als er kinderen omwille van een andere hobby niet op tijd op de spelnamiddag kunnen zijn, kan je
best contact opnemen met iemand van de leiding.
Zo kan er iets afgesproken worden.

Inschrijven

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ9szcsQdtQePJvmoHsDmn8npOatYcidfQCzREdj_8g7e9fg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ9szcsQdtQePJvmoHsDmn8npOatYcidfQCzREdj_8g7e9fg/viewform
http://chiroleouki.be/financieel/
http://chiroleouki.be/downloads/


Leiding

Dames en heren, hierbij stellen we jullie de leidingsploeg 2022-2023 voor! 

 

Er staan 21 leuke leiders en leidsters paraat om van iedere spelnamiddag een

onvergetelijke dag te maken en zo een spetterend Chirojaar te verwezenlijken.

De leidingsploeg is er helemaal klaar voor, jullie ook?  

Robbedoes
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Edith Marechal
21-09-2001

Kinesitherapie
5e jaar leiding

Milan Willems
21/02/2004

Handelsingenieur in de
beleidsinformatica

1e jaar leiding

Dries Huysmans
1/02/2004

Handelswetenschappen
1e jaar leiding

Toon Bervoets
1/09/2004

Burgerlijk ingenieur
1e jaar leiding

Leidingsploeg



Rakwi

Rune Raymakers
30/06/2001

Tuinaanleg/onderhoud
5e jaar leiding

Justine Gerlache Courtney Moonens
27/04/2004

Elektromechanische
systemen

1e jaar leiding

Tibe Raymaekers
14/04/2005
Industriële

Wetenschappen 
1e jaar leiding

Frauke Vanderkrieken

31/03/2005
latijn-wetenschappen

1e jaar leiding

Glenn Enkels Nic de Ceuster
28/08/2004

Toegepaste informatica
1e jaar leiding

20/09/2001
Ergotherapie
5e jaar leiding

Arno Struyf
12/05/2004

Internet of Things (IT)
1e jaar leiding

Tito

Ian Poel
14/06/2005

Kantoor
1e jaar leiding

Simon Dasque

Speelclub
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12/04/1999
Vroedvrouw

6e jaar leiding

Daan Poels
13/08/2004

Handelsingenieur
1e jaar leiding

03/03/1999
Economie 

6e jaar leiding



Freelance

Keti

Katlijne Gerlache
12/03/2001

Leerkracht lager
onderwijs

6e jaar leiding

Tijs Kupers
19-03-1999

Geneeskunde
6e jaar leiding

Timon De Vos
27/06/2001

Industrieel Ingenieur
Ontwerp en Productie

5e jaar leiding

Aspi

WWW.CHIROLEOUKI.BE • INFO@CHIROLEOUKI.BE

Anna Houtmeyers
16/05/2003

Interieurarchitectuur
3e jaar leiding

Marthe Dasque
11/08/2001

Biomedische
wetenschappen
5e jaar leiding

Kathinka Mardulier
26/04/1999

Spoedgevallen
verpleegkundige

6e jaar leiding



Voor wie dit 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.

Zo krijg je 10% korting op creatief materiaal. Let op, deze korting is niet geldig op Chiroproducten,

spelmateriaal, workshops, boeken en sterproducten. Het enige dat je moet doen om van deze korting

te kunnen profiteren is even je naam vermelden an de kassa. Zij kunnen je dan opzoek in hun

computersysteem.

Daarnaast werkt De Banier ook samen met de Hopper (scoutswinkel). Daar moet je echter wel een

klantenkaart aanvragen waarmee je korting kan krijgen.

Tweedehandskledij
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 tweedehandsuniformen aan een spotprijs. 

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. 

Uniform
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Uniform
Je hebt maar één blik nodig om te weten: dat is Chiro!
Je herkent ons aan onze Chirokleren. 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. Dit bestaat uit
een Chiroshort, Chirorok of Chirobroekrok en Chirohemd.

De prijs voor elk kledingstuk gaat van 33 tot 36 euro.



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 hierom vraagt!

Tijdens onze Chiroactiviteiten worden er foto's

gemaakt. Deze worden soms gepubliceerd op

onze website, onze facebookpagina en in onze

Hallo.

Ouders die dat liever niet willen,

kunnen dit (schriftelijk) melden aan de leiding.

Extra info
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Kledij

Foto's



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. 

 

In de toekomst zullen we onze gebouwen ook ter beschikking kunnen

stellen voor verhuur. Meer informatie hierover volgt nog. 

 

Voor meer informatie kan u altijd terecht op verhuur@chiroleouki.be
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Verhuur

Met de fiets naar de Chiro

wit/geel fieslicht vooraan

rood fietslicht achteraan

witte reflector vooraan

gele/oranje pedaalreflectoren

rode reflector achteraan

voorrem en achterrem

fietsbel

twee gele/oranje reflectoren per wiel of/en

een reflecterende witte strook langs beide

kanten van de band

fluohesje

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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Allerlei



We leggen het kort uit voor diegenen die

trooper nog niet kennen. 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.

Nog vragen? Vraag het ons!
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Trooper

https://chrome.google.com/webstore/detail/trooperbot/ffihebdjbmojhogbafnobhbkaccambpn?hl=nl
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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.

Slotlied

Ik vlieg als een kruisraket door de lucht 
Pijlsnel alle boosdoeners slaan op de vlucht 
Kijk cool iedereen wijst naar boven en zucht 

Als er iemand jou in de kou laat staan
Wees niet bang meer want ik kom eraan 

REFREIN: 
I’m your Chirohero  
Ik sta aan je zij  
I’m your Chirohero 
Jij gelooft in mij  
Niets of niemand die jou en mij kan verslaan  
Yeah Yeah Yeah  
I’m your chirohero  
Ik sta aan je zij  
I’m your chirohero  
Jij gelooft in mij  
Samen kunnen wij alle boosdoeners aan 
Ja we komen er aan!  

Openingslied: Superhero



Evenementen

WWW.CHIROLEOUKI.BE • INFO@CHIROLEOUKI.BE

Spaghetti
Spaghetti veggie
Lasagne
Macaroni
Croque Monsieur ( enkel ter plaatse )
Croque Bolognaise (enkel ter plaatse)
Kinderspaghetti
Tomatensoep per liter (enkel afhaal)
Spaghettisaus per liter (enkel afhaal)

Dame Blanche

Kaarten via leiding en leden
Online

Onze traditionele eetdag is weer terug!
Wanneer
zo. 6 november 2022
12:00-14:00 & 17:00-19:00

Waar
O.C. De Kalen Dries
Meldertsebaan 2, 3560 Lummen

Menu

Inschrijven

Je bestelling is definitief na betaling!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScL24tWZ3aYtWCEL6AxRNKTvNVSRkBObfoaX6vhxn3FBgVfPQ%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR1YJOAhxVuf9fq9xpf-mlOotlIUzIG6g3gPzwo6hkp5lEsJS__4WQS2Mco&h=AT1Amh71Byey2stvCAJSx753Twva6UsYWXBgoM45Y_4WhP-K15RKVeTxYicedaECAa5JwIBgTXtEUxgx-ia7cWYkRIR3x_VCnCpwdiKnGfuSU4W68-W1k6lCI8lPuPqflKszlfYRI_jb3Kangw&__tn__=q&c[0]=AT1LZ_rVjSSs7C95zeC89KKhgQJlUzwoyeUgb48rC3y7pNEy4VQOPYEkDHSdxzfc_oMZWVGcddBYBfTpxxRs6P2YMN3J_2czpgooApe_zf3ibcG22XkDYtpxybx1M3iCQJikvkfOBogJXhWExP90ziRkzSIO5IrDub7rntHCFj8bqQVtNQ


 

Vier Halloween in stijl met deze kleurrijke toetjes!
Eenvoudig om te maken en leuk voor de kinderen.
Je kan gele mascarpone voor een stevig resultaat
gebruiken, maar je kunt ook vanillevla gebruiken.

Ingrediënten
Voor 4 toetjes:
250 g mascarpone
250 ml verse slagroom
2 el suiker
een paar druppels gele kleurstof (bijvoorbeeld citroengeel)
een pak chocoladekoekjes (of chocoladecake)
8 marshmallows
chocolade-decoratiestift

Bereidingswijze
Klop de slagroom samen met 2 el suiker stijf en meng met een spatel de mascarpone
hierdoor. Voeg een paar druppels gele kleurstof toe aan dit mengsel en roer goed door. 

Neem 4 glaasjes. Doe in elk glaasje een laag van het gele mengsel. Verkruimel de
chocoladekoekjes/chocoladecake en leg een royale laag van de stukjes koek/cake in
ieder glas.

Schep hierop weer een laagje van het mascarpone-slagroommengsel. 

Leg twee marshmallows op ieder glaasje, dit worden de ogen. Zet met een chocolade-
decoratiestift een ronde stip op iedere marshmallow. 

Je Halloween-toetje is nu klaar. Griezelig lekker!

         Laat ons zeker het resultaat zien door ons te taggen op Facebook of/en Instagram!

Koken maar!

WWW.CHIROLEOUKI.BE • INFO@CHIROLEOUKI.BE

https://www.smulweb.nl/recepten/mascarpone
https://www.smulweb.nl/recepten/room/slagroom
https://www.smulweb.nl/recepten/chocolade/chocoladecake
https://www.smulweb.nl/recepten/chocolade

