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Editoriaal 

Editoriaal 

Beste lezer, 

Beginnen doe ik met het nuttige nieuws: op onze website 

www.chirobelsele.be/jongens kunt u op de hoofdpagina een 

kalender raadplegen die door de leiding up-to-date wordt gehouden. 

Dit wilt zeggen dat bovenop de tweemaandelijkse planning in het 

boeksken en de berichtjes/mails die worden verstuurd, nu ook op de 

website kan worden gekeken of de chiro al dan niet doorgaat. 

Verder wens ik iedereen ook een geweldig 2020 toe, en dat alle 

goede voornemens mogen uitkomen! De leiding heeft alvast één 

goed voornemen en dat is ervoor zorgen dat 2020 nog beter wordt 

dan 2019! Dat het een jaar mag worden vol zonnige zondagen, een 

prachtig kamp, en brave leden die goed meedoen bij de activiteiten! 

Veel leesplezier 

 

Toon 

 

 

 

 

 



‘t Boekske Chiro Staderas Belsele   

 

3 
  

Speelclubverslag 
 

24/11 

Het was weer een mooie Chiro zondag. Het thema was prinsen en prinsessen. 

We hadden de speelclubbers gevraagd om verkleed naar de Chiro te komen als 

prins en de opkomst was gigantisch: 27 mannekes stonden als prins (eentje 

zelfs als een rosse prinses) in de formatie. ‘Ma heuh leider, er zijn toch 

helemaal geen prinsessen want we zijn allemaal jongens?’ ‘Da klopt manneke, 

maar we hebben nog een verassing voor jullie’. Op dat moment kwamen een 

hele reeks kleine prinsesjes (ofwel de meisjes Chiro van Belsele) op ons terrein 

gelopen. EEEIIIIIIIK MEISJES!! VIESS!!Toen iedereen verzameld was namen de 

koning en koningin van het Chiro-koninkrijk het woord: De koning was al heel 

oud en zocht een nieuwe prins om zijn koninkrijk te regeren. De beste 

kandidaat mocht zijn plaats innemen. Een goede prins moet als eerste 

natuurlijk goed kunnen luisteren. Ook moet hij bijgestaan worden door een 

trotse prinses. Dit betekende dat ieder prinsje een prinsesje moest uitkiezen. 

Sommige prinsjes kozen zelfzeker een meisje, maar bij vele jongens was er 

grote paniek (want alle meisjes stinken blijkbaar). Na een half uurtje had 

iedereen toch zijn prinsesje beet en was het tijd om de vaardigheden van de 

prins en prinses op de proef te nemen: ze moeten trouw zijn aan hun prinses, 

moeten snel kunnen lopen (om hun prinses te redden van de draak) enzovoort. 

Dit werd getest door allerlei spelletjes, bijvoorbeeld draakje, draakje hoe laat is 

het. Na de grote test bleek Mark de meeste capaciteiten te hebben om de 

koning op te volgen. Het was ondertussen al vieruurtje en dat betekent… 

MENGELING!! Na nog wat spelen in de zandbak en nog wa te sjotten was er 

een reuze-polies-en-dief met alle jongens en meisjes van de Chiro. 

 

1/12 

Dag lieve speelclubbertjes!! Wat zijn jullie met veel!? Zijn jullie benieuwd naar 

wie er vandaag op bezoek komt?       Natuurlijk had iedereen wel al een sterk 

vermoeden…  
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Inderdaad, Sinterklaas en zwarte Piet komen vandaag langs op de Chiro van 

Belsele! 

Terwijl we vol ongeduld wachtte op ons hoog bezoek speelden we al enkele 

opwarm spelletjes samen met de meisjes Chiro. Maar lang moesten we niet 

wachten, want al snel was de sint daar!!  

Iedereen was super enthousiast en blij dat ook weer dit jaar Sinterklaas op 

bezoek kwam! 

Nadat Sinterklaas geïnstalleerd was in het Speelclub lokaal, mochten alle 

kinderen per groep naar binnen om de sint te begroeten (en natuurlijk daar iets 

lekkers te ontvangen :p) 

Ondertussen werd buiten met de overige groepen het grote zwarte pieten spel 

gespeeld. De bedoeling was om als groep zo snel mogelijk een fles te vullen 

met verf (die stond voor de energie boost van de pieten). Per gewonnen spel 

kreeg de ploeg een extra bekertje verf in zijn fles. Het was een spannende race 

tussen team groen en oranje, maar uiteindelijk was het oranje dat won! 

Goed gedaan jongens en meisjes!! 

Uiteindelijk vertrok de Sint met zijn twee pieten en lieten ze ons weten dat ook 

dit jaar er geen stoute kinderen waren!!  

Tot volgend jaar Sinterklaas!!! 

 

8/12 – “Dag en bedankt he-dag” 

Dag beste speelclubbers (en ja ook bedankt hé). Iedereen kwam 

nietsvermoedend op de chiro toe. En toen zagen ze dat leider Cédric er niet 

kon bijzijn. Na 5 minuten gezamenlijk wenen, besloten we er dan toch een 

mega zotte, fantastische, onvoorstelbare, betoverend leuke chironamiddag van 

te maken. Gelukkig was er een ervaren vervangleider aanwezig, genaamd 

Junior. De speelclub had blijkbaar een grote camion vol snoep gewonnen maar 

een onbekend persoon was hiermee gaan lopen. Natuurlijk wilde iedereen 

graag weten wie het was! Want ja snoepjes zijn veel te lekker he!!! De 

speelclub speelde enkele spelletjes tegen de leiders en wanneer ze een 

spelletje wonnen, kregen ze een tip. Met deze tips kwamen ze te weten wie de 
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dader was. Na een intensief spelletje voetbal, touwtrekken en jagersbal wisten 

ze eindelijk wie de schuldige was. Leider Leonard. Al snel werd deze leider 

uitgebreid ondervraagd door een bende wilde bandieten a.k.a. de speelclub. 

Blijkbaar had hij alles opgegeten. Jammer maar helaas! Gelukkig werd iedereen 

verzadigd tijdens het vieruurtje met een extra special MENGELING. Jawadde, 

een nieuw recept met Tönissteiner. Na een goeie politie en dief keerde 

iedereen naar huis. Tot volgende week he boys! 

 

 

15/12 

Vandaag is het een zonnige winterdag. Het is koud aan de benen, maar dat 

houdt ons niet tegen om vol enthousiasme buiten te spelen!!  

Aangezien de oudste groepen examens hebben, was het dus maar heel stil op 

de chiro en besloten we om samen met de Rakkers naar het mierennest bos te 

trekken! Jeuuuuj!!!! 

Eens in het bos werden de rakkers en de speelclub gemengd over 2 groepen. 

Waaaant we spelen ‘Bosstratego’ vandaag!! 

Elke groep gaat snel een kamp zoeken, maken, bouwen, toveren noem maar 

op… Met het ene kamp al wat mooier en steviger dan het andere werd de 

Bosstratego gestart.  

De normale regels gelden hier zoals in het traditionele Stratego spel, alleen 

worden hier de vlaggen effectief verstopt in de kampen (waar de tegenpartij ze 
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dus moet zoeken) en lopen er ook echt boze boemannen ronde… Pas dus maar 

op jongens, want als je gepakt wordt door de boeman dan ben je al je kaartjes 

kwijt!! En dat wens je niemand toe…  

Het bos krioelde die zondag middag van de rakkers en speelclubbers die allen 

ijverig en tactisch Bosstratego aan het spelen waren!  

“Wie er die namiddag gewonnen heeft met Bosstratego is irrelevant, we zijn 

tenslotte allemaal winnaars! “ 

 

21/12 – “Kerstfeestje” 

YES YES YES YES YES! EEN KERSTFEEST! MET DE CHIRO??? 

- Een willekeurige speelclubber: ‘’Oh leiders, menen jullie dit echt?” 

- Een leider: “Jaja Jajaaa, wij menen dit toch wel echt!” 

Iedereen werd om 19u verwacht met zijn beste humeur op het leukste 

kerstfeestje van de Lage Landen. De rakkers waren ook van de partij. We 

begonnen met een paar spelletjes terwijl de leiders lekkere heerlijke 

zelfgemaakte spaghetti klaarmaakten.  

- Een willekeurige speelclubber: ‘’Oh leiders, lekkere spaghetti voor ons?” 

- Een leider: “Jaja Jajaaa, echte spaghetti mmm!” 

Al snel vergat iedereen elke vorm van etiquette of tafelmanieren. Want ja de 

leiding was per ongeluk het bestek vergeten. 

- Een willekeurige speelclubber: ‘’Oh leiders, echt per ongeluk?” 

- Een leider: “Jaja Jajaaa, toch wel echt per ongeluk!” 

Na het vullen van onze maag, besloten we nog enkele calorieën te verbranden. 

Dit deden we door nog eens goed te voetballen en een feestje te houden in 

onze lokalen. Als afsluiter kreeg iedereen een geweldig cool cadeautje. 

Hupsaké, tot in 2020 jongens!!! 
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2 maandelijks Speelclubprogramma 
 

11/01:  Avond Chiro (van 7 tot 9 uur) 

 

18/01:  Avond Chiro (van 7 tot 9 uur) 

 

26/01:   Massaspel 

 

02/02:  Piraten van de wilde zee dag 

 

09/02:  Polies en dief dag 

 

16/02:   Geen Chiro, leidingsweekend  

 

23/02:  Nauw ik heb geen ideej dag  

 

28/02:  Avond Chiro (info volgt!!) 

 

Speelclub weekend van 6/03 - 8/03 (info volgt!!) 

 

15/03:  Sa(ha)rah dag  

 

     Je kan de leiding ook steeds bereiken op dit e-

     mail adres: speelclubstaderas@gmail.com 
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Rakker verslag 
 

27/10 

EEEEEEEEEEEEEH rakkers tis weer van da. 27 oktober, en het zonnetje schijnt 

op onze snuit. Het was duidelijk krokusvakantie want we missen de helft van 

onze rakkers. Nuja me 12 man is het ook plezant! De leiding heeft nog eens zijn 

doos met mega-leuke-zot-coole-spelletjes-die-we-te-weinig-spelen 

opengetrokken en daaruit kwam boeren! Het spel heeft weinig te maken met 

de landbouwer, maar alles met schoenen en een toren maken. Om de beurt 

smijten we een schoen naar een toren van andere schoenen en als hij omver 

valt dan bouwt de torenbewaker de toren zo rap mogelijk terug, en mag hij de 

anderen tikken. Tzit goe ineen ze! Er werd stevig gebouwd en geworpen. 

Misschien zit er tussen de rakkers hier en daar wel een ingenieurke of 

speerwerperke.. Natuurlijk kunnen we geen 3u een half boeren, ma wa we wel 

3u en half aan een stuk zouden kunnen doen is muurbal. We merken dat jullie 

skills duidelijk de hoogte ingaan, en enkele toptalenten komen naar boven. Het 

kwartet Jasper-Thijs-Ciesse-Caytano vormde een stevige uitdaging voor de 

leiding. Binnen een paar maand zijn jullie allemaal zo goed dat jullie de leiding 

eens kunnen verslaan       

 

3/11 
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Bah wa een strontweer. Tis echt hard aan het regenen. Ma gelukkig maakt da 

jullie niets uit en was (bijna) iedereen er. Om samen met ons een andere chiro-

klassieker te spelen: Dag madam! Dit spel is minstens even oud als chiro 

staderas! We hebben speelkaarten nodig en een lijst met opdrachtjes. Als een 

bepaalde kaart komt, dan moet iedereen zo snel mogelijk die opdracht 

uitvoeren, de laatste krijgt de kaart en wie op het einde van dag madam de 

meeste kaarten heeft is gejost. Ik kan mij herinneren dat Maxim goed zijn best 

deed om zoveel mogelijk kaarten te verzamelen. Dag madam zat natuurlijk vol 

twists & intriges, waarbij kaarten konden doorgegeven worden en er onder 

tafel werd gekropen. Na dag madam was het tijd voor 4u (=in de zandbak 

kruipen me een schop in u ene hand en een bekerke mengeling in u ander). Na 

de 4u was er nie veel tijd meer, want twas polies & dief! Er werd nogal 

gevangen door de polies, ontsnapt door de dieven en toegekeken door de 

ouders. Tot volgende week eeh gasten 

10/11 

Joooooo de mannen zijn er weer. Klaar voor een zondag waarin we alle energie 

die we nog over hebben voor deze week in een paar uur erdoor gaan draaien! 

Omdat rakkers echte mannen in opleiding zijn begonnen we met wat ruigere 

spelletjes: het was tijd voor kringrugby! Rond een kring lopen en de rugbybal in 

u kamp proberen te brengen, niet zo moeilijk toch. Spijtig da er bij de rakkers 

iemand zit die rugby speelt blijkbaar en die het zo voor niemand echt plezant 

maakt, tof ze Luca! Maarja we hadden gelukkig nog andere spellekes die Luca 

nie zomaar won, zoals muurbal, bankenvoetbal en nog vele andere! Toch 

plezant he chiro. 
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24/11 

BONJORNOoooooooo  a tutti!!! Vandaag ist Mario dag. Mari00000000000000. 

Eerst wa spellekes om een echt gevoel te krijgen van een italiaanse pizzamaker! 

We begonnen met een spelleke hoger lager om tegelijk bij het springen of 

bukken onder het touw uw favoriete pizza te roepen. Daarna ook natuurlijk ne 

traditionele muurbal om goe op uw deeg te kunnen inslaan. Nu kwam de 

ultieme verrassing. We gingen zelf pizza maken ☺. Na het verdelen in groepen 

van pizzamakers was het aan jullie. Met de nodige ingrediënten klaar om aan 

de slag te gaan om dat deeg te bewerken. Iedereen maakte er een schoon 

kunstwerk van. De een al wat met meer creativiteit dan de andere maar 

allemaal even lekker. Na het verwarmen in de oven kreeg iedereen zijn lekkere 

pizza voorgeschoteld. Smullen maar. Na dien pizza wast natuurlijk nog tijd voor 

ne politie en boef ajaaaa ☺ Alle gasten, tot de volgende!!!!! 
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01/12 

Ho wie klopt daar aan de deur?? Het zijn de sint en piet. En jammer genoeg ook 

de meisjes. Maar dat is traditie, niets aan te doen. Dus, eenmaal dat de meisjes 

er waren was het tijd voor wat spelletjes. Ne goeie groten pang pang. Iedereen 

van de rakkers was mega aandachtig en deed ontzettend goe mee. Zou dat 

door de meisjes komen??! Casanova’s in wording, allemaal uw best wat doen 

om toch maar ne goeien indruk te maken op het andere geslacht. Enfin, dan 

wast ulderen toer om naar de Sint te gaan. Iedereen apart naar voor en braaf 

naar de sint luisteren. Na een aantal brave rakkers en een aantal iets minder 

brave rakkers vooraan hebben gehad en iedereen zijn snoepgoed gekregen 

heeft, wast tijd voor de vier uur en ne goeie voetbal! Da kunnenwij toch veel 

beter dan de meisjes! Helemaal opt eind wast ne speciale versie van politie en 

dief. We gingen als zwarte pieten ulder allemaal vangen en mee naar Spanje 

nemen se. Tis ons nog bijna gelukt ook. Ne goeie zondag wast! Tot ge weet wel. 

 

08/12 

JOOOOOOOWWW RaKKeRs. Nu DaNt GedAAN is Me DaT vrOuwElijk BezoeK 

Wast TerUg TiJd Om ne Keer echt maar echt Vurt tE gaAn. Zo gezegd zo 

gedaan. Ne goeie strafbal om dan me vurte mandarijnen naar dien rakker aan 

de muur te zwieren. Der waren een aantal straffe worpen, moet gezegd 

worden. Na die lekkere mandarijnen geur te verspreiden op elkaars kleren wast 

tijd voor ne goeien kaartje blaas. De gevolgen waren niet min. Ge moest met 
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uw hand rondgaan als ge fout geblazen had, wete nog? Ferm rode handjes 

waren er verschenen maar ja, daar worde hard van. Gelijk de leiders eigenlijk ☺ 

Dan wast vier uur en eeeuuuj, voetballeeeeuuu. Gelijk messi en ronaldo maar 

natuurlijk zonder regels en veel beter. Goe sliden en scoren. Kei plezant. Ten 

een politie en boef uiteraard wantjha, traditie heeee!! 

Gasten, tot nxt sday 
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15/12 

Uitkijkend naar het kerstfeestje van volgende week deden we vandaag een 

traditionele bosstratego tesamen met de speelclub. Niks speciaals, want 

gewoon is al zot genoeg voor de rakkers. Mierennestbos was the place to be. 

Daarna terug op de chiro en iedreen goed opgewarmd voor de voetbalmatch 

leiding tegen leden. Aangezien wij zo goeie leiders zijn hadden we een 

weddeschap op na gehouden. Als de leden winnen van de leiders krijgen ze een 

paar frietjes. Dit gebeurde niet maar toch kregen ze er een paar. Iedereen blij. 

21/12 

Yes, want deze avond is het kerstfeestje!! Eerst de magen vullen met de 

heerlijke spaghetti du chef. Het geheime recept is onveranderd gebleven, pasta 

op een bedje van pasta en saus. Heerlijk! Daarna kleine hakfeest met 

cadeautjes die opeens uit de lucht komen vliegen. Sommigen pakken er zoveel 

als ze kunnen, maar dat mag natuurlijk niet anders zal de Sint … euh ik bedoel 

de kerstman volgend jaar niet meer komen. 
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2 maandelijks Rakkers programma 
 

 

11/01   ZATERDAG, Avondchiro van 19u tot 21u 

 

18/01    ZATERDAG, Avondchiro van 19u tot 21u 

 

26/01    Terug ne gewone chirozondag (of toch niet zo gewoon?) 

 

2/02    Hopelijk-sneeuwt-het-vandaag-dag 

 

9/02    Jaja-neenee-integendeel-dag 

 

16/02   GEEN chiro, leidingsweekend 

 

23/02    Ik-heb-nu-al-goesting-in-het-kamp-dag 

 

1/03    Grootschalig-muurbal-toernooi dag 

 

6-8/03   WEEKEND! Van vrijdagavond tot zondagmiddag, meer info 

volgt! 

15/03    We-herdenken-julius-caesar dag 
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Verslag Toppers 
Hallo daar beste fietsbries en jumpskyfanaten 

3 november: calamaresdag 

Wat is iedereens rond lieveringsgerecht? Calamares zonder twijfel. Of 

misschien een beetje twijfel. Van wa wordt da gemaakt leider? Ja van 

inktvissen he, jammie jammie. Maar dan gefrituurd. Het probleem is dat een 

calamares niet wilt opgegeten worden, maar er vele hongerigen zijn die dat wel 

willen. Bij ieder spel mocht iemand anders eens voelen hoe het is om een 

calamares te zijn (en soms is dat niet leuk!). Zo moest de calamares zijn baby’s 

verdedigen die in de zee zwommen, waarvoor hij gelukkig een extra arm kreeg 

om mee te slaan. Voor de calamaresjagers was het niet eenvoudig om deze 

baby’s te vinden want soms zaten ze verstopt in de modder. Nadat alle baby’s 

gevangen waren mocht de calamares zijn ene oog gebruiken om de jagers te 

spotten. Deze moesten dan terugkeren vanaf ze waren gezien. Er waren nog 

allemaal calamaresspelletjes maar een inktvis heeft een klein geheugen en dus 

zijn ze dit vergeten. 

  

10 november: aspidag 

Deze zondag waren de toppers plots de oudste leden op de chiro en dus 

moesten ze zich ernaar gedragen natuurlijk. Wat doen aspi’s graag? IAMAKAKE-

OEOE EZEL uiteraard, en dus mocht iedereen in een kring gaan zitten en een 

dier met bijhorend geluid kiezen. Een grijsgroen schaap, een vlinderkonijn en 
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een geelwangparkiet waren allemaal aanwezig, maar niet altijd makkelijk om 

op tijd op de juiste naam te komen. 

 

Daarna speelden we een prachtig spel waarbij een (onscherp) mes in de grond 

moest worden gegooid tijdens het lopen van toertjes. Bleef het steken werd er 

een massaknul gedaan. Ja ja plezant he, aspis! 

 

Daarna mochten ze zich verkleden in iets of iemand naar keuze en gingen we 

snoepjes schooien bij de jamil. Ah ja, en een voorwerp gaan halen bij de 

meisjeschiro. 
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17 november was het helaas geen chiro want er waren mosseltjes te eten. 

Spijtig genoeg geen calamares, maar je kan niet alles willen. 

24 november: Fietsbrie 

Dit was een hoogdag voor elke olympiër. De edele discipline van discgolf stond 

op het programma. Disc-watte? Ja een disc is een fietsbrie maar dan in het 

engels. De bedoeling was om verschillende obstakelparcours over te gooien 

met een fietsbrie en in zo weinig mogelijk worpen een bepaald object aan te 

gooien. Ronde 1 was een opwarmer, maar daarna werd het moeilijker en 

moeilijker. Sean was de kampioen en gooide het ene record na het andere, in 

het lis, op de boerenbuiten en zelfs in het takkenbos. De laatste ronde, het 

brugsken met speek, was jammer genoeg het einde, want de chiro was meteen 

voorbij door deze supertoffe sport. 

 

31 november: avondchiro 1 
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Jumpsky ging open deze avond, iedereen had zijn beste springkleren aan en 

springen maar! En ook kubben want dit stond al klaar. Leider het is toch te 

donker? Ja dat klopt, jongeman, maar we zetten er kaarsjes op zodat ge het 

kunt zien. Na veel slechte worpen kregen ze extra voorwerpen zoals een 

ontstopper en een bowlingbal, en dan ging het wel al beter. Maar over het 

geheel gezien zijn toppers hier dus slecht in. Daarna deden we blinde 

pictionary, niet altijd makkelijk maar wel grappig. Vooral de tekening + 

uitbeelding van lander zijn T-Rex was een pareltje. 

 

Na een potje binnenmuurbal was het helaas tijd om naar huis te gaan en te 

studeren. Maar niet getreurd, er komen nog veel chirodagen aan! 

 

6 december: deathmatch 

Examens zijn zo vermoeiend gelukkig kunnen we ons nog ontspannen op de 

chiro. We hadden de chiro voor ons alleen dus gebruikte we de chiro als 

battlefield voor de nieuwe call of duty: topperwarfare. iedereen kon elke 

ronden een wapen kiezen. Elk wapen stond voor een hoeveelheid punten als 

men iemand vermoorde. In een ronde heeft iedereen mqqr 1 leven. achter de 

ronde werden de wapens opnieuw gekozen en worden op het einde, de punten 

opgeteld en hadden we een winnaar. Er waren ook challenges waarmee men 

ook punten kon verdienen en geheime voorwerpen die gevonden konden 

worden voor punten dus plezier verzekerd voor een ganse avonchiro. 

14 december: schetsen 
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De jaarlijkse traditie is aangebroken en dat is gaan schetsen met de 

meisjeschiro in Sint-niklaas. Niet schaatsen maar schetsen. schetsen een een 

verfijndere vorm van schaatsen waarin men 1 toertje schaatst en dan even 

uitrust langs de zijkant om dan terug 1 toertje te schetsen. We waren ook met 

veel aanwezig dus hadden we eigenlijk de schetsbaan gekipnapt en was hij 

volledig van ons. Het was plezant en jammergenoeg snel gedaan maar volgend 

jaar worden de schetsen terug bovengebracht. 

21 december: films 

Het is de kersperiode, een gezellige tijd die je besteed met vrienden en famillie. 

Samen gezellig zitten aan de open haard in de zetel. Een goede film speelt af, 

een lekkere hap wordt je geserveerd terwijl de kat naast je aan het knarren is, 

zo was het ook op de chiro en hadden we twee prachtparels van films. De films 

worden wel eens kampfilms genoemd en zijn geweldig. Wat heeft de leiding 

toch goede humor en tallent maar wanneer komt er nog zo eens een kampfilm. 

Dat is de grote kaas en ham vraag van de avond  
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2 maandelijks Topper programma 
 

 

12/1   Driekonijnen 

 

19/1   Ik ben een troubadour en eet graag ongepelde garnalen- dag 

 

26/1   Heiho heiho, het is weer chiro 

 

2/2   Ja ja februari is geharriveerd- dag 

 

9/2   Smakelijk en de groeten- dag 

 

16/2  GEEN CHIRO, leidingsweekend 

 

23/2   Ching Chong Chang, ik ben een slang -dag 

 

1/3  Wat is het probleem-dag 

 

8/3  Tralalieredag 

 

3-5 april: TOPPERWEEKEND (info volgt!) 
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Verslag Kerels 
 

03/11 Waar is Lander 2 

 

Tis vandaag weenhallo dus allemaal verkleed komen aja. Ma natuurlijk 

was der ene die het nie begrepen heeft ik zeg geen namen (Jacob), dus 

we moesten eerst nog iemand verkleden. En Lander is er weer nie, die 

zit nog iets te doen op ne boot ofzo. Dus ge krijgt weer ne vervangleider. 

Moest ge hem nie herkennen op de foto tis Arno (kweet het ge kunt zijn 

vettig haar  nie zien). We hadden vanalles voorzien en zijn der ook mee 

begonnen. Ge moest allemaal een wezen en een geluid hebben voor het 

dierenspel. En da was blijkbaar nie zo simpel voor sommigen. Ma uit het 

niets kwam er iets ons program zomaar verstoren, de wijven probeerde 

barry terug te pakken. Dus wij moesten der eerst wa over onderhandelen 

en oorspronkelijk ware wij al content me wa soep, ma da luktte hen nie 

dus moesten we het maar doen ma barry aan een kruis te hangen. Alles 

laten vallen want ja we moesten da doen, we hadden geen keus. 

We hadden een tijdlimiet ma we hebben den barry echt nog snel aan da 

kruis gekregen. We hadden zelf zoveel tijd da we nog wa waterballonnen 

hebben kunnen vullen, ne vuile gracht rond het kruis graven en hockey 

hebben kunnen spelen. Toen de meisjeschiro barry kwam halen(voor de 
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2e keer, den eerste keer hebben ze direct opgegeven) hebben we toch 

veel manieren gezien hoe het niet moest. 

Twas weer een geslaagde zondag, tot volgende week bezems. 

 

08-10/11 Weekend  

 

Joooeeeepppiee de pooooeeepppieee tis weekend! Nadat iedereen 

toegekomen was op het afgesproken uur, konden we vertrekken naar de 

kust. We gaan naar De Haan gasten! Na een uurke carpool karaoke 

(“you’re my wonderwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal”) kwamen 

we aan op ons toch wel luxueus verblijf. Amai tis hier echt chique, een 

deftig bedde, nen tv en een domein waar ge nie uitgeraakt. Nadat de 

geroerde eiers uit mijnen auto waren (shoutout naar Seppe) konden we 

vertrekken naar de duinen. Alleehjongen eeh, vurte regen, ga ies weg. 

Met behulp van lichtsticks en soms ies ne knal, speelden we een vet spel 

in de duinen. Toen we terug kwamen keken we ‘s avonds echt een zeer 

leuk programma met mannen in hun adamspak. Bedankt Franky, echt 

waar ;). Slaapel eeh gasten! 

 

 

Mmmm.. de geur van shhhhhpek en eiers lekaaah, smullen maar! ‘s 

Ochtends begonnen we me wa pleinspelen enazeu. En uuuh aja, die 
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gevaarlijke wipplank was er ook. Na een geslaagde voormiddag konden 

we spaag eddie eten. Misschien een tip voor later, tabasco gaat nie uit 

het tafelkleed. ‘s middags speelden we foute vrienden, da edde gulder 

goed gedaan jonguuuh, we zijn trots op jullie, er zijn echt mooie dingen 

gebeurt! Toen we ne warme sjoookkkoooo gedronken hadden konden 

we met den tram terugtsjeesen naar ons huis. Daar smikkelden we snel 

wa croques naar binnen. En snel eeh, want we moeten weer nen tram 

pakken. Wooow amai jeej, we gaan gaan bowlen ofwa. Helaas zijn we 

niet geselecteerd tot het nationaal bowlingteam, maja we hebben toch 

goe gesmeten. Na uiteindelijk nog een potje te poolen en een plonske in 

de zee bij 0 graden konden we weer naar het huizeken. Slaapwel! 

 

 

Ouh ist al gedaan fwa!! Jaa helaas, vlug wa opkuisen (wegmoffelen) en 

we zijn terug richting Belsele. Bedankt voor jullie enthousiasme en inzet, 

twas echt vet (net zoals ons haar)! 
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17/11 Mosselsouper  

 

Geen chiro want aja mossels eten, amai echt lekker wauw! (en frisse 

kip)sul 

 

24/11 Superleuke wijnverkoop  

Maaaf weer zo vroeg opstaan. Om 10u al of azo en allemaal nog super 

gemotiveerd! Na de wagen van Lander te hebben volgeblaft me enkele 

ton wijn konden we beginnen ze, ‘dag meneer, wij zijn van de chiro en 

bla bla bla’. Ge verschiet er van hoeveel mensen er ineens nie drinken. 

Halverwege de voormiddag stuikt de Franky ook nog toe om toch zeker 

nog 3 flessen ofzo te verkopen voor we vurte hot dogs gingen fretten. En 

ja, ge moet da me zuurkool eten. Gulder weet nie wa goe is, wij bepalen 

da wel. Zeker nie omda we veel te veel hebben gekocht, zwijgen en 

eten. 

Als dessert nog wa super lekkere rijstkak da Lander had gestolen en we 

gaan weer verkopen. 

Nou in Waasmunster omda ze daar geld hebben dus da leek een goe 

plan. Eerst nog wa tijd verliezen me der naartoe te fietsen, en echt merci 

om ou fiets nie mee te pakken Seppe.  
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Daar hebben we nog wa goe doorgejaapt, wijn verkocht en de viaduct 

over gesprint tot da echt iedereen het beu was. Ma aan iedereen da er 

wel was goe gedaan en als ge er nie waart, maaaaaf. 

Adios. 

 

01/12 Muziekquiz  

De leiding had just ne karaoke achter zich, ma da had niets te maken me 

de muziekquiz de wa deze avondchiro hadden voorzien. Maar natuurlijk 

startte we de avond me allemaal wa bubbels en spaageddie slierten. 

Hmmm lekker ze. Om vals spelen te voorkomen liep ik rond me ne 

knuppel da eigenlijk mee een zweep is.Bedankt om die te maken voor 

ons eh. Na de eerste ronde was het voor ons al duidelijk waar het niveau 

lag, dus om ulder wa te helpen deelde we wa roulette chips uit, die is 

blijkbaar soms pikant en soms nie. Ma als ge der elk 10 opfret hebt ge 

natuurlijk ne pikante dus we waren allemaal gescheten. 

We wouden al ons geld da we juist verdiend hadden al gebruiken dus we 

hadden ook wat pizzzzzzas gekocht. Wauw lekker. 

Ma ineens kwam er ne bonusronde binnengewandeld, de wijvenchiro 

moest iet hebben dus in ruil mochten ze een liedje zingen. Na deze 

onderbreking was het eens tijd om de benen te strekken, al een chance 

was de volgende rondje zelf een liedje zingen, en we gingen naar de 

wijvenchiro om deze te beoordelen, allemaal wa vurte haarspray op 

ulder kop eerst natuurlijk, en jacob moest weer speciaal doen me zijn 

vurte roze kop. En ge hebt ulder er allemaal goe belachelijk gemaakt. 

Terug op de chiro nog ne pizza fretten en we konden beginne  me het 

hoogtepunt van den avond. Ge mocht allemaal wa dansen naast het 

buskotje voor passerend auto’s; Twas echt scheun, goe gedaan karels. 

Veel plezier me de examens eh. 

 

08/12 Dierenfoto’s en fietsen 
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Welkom mensen, de avondchiro kan weer beginnen! Vandaag hebben 

we onze stalen ros nodig voor jullie opdracht. Voordat we vol kunnen 

fietsen, moet je natuurlijk even opwarmen. Na ffkes fietsen kwamen we 

aan aan de brug achter de mierenestbos. Daar legden we een strak 

parcourken af met een klim inbegrepen. Nadat iedereen enkele keren 

geprobeerd had begon die klim te lukken. Ma blijkbaar was Seppe zijn 

krakveloken der nie voor gemaakt en begaf die het even. Na de 

herstelling, wanneer iedereen ook opgewarmd was, konden we 

beginnen. Per twee kregen jullie een dik uur de tijd om zoveel mogelijk 

selfies met dieren te trekken in Belsele. Wie de meeste dierenselfies 

had, kreeg een prei. Drei, twie, ien, shhhtart. Met volle moed vertrokken 

jullie per groep naar locaties waardat wa beesten zaten. De eerste 

selfies stroomden binnen. 

 

Uiteindelijk hadden beide groepen veel foto’s en bleek het gelijkspel te 

zijn. Goe gedaan boys! Het was echt beestig! (dit was een woordgrapje, 

je moet dus lachen) 

DOEI 
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15/12 Schetsen  

WIj: Ej Karels wa gaan schetsen dus pakt allemaal geld ou fiets en 

handschoen mee. 

Iedereen: Ok 

Jacob: Gaan we schetsen ofwa? 

… 

 

HAAAAAAAAAAAALLLLOOOO, ja we gaan dus schaatsen, verrassing! 

Da had ge nie zien aankomen eh. WAUW. En tis traditie da we echt me 

veel gaan da die schetsbaan echt vol zit. Als opdracht voor den avond 

moest ge zo lelijk mogelijk zien te vallen. 1 fietstocht later waar sommige 

een fluovest hadde, voor we binnen mochten moesten we wa wachten 

dus ebt gulder maar wa gebrakt me alles wa ge kon zien. 

En dan eindelijk op de schetsbaan weet ik nie zo goe wa gulder allemaal 

hebt uitgestoken, kwas zelf bezig me nie te vallen. Der waren ook 

pinguins en banannen. Ma die hebben we nie lang kunnne bezen want 

die waren blijkbaar altijd van iemand anders. Na een rondje te schetsen 

en den helft van de tijd gwn aan de zijkant wa te staan en kijken naar 

mensen die proberen nie te vallen. Wou ik ulder wa aanmoedigen om op 

ulder wezen te gaan. Want als ge het al had gedaan heb ik het nie 

gezien. En kheb dan toch nog enkele mooie dingen gezien. 

Euh ja da wast das toch altijd hetzelfde da schetsen. 

 

 

22/12 Kampfilm  

 

Zing de onderstaande lyrics even mee om in de sfeer te komen! 
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I don't want a lot for Christmas 

There is just one thing I need 

I don't care about the presents 

Underneath the Christmas tree 

I just want you for my own 

More than you could ever know 

Make my wish come true oh 

All I want for Christmas is you 

 

Het is bijna kest. Een zeer warme en gezellige periode. En wa past daar 

beter bij dan ‘s avonds een kerstfilm kijken, ofjaa toch nen kampfilm. 

Natuurlijk kon een mooie kerstoutfit niet ontbreken. Jacob, je was een tof 

cadeauken, alleen wa erin zat trok wa op ne wust ma cava, mooi. Franky 

had een nieuw vriendje genaamd Olaf, scheun zicht! Maar het letterlijke 

pronkstuk was Toon die de stam van zijn kerstboom had vervangen door 

zichzelf, chapeau, daar doen wij onzen hoed voor af. De kampfilm was 

echt goe, en da vettig currywustjen en soppig frietjen passte daar goed 

bij. Na een top cinema avond, konden we met een goed gevoel 

vertrekken naar de feestdagen.  

 

May your holidays be like Santa - fat, cheerful and abundant! 
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2 maandelijks Kerel program 
 

05/01    nee jong gene chiro 

 

12/01    ijzige beren dag 

 

19/01    Berige ijzen dag 

 

26/01    Salami en keis dag 

 

02/02    Febru haari dag 

 

09/02   Dag van de patrijs 

 

16/02   leidingsweekend 

 

23/02   Frietjes met mayonies dag 

 

01/03   quiz, ma toch nog chiro geven jong 

 

08/03   Vlezige kazendag 

 

15/03   Kazige vlezendag 
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Verslag aspi's 
3/11 

 

Het was ons doel om af en toe 

eens op zondag de hobby van 

iemand uit te proberen en 

vandaag was dat de hobby van 

Jarno. En kijk eens wie daar op 

zondag op de chiro verschijnt: 

NIET JARNO. De anderen 

verschenen allemaal super fris 

op de chiro. Echt wauwwww. 

Het was dus de perfecte dag om te gaan klimmen vonden we. Hupla we zaten 

al op ons stalen ros richting city lizard. Pj en Elias gingen meteen voor de 

meeste moeilijke routes en klommen dit zonder enig probleem vlot naar 

boven. Terwijl de leiding op de top van de muur stond zagen ze enkele aspi’s 

verdwaald in de fitnessruimte en sommige zaten wat te luieren in de chillroom. 

Ach ja zo zie je maar de generatiekloof.  

Met wat motivatie (zonder motivatie knuppel weliswaar) kregen we jullie 

uiteindelijk toch allemaal aan het klauteren.  

Maar ja jullie kennen allemaal wel het spreekwoord ‘van klimmen op ne 

zondagmiddag krijgt ge rap een droge keel’. Het duurde dus niet lang of we 

zaten met een drankje in de hand wat na te praten over wie nu eigenlijk (buiten 

jarno) de beste klimskills had. Het bleek uiteindelijk PJ te zijn.  

Met kapotte voorarmen en onze maagjes die weer mooi gevuld waren (of net 

geleegd als je begrijpt wat ik bedoel) keerden we weer richting het mooie 

belsele. 

 

Weekend 
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Er was eens een weekend waarop pj en elias nog geen plannen hadden dus 

besloten ze op weekend te gaan met de aspi’s. Het plan: op willekeurige 

treinen stappen en zien waar we uitkomen. Na een 348204 keer over te 

stappen waren we plots terecht gekomen in Dinant. Goh das hier eigenlijk zo 

slecht nog nie precies dus we besloten om daar te blijven. Snel tentje poppen 

en dan gezellig een kring vormen om wat lokale specialiteiten te proeven en 

om vervolgens elkaars diepste geheimen bloot te leggen met black box.  

Het zou geen rustig weekendje worden. Ah nee zo hebt ge er in u leven wel al 

genoeg meegemaakt. Het ging eentje worden dan ge nog lang zou onthouden 

dus besloten we om in deze extreem koude omstandigheden een serieuze 

wandeltocht te ondernemen met bestemming unknown. Na misschien wel 

voor sommigen de langste wandeltocht uit hun leven bereikten we in the 

middle of nowhere plots een kei zot avonturenpark. Ja jongens wat is dat hier 

allemaal. We gingen vandaag de zogenaamde alpen challenge aan. Een zot 

klim- en touwenparcour waarbij jullie fysieke capaciteit echt tot het uiterste 

werd gedreven. Ook degenen met hoogtevrees moesten eraan geloven met 

nen death ride waarbij ge zowa achterstevoren moest u vooruit trekken; vrij 

raar wel.  
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Een vuurtje hadden we echt wel nodig tegen die koude dus zorgde jullie twee 

topleiders ervoor dat we een vuur mochten maken op een paintballterein. We 

konden de volgende morgen bij het opstaan dan direct beginnen paintballen. 

Jammer genoeg hadden we ons overslapen en moesten we alweer de trein 

richting huis nemen. We kwamen toe met een rugzak vol zware kilo’s en gingen 

naar huis met eentje vol verhalen. Jaja poezie. 

 

24/11 
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Omdat jullie allemaal toch dringend ies aan een lief moeten geraken (of toch 

aan een deftige) hadden we onze begeerde meisjeschiro uitgenodigd bij ons. Ze 

werden met open armen ontvangen door jullie en daar maakten we meteen 

gebruik van door jullie aan elkaar te tapen. Maaaa leider ik wil nie aan een 

meisje vasthangen. Ja kom doe da nu maar dan zijt ge da al gewoon voor later. 

En zo schreide de dag voort. Er 

werden bananen oraal 

doorgegeven. Er werden 

kaartjes opgezogen en door 

sommigen expres weggeblazen 

zodat ze misschien een 

vrouwelijke (of mannelijke) lip 

konden raken. Er werd een spel 

gespeeld waarvan we de naam 

hier niet meer mogen 

neerschrijven aangezien we in 

de 21e eeuw leven. Er werd cocktailsaus bereid maar dat lukte niet zo goed 

omdat de ingrediënten met wat speeksel vermengd waren. Er werd spaghetti 

met tabasco gretig naar binnen gezogen. En ja dat is zowat alles wat ik me van 

deze dag herinner. Een schoontje toch wel.  

 

30/11  

 

Vandaag hadden de leider het geniaal idee om naar de klavers te gaan en daar 

avondchiro te geven en een tof origineel spel te doen. Het was zeker niet f*kign 

koud ofzo en we deden nie eens iets actief. Het geniaal idee was om te vijf 

frangen of hoe da ook noemt in het petanqueveld met 2 ballen en een kubus. 

Daarna hebben we met diezefde ballen gebiljard met grote stokken wauwie. 

Deze dag kon niet meer stuk. Dus gingen we terug naar de chiro voor frieten 

ofzo alle dadest. 
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7/12 

 

Vandaag was het weeral avondchiro want jullie exames. Exames stom.  

Vandaag was het weer een origigneel spel. Toch meer origineel dan dit deel van 

het verslag. Ik heb echt geen zin meer om dit verder te schrijven. Alsjeblieft 

vergeef mij ik wil gwn stoppen met dees en verdergamen. Ik heb slechte 

herrinering en ik weet begot nie wa we hebben gedaan vandaag. Ah wacht ik 

weet het weer. We hebben cards against humanity gedaan en wa verhaaltjes 

verteld over de leiding ofzo denk ik en da wast dan ook. Wauw het is echt leuk 

om dit te schrijven. Ah ja we hebebn ook frieten gegeten of gefret 1 van de 2 

en jajajajajarno had die frieten gemaakt! Merci manneken om ons eten te 

geven op zon hongerige nacht.(ik hou mijn vriendin hierbuiten) allee nog 2 

dagen te schrijven. 

 

14/12 

 

HALLO! HIER BEN IK WEER tegen mijn goesting vandaag weet ik nu echt nie 

meer wa we int begin hebben gedaan dus ik ga gewoon zeggen wa ik wel nog 

weet en da is da we weeral frieten gegeten hebben en gemuurbalt. En da wast 

aja en de leiding was altijd gewonnen want jullie zijn allemaal super slecht in dit 

spel , foei!  Alee nog 1 week te gaan. 

 

21/12 

Vandaag wast kerstmarkt 

 

Groetjes jullie leiding  

Leider 1, 

Leider 2 
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2 maandelijks Aspi programma 
 

5/1   Ouh geen chiro 

 

12/1   Bijna uitgestorven dieren dag  

 

Zaterdag 18/1  Nachtwacht  

 

26/1   Seppe Gobin de droomwaarmaker dag 

 

2/2   Special guest dag  

 

9/2   Onbepaalde schandpaal dag   

 

16/2   Geen chiro, leiding moet vergaderen op weekend 

 

23/2   Kerel ++ bepaling  

 

1/3   Jaarlijkse kaasbollenrijping 

 

6-8/3   Keti-aspi weekend eujj!!! 

 

15/3   Nee jong nog te lang wachten voor deze dag 
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De Leiding 
 

Elias Van Haevermaet 

Studies: 1ste master geneeskunde 

GSM: 0474 20 91 55 

Email: elias.vanhaevermaet@live.be  

Hobby's: Fietsrekjes optimaliseren, patrick en chiro 

 

 

Leonard De Blende 

Studies: 1ste master psychologie 

GSM: 0473658530 

Email: leonard.de.blende@gmail.com 

Hobby's: Chiro, eten en drinken 

 

 

 

 

Pieterjan De Boeck 

Studies: Digital arts and entertainement 

GSM: 0474343561 

Email: pjdeboeck@gmail.com 

Hobby's: chiro, zagen, kaal zijn, stinken, cola drinken, 

verdikken, dweis zijn, verloren lopen,                       

oncontacteerbaar zijn 

 

 

 

 

 

mailto:jesse.heyninck@gmail.com
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Robin Depraetere 

Studies: doctoraatstudent 

GSM: 0471214785 

Email: robin.depraetere@hotmail.com 

Hobby's: Chiro, online enquetes invullen, 

drieteenmeeuwen spotten, traag rijden 

 

 

 

 

Toon Rombouts 

Studies: Doctoraat bij CBKc UGent 

GSM: 0470 29 38 58 

Email: romboutstoon@hotmail.com 

Hobby's: Chiro, parkour, vlooien temmen, 

water demineralizeren 

 

 

Arne Heyninck 

 Studies: Logopedie 

GSM: 0492 95 99 76 

Email: arne.heyninck@hotmail.com 

Hobby's: Chiro, ritmisch tikken/slaan op percussie-

apparatuur, Frankrijk bezoeken... 

 

 

 

mailto:robin.depraetere@hotmail.com
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Ruben Van Belleghem 

 Studies: electromechanica 

GSM:0488271848 

Email: vanbelleghemruben@gmail.com 

Hobby's: scouts, wandelen onder de maan, 

ballen in zalen trappen 

 

 

 

 

Wannes Vereecken 

 Studies: Programmeur, Elaut 

GSM:0499756829 

Email: wannes.vereecken@hotmail.be 

Hobby's: chiro, cactussen verzamelen, kaas 

verstoppen en hobbies verzinnen. 

 

 

 

Cedric Dhondt 

 Studies: Chemie 

GSM: 0478071291 

Email: cedric-dhondt@hotmail.com 

Hobby's: brijen, schilderen, plamuren, in 

spanje zitten 
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Lander meul 

 Studies: Hotelmanagement 

GSM: 0471224629 

Email: Lander.meul@gmail.com 

Hobby's: borden voor mensen hun wezens 

plaatsen, stickers plakken, aantal pitten in een 

aardbei tellen en Chiro. 

 

 

Thibaut Depraetere 

 Studies: Burgerlijk ingenieur 

GSM: 0476241286 

Email: thibaut.depraetere@outlook.com 

Hobby's: Chiro tieneren en kaas 

inpakken 

 

 

 

 

Jasper Van Haevermaet 

 Studies: industrieel ingenieur 

GSM: 0479627528 

Email: jasper.vanhaevermaet@gmail.com 

Hobby's: Strips leze, schaatse, 

rechtdoor rije me de nadruk op 

links, chiro 
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Annonckes 

Agenda 

 

31/1: Om 20:00 Kunnen jullie je bij ons verwachten voor ons wintervuur! 

 

16/2: Geen chiro want we vertrekken op leidingsweekend 
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Wist je dat …   
 

 Andera smoothies maakt 

 Pj gepest word 

 Je in de beek kan rijden voor 121 euro 

 Michel toch niet trakteert 

 Temse bang is van ons 

 Leo ook bij option tape werkt 

 Voor leo 24 uur maar 22 uur duurt 

 Madam een zere rug heeft 

 Myrthe een goddelijk uitzicht had 

 Myrthe is een robot is 

 Saploop 

 Andrea de betonmolen 

 Harry potter me een aftrekker vliegt 

 Andrea zichzelf verkoopt 

 Gehaktdriehoek 

 Paulus boem petet 2.0 

 Elias over muurtjes gaat 

 De muurtjes terugvechten 

 97 het beste jaar is 

 Pj een jaar vroeger wou geboren zijn 

 98 stom is 

 Aspis ook kronkels hebben 

 Je altijd geld mag storten om lander zijn gsm terug te betalen 

 Hoe kunde nou zo klein zijn en zo een grote mond ein 

 Leo zoooooooo zat is 

 Voor wat staat de p nu eigenlijk 

 Ze leuk zijn maar je ze toch moet kort houden 
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 Falco er niet meer uitgeraakte 

 Voor 24 u je geen program moet maken 

 Lore 

 De kerels vettig haar hebben 

 Dat café almade echt geweldig was 

 Tadadadadadadadadadada joanna give me hope 

 Paulus niet meer te vertrouwen is 

 Speelse lander 

 Da ge een voorbeeld aan pj moet pakken 

 Het leeg genoeg is 

 Ophoudt ebelie 

 Ze onze chiro blut eet 

 Wat is een oppele 

 De ‘I’ is opgegeten 

 Oppelie een zwaar bruin bier is van zware gisting 

 Belsele een snelweg is 

 Geduld een schone zaal is 

 Paulus niet meer wilt eten 

 Pas de paniek 

 Fleske op de grond kletsen 

 Pj professioneel is op vlak van relaties 

 Ruben zich raar voelt als hij thuis is 

 Ruben charmant is 

 Als je ruben ziet staan dat je er gewoon wilt mee praten 

 Bolleken de halve ster is 

 Binnen de 2 jaar 

 Franky bij waasland beveren speelt 

 Het gecontroleerd was 

 Bij robin het niet gecontroleerd was 

 Het niet die kampplaats word 
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 Pijp de durbuy 

 Ze in wallonie in het midden van de straat fietsen 

 Lucas zijn opa in wallonie woont 

 Kapsalon in andere talen ook kapsalon is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


