
Februari - Maart - April

Spaghettiavond
Chiro Melden
11 & 12 februari



Beste ouders, liefste leden, 
 
2023 nu al een maand bezig. We vragen om tijdens de wintermaanden de leden steeds extra dik aan te 
kleden. Activiteiten kunnen nog steeds buiten doorgaan en ook onze verwarming in de lokalen staat niet 
aan. 
De examens zitten er nu volledig op. Dit wil zeggen dat de activiteiten weer doorgaan op zondag van 14u 
tot 17u. Bij eventuele wijzigingen laten we dit altijd weten via Facebook en mail. 
 
Spaghettiavond 
 
Binnen enkele weken is het weer zo ver: dan serveert Chiro Melden opnieuw de lekkerste spaghetti van 
Melden en omstreken! 
 
WANNEERMOEKIKDERZIJN?! 
Zaterdag 11 februari vanaf 18u en zondag 12 februari vanaf 11u. 
 
WASCHAFTDEPOT?! 

– Spaghetti: 14 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen. Wij voorzien ook een vegi-
spaghetti. Gelieve dit wel te vermelden bij de inschrijvingen. 

– Kaasschotel: 18 euro 
– Heerlijke zelfgemaakte dessertjes! 

 
WAARMOEKIKZIJN?! 
Dorpshuis de Linde te Melden 
Berchemweg 250 te Oudenaarde 
 
HOEMOEKIKRESERVEREN?! 
– via chiromelden@hotmail.com 
– via Lotte op het nummer 0474/01.04.11 
– Of klik hier om je in te schrijven via het google formulier 
 
Kledij 
Met creatieve en avontuurlijke activiteiten dagen we de leden uit om hun grenzen te 
Verleggen. Tijdens de activiteiten durven we ook al eens te ravotten in de modder en kan het er al eens 
ruiger aan toe gaan. Gelukkig is ons chiro uniform daartegen bestand. Daarom vragen we om steeds het 
uniform en goed schoeisel te dragen. Daarvoor kan je op zondag terecht bij onze kledij 
verantwoordelijken Lotte en Quinten en Leonie. 
 
Kamp 
 
Kamp vindt dit jaar plaats van dinsdag 11 tot dinsdag 18 juli. Dit betekent ook dat de bezoekdag dit jaar 
op een dinsdag valt. De vaste huurperiode van de kampplaats laat ons helaas niet toe om het kamp te 
eindigen op een weekend- of feestdag. Hoewel we beseffen dat dit niet altijd eenvoudig is, willen we 
graag vragen om bij de planning van uw vakantie in de mate van het mogelijke rekening te houden met 
deze kampdata. Zowel voor uw kind als voor ons, is het een heel pak leuker als ze aan het volledig kamp 
kunnen deelnemen. 
 
Als er nog vragen zijn kan u ons altijd bereiken via Facebook, mail 
(chiromelden@hotmail.com) of telefonische: Joren Clepkens 0478/35.06.27 en Ben Van den 
Berghe 0483/05.26.43 
 
Groetjes van de leiding 
Aaron, Ben VD, Ben VdB, Emiel, Jana, Joren, Lara, Leonie, Lies, Lotte, 
Marie-Clementine, Quinten, Sjorgen, Tiele, Victor 



SLOEPIE
05/02 AFSCHEIDSFEESTJE VOOR LOTTE! 

12/02 KOMEN JULLIE OOK EEN HEERLIJKE SPAGHETTI
ETEN? GEEN CHIRO WEGENS SPAGHETTIWEEKEND! 

19/02 WIE IS JOUW VALENTIJNTJE? CHIRO VAN 14U
TOT 17U! 

26/02 WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN! 

05/03 DE LEIDING IS OP KAMPVERKENNING! WE
LATEN NOG WETEN OF DE CHIRO ZAL DOORGAAN 

12/03 ORK, ORK ORK, SOEP EET JE MET EEN ... 

19/03 MORGEN IS HET LENTE! 

26/03 GEWESTDAGEN! MEER INFO VOLGT NOG 

02/04: VERTEL ONS JE BESTE MOP! 

09/04: CHIRO MELDEN FEESTEN! 

16/04 APRILLETJE ZOET, HEEFT NOG WEL EENS EEN
WITTE HOED

23/04 BLOTE VOETEN, WILDE HAREN, SAMEN GAAN
WE AVONTUREN SPAREN. NEEM JULLIE VERSE
KLEREN MEE

27/04-30/04 SLOEPIEWEEKEND! 

J A N A ,  L A R A  &  L O T T E  



!!!SPEELCLUB!!!  
 

29/01: Movie day (eigen drankje en zakje chips meenemen) 

5/02: Bosspel (stevige stapschoenen aandoen) 

12/02: Spaghettiweekend (!!!GEEN CHIRO!!!) meer info op 
facebook 

19/02: Het grote ganzenbord 

26/02: Leiding tegen leden 

5/03: Leidingsweekend (!!!GEEN CHIRO!!!) 

12/03: Paintball 

19/03: vuil spel (zeker verse kleren meenemen) 

26/03: Estafette 

02/04: Schattenzoektocht 

09/04: Feestweekend (!!!GEEN CHIRO!!!)  

16/04: Gaan zwemmen (neem jullie badpak/zwembroek 
mee) meer info volgt nog 

23/04: Vuil spel (zeker verse kleren meenemen) 

30/04: Nog niet gekend meer info volgt nog 

 

Over het speelclubweekend zal er nog meer info volgen!!! 
  



*Dit is niet gemaakt in paint, maar door een professioneel programma. 



TWITOW’s 
 
 
 
 

 

 

5 / 02 Liespijn 
11-12 / 02  Spaghetti chappen 

19 / 02 We zijnt beu, salut!! 

26 / 02 Kortste maand + 3 

3-5 / 03 Leidingsweekend, geen chiro? 

12 / 03 X maal 4,186Joule iname 

19 / 03 Limburg is ver wodeee 

26 / 03  Gewestactiviteit 

2 / 04 Pakt under zak me grapkes moar mee 
zulleuh 

7-9 / 04 Feestweekend 

16 / 04 Snorkelduiven 

21-23 / 04 Wa peisde? op weekendddd 

30 / 04  Bekomen vant weekend 
 
Groetjes XXX 
 
BennyStoppable 
& 
LieZiePossible 



De Buitenlolligheid Dag - Een dag vol met buiten spelletjes en 
activiteiten, van giraffenrennen tot zweefvliegen met een 
dromedarissen.

4 feb: 

Spaghetti-pocalypse - Een spaghetti-maaltijd zoals je nog nooit hebt 
gezien! Maak je gereed voor een pasta-overload met alle sauzen die 
je maar kunt bedenken.

11, 12 feb:

Leidingenwissel: De Machtsverandering - Een nieuwe groep leiders 
zal het stokje overnemen en de Jeugdbeweging naar nieuwe 
hoogten brengen door op één been te lopen en het lied van de leider 
te zingen.

19 feb:

Knutselknaaien en Meiden Middag - Een middag vol knutselen, 
knippen en plakken! Breng je creatieve skills naar voren door middel 
van de gekste knutselprojecten.

26 feb:

Leidingsweekend: De Verovering van het Avontuur - Het avontuur 
wacht op jullie! meer info volgt.

5 mrt:

Sportieve Spelletjes Dag: De Uitdaging - Een dag vol met sportieve 
spelletjes, zoals zweefvliegvoetbal, bouncetug-of-war en 
sumoworstelen.

12 mrt:

De Meest Belachelijke Dag Ooit - Een dag vol met onvergetelijke, 
grappige en gekke spelletjes, zoals de "Eet de Kwartel"-race en "Het 
grote Bierfeest".

19 mrt:

Gewestdagen: De Mysteriën van de Games ontrafeld - Een dag vol 
games, workshops en lezingen. Ontdek nieuwe dingen en verbeter je 
skills door middel van vreemde games, zoals "Aliens onder de 
grond".

26 mrt:

Paasontbijt en -grap: Het Leukste Paasfeest Ooit - Een gezellig 
paasontbijt met paasactiviteiten, zoals eieren gooien met schmink 
en het zoeken naar chocolade-eieren in het bos.

02 apr: 

Excursie: Op de Wildste Ontdekkingsreis Ooit - Ga op 
ontdekkingstocht en beleef avontuur! Maak een

16 apr: 

Feestweekend: Het Gigantische Avontuur - Een weekend vol met 
feesten, games en avontuur, zoals een discoboottocht, een groot 
feest op het strand en een survival-slagveld.

7, 8, 9 apr: 

Keti

* zowel afbeelding als tekst gegenereerd door artificiële intelligentie *
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