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Editoriaal 



‘t Boekske Chiro Staderas Belsele   

 

3 
  

Beste lezer 

Ondertussen is het alweer mei, wat vliegt de tijd. De 

laatste drukke weekends zijn achter de rug en de chiro 

gaat stilletjes aan over in examenmodus, gevolgd door 

uiteraard de vakantie. Wie vakantie zegt, zegt kamp, en 

het thema dit jaar is Jungle Book! Het kampboeksken 

met alle info zal aan iedereen worden bezorgd, en dan 

hopen we iedereen terug te zien in juli voor een 10-

daags (of 6-daags) avontuur met Mowgli en co in 

Plombières. Ik wil bij deze ook al reclame maken voor 

onze BBQ op vrijdag 24 augustus, hou deze datum 

zeker vrij (meer info volgt). 

Omdat dit het laatste boeksken van het jaar is, wil ik 

graag nog eens de leidingsploeg bedanken voor hun 

inzet doorheen het jaar, want de tijd en moeite die in 

de chiro kruipt mag niet onderschat worden. Een dikke 

merci! 

Veel leesplezier 

Toon 
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Speelclubverslag 
 

Weekend 2-4 maart 

We begonnen deze twee maanden meteen met een stevige knaller! Het 

onvergetelijke superheldenweekend. Ook qua weer was dit weekend bijzonder. 

Spelen deden we zowel in de sneeuw als onder een felblauwe hemel. 

Vrijdagavond startten we meteen met enkele fysieke spelletjes in de hoop jullie 

al meteen goed uit te putten. Desalniettemin stonden jullie alweer vrolijk te 

springen enkele uren voor het geplande opsta-uur.  We begonnen 

zaterdagochtend met het maken van een echte superheldencape. Iedereen 

maakte een cape die het beste paste bij zijn persoonlijkheid. Er kwamen enkele 

talenten naar boven die we nog niet eerder gezien hadden. Zo bleken onder 

andere Tibo en Laurens een toekomst te hebben in de artistieke wereld. 

In de namiddag moesten jullie al jullie kwaliteit bovenhalen om de wereld te 

veroveren in een risk-spel. Er moesten allerlei opdrachten tegen elkaar 

uitgevoerd worden 

zoals een beschuit 

eten en dan zo snel 

mogelijk fluiten of een 

vliegertje vouwen en 

om ter verst laten 

vliegen.  

Na heerlijke hotdogs 

gegeten te hebben 

zaterdagavond konden 

we er weer tegen. En 

dat was meer dan 

nodig want er stond nog een stevige fakkeltocht op het programma. De oudste 

leden kregen de eer om de fakkels te dragen en het werd een magische 

wandeling langs de groene wegen van Moerbeke.  

Na een dag vol opwinding verlangde iedereen al naar zijn bedje. Al snel waren 

jullie allemaal in dromenland, nog nadenkend over wat voor een gekke dingen 
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jullie vandaag meegemaakt hadden. Zondagmiddag deden we nog enkele 

balspelen tot de ouders jullie kwamen ophalen. Na het spelen van jagersbal, 

schildbal, tienbal en baseball was het tijd om terug naar huis te gaan. Bedankt 

aan iedereen die erbij was om het tot zo’n onvergetelijke editie te maken! 

 

11 maart 

 

Vandaag stond er een echte oorlog op het 

programma. Jullie werden in twee teams 

verdeeld en kregen heel wat tijd om een zo 

sterk mogelijk fort te bouwen in de zandbak. 

Door spelletjes tot een goed einde te brengen, 

konden jullie meer ingrediënten verdienen om 

jullie fort nog beter te maken. Er werden enkele 

zeer knappe constructies uit de grond gestampt.  

Nadat jullie fort perfect gebouwd was, was het 

tijd om elkaar aan te vallen. Jullie mochten 

allemaal munitie maken (zandballen) en dan om 

de beurt elkaars kamp proberen aan te vallen. De oorlog was nu echt 

losgebarsten.  

Achteraf werden er nog een paar van jullie begraven in de zandbak, maar 

gelukkig werden jullie nog net op tijd bevrijd.  

Na nog een stevige editie van polititie en dief was het weer tijd om naar huis te 

gaan. 

25 maart 

Na dat weekje rust was iedereen paraat voor een goede chiro zondag! De zon 

was zelfs van de partij. Om 2u stipt stond er weer een mooie groep 

speelclubbers te trappelen voor een fantastische  chiro zondag. De 

speelclubbers werden in 2 groepen verdeeld voor heel de zondag. De bedoeling 

was dat ze op het eind van de zondag een fort bouwde in de zandbak. Maar 

eerst konden ze attributen winnen om hun fort te versterken. ze speelden 
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telkens een spelletjes tegen elkaar en het winnende team kreeg dan 

bijvoorbeeld een tafel. Die ze dan konden gebruiken om hun legermannetjes 

beter te beschermen. Na de spelletjes kregen de jongens een half uurtje de tijd 

om zo een sterk mogelijk fort te maken in de zandbak. Ze kregen elk 5 leger 

mannetjes die ze zo goed mogelijk moesten verstoppen in hun fort. Eens ze 

klaar waren mochten ze elk ombeurt het andere fort aanvallen. Doormiddel 

van een petanque bal. Wie als eerste alle 5 de mannetjes had omgegooid was 

uiteraard gewonnen. Het laatste mannetje werd juist omvergegooid en het was 

al tijd voor polies en dief! 

 

 

 

8 april 

Het  was helaas al de allerlaatste dag van de paasvakantie! Maar gelukkig wordt 

er chiro gegeven in de paasvakantie, zo konden de speelclubbers de vakantie 

mooi afsluiten. Het was weer een stralende chirozondag. En dat betekent maar 

1 ding... Waterspelletjes!! Om even op te warmen begonnen we met strafbal 

maar deze keer was het niet met een tennisbal maar met een waterballon 

natuurlijk. Vervolgens deden we nog ik verklaar de oorlog aan en 

waterballonnen gevecht in 2 teams. Waar iedereen er voluit voor ging! Het was 
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zo leuk dat de tijd voorbij vloog en het moment was om iets te drinken en 

lekker in de zandbak te spelen. Al snel was het weer polies en dief en toen 

sloeg de klok half 6. En moesten de speelclubbers helaas al naar huis. 

 

 

 

De Volgende week was het afdelingsdagen! We hadden afgesproken aan het 

park van sint-niklaas om daar met alle chiros van het waasland spelletjes te 

doen! Er waren daar oude mensen die de chiro wouden afschaffen. En we 

moesten bewijzen dt de chiro veel te leuk was om af te schaffen. Zo moesten 

we in groepjes al die oude mensen afgaan om overal een leuk spel te spelen! 

Na dat we hun overtuigd hadden hebben we spelletjes gespeel in 1 grote groep 

zoals zakdoekje leggen en blad steen schaar race achter al dit hadden we de 

oude mensen volledig overtuigd en de chiro zal blijven bestaan! 

 

Speciale dagen 
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De week daarna was het speciale dagen voor de jongsten! We hadden deze 

week dan afgesproken om te gaan zwemmen met z’n allen in het zwembad van 

beveren. We hebben veel waterpret gehad met de wildwaterbaan en de buis 

en het golfbad. Zelf in de sauna hebben we met iedereen in gezeten. Iedereen 

heeft zich enorm geamuseerd in het zwembad. Na het zwemmen hebben we 

nog eventjes in een speeltuin gespeeld voor we terug met de trein naar huis 

gingen! 

Het waren heel toffe 2 maanden! Nog 2 te gaan! Tot dan! 

Pj, junior, Elias, Ruben 
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2 maandelijks Speelclubprogramma 
 

13/5    jurassic park dag 

 

20/5    boerderij dag 

 

27/5 jeugdbeweging dag 

 

3/6    sportdag 

 

10/6    hoeveel ede nog nodig dag 

 

17/6    kookdag  

 

24/6    Laatste chirodag 

 

      

     Je kan de leiding ook steeds bereiken op dit e-

     mail adres: speelclubstaderas@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:speelclubstaderas@gmail.com
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Rakker verslag 
 

Weekend 

Hoera! Eindelijk het langverwachte weekend van de rakkers & speelclub was 

er! En toen er vrijdagnamiddag stilaan sneeuw uit de lucht kwam vallen, wist 

iedereen zeker dat er een legendarisch weekend aankwam! Vrijdagavond 

tussen 19u en 20u, kwam er een hele lading rakkers (14!) aan op de 

weekendplaats in Moerbeke, een paar waren er niet geraakt door de sneeuw 

en zouden later komen zodat we in totaal met 16 waren! En jammer genoeg 

kon Jan niet mee, omdat hij net ervoor gevallen was. Eenmaal iedereen was 

aangekomen, en de bedden opgezet waren, gingen we naar buiten om de 

eerste spelletjes van het weekend te spelen. We deden verschillende spelletjes 

buiten in de sneeuw, zoals tienbal, rugby… Als de rakkers deze spelletjes goed 

deden, kregen ze een rebus die ze moesten ontcijferen om het weekendthema 

te weten gekomen. Al snel wisten ze de rebus te pakken te krijgen, en in geen 

tijd ontcijferden ze deze ook: Het weekendthema was maffia‼ Maar dat is voor 

morgen rakkers, want het was al laat geworden. Dus iedereen tanden poetsen 

en naar bed. En stil zijn want de speelclub slaapt al!‼ Enkele rakkers waren 

blijkbaar nog niet moe en hadden nog goesting om wat rondjes buiten te lopen. 

Slapen = zwijgen hé mannen :)  

 

De ochtend daarna begon met een prachtig zonnetje, de sneeuw zou niet lang 

blijven liggen als die zo bleef schijnen. Na een stevig ontbijt, begon het grote 
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maffia-spel. De rakkers werden getest op hun skills met verschillende 

spelletjes. Hoe beter de rakkers de spelletjes speelden, hoe meer geld ze 

zouden krijgen, dit geld is nog belangrijk voor later. Zo deden we dassenroof, 

legden we een parcourtje af met een lange jas en een koffer, speelden we 

hanengevecht, en moest iedereen en zo groot mogelijke sneeuwbal maken. De 

scores werden opgeschreven, om later het geld uit te delen. Al snel was het 

middag en kwam er heerlijke spaghetti aan. Hmmmmmmmmmmmm 

spaghetti! Smaakt altijd na een voormiddag ravotten! Bij elke maaltijd kregen 

de rakkers ook al een voorproefje van hoe het eten op kamp gaat: een kreet 

voor elke maaltijd, goedzitten na het eten, en je eigen afwas doen… Na een 

platte rust kregen de rakkers een 2de kans om geld te verdienen, maar deze 

keer in groepjes van 4. We trokken naar het bos en speelden 1 groot bosspel: 

de maffia moest per ‘clan’ in het bos opdrachtjes doen om middelen te 

verzamelen. Deze middelen konden ze dan gebruiken in de overval van 

verschillende winkels, om zo geld te verzamelen. Zo werd de colruyt overvallen 

met 2 go-karts, een rugby-speler en 5 rolschaatsen. Dit bracht dan 500 euro op 

bijvoorbeeld. De ultieme droom van elke clan was het Waasland Shopping 

Center overvallen, dit zou waarschijnlijk een enorm bedrag opleveren. 

Uiteindelijk is 1 groepje hier ook in geslaagd, net voor het einde van het spel. 

Toen alles was leeggeroofd, keken we naar wie het meeste geld had verzameld. 

Dit waren: Pieter-Jan, Lander, Alessio en Matthias als ik mij niet vergis, proficiat 

mannen! De rest had ook een hele hoop verzameld en iedereen was enorm 

benieuwd wat ze met dit geld konden doen. Nog even wachten jongens, dat is 

voor na het avondeten. Na een hele hoop heerlijke hot-dogs, was de moment 

daar dan. Wat doet de maffia met het geld dat ze verdienen? Naar de casino 

natuurlijk! Dus hebben wij voor 1 keer het casino naar Moerbeke-Waas 

gebracht. Er was een roulette-tafel, blackjack en er kon gedobbeld worden. 

Tijdens het casino kon je ook cola/fanta of chips/nootjes kopen met het geld 

dat je verdiend. Sommigen investeerden hun geld graag in nootjes, anderen 

speelden het liever kwijt op de roulette-tafel. De tijd vloog voorruit, er werd 

voor enorme bedragen rondgespeeld, en uiteindelijk was iedereen ongeveer 

blut, of had net superveel geld gewonnen. Tijd om eens in het bedje te kruipen, 

het was weeral laat geworden! Tot morgen Rakkers‼ 
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De volgende dag was het een speciale dag, iedereen was bezig met de opkuis 

want smiddags moesten we jammer genoeg al naar huis. Bij het terug inpakken 

van de valiezen zijn er wel wat foutjes gebeurd want veel rakkers hadden 

dingen mee die niet van hen waren, maar dit is ondertussen wel grotendeels 

opgelost hoop ik. De rest van de voormiddag werd opgevuld met veldbedjes 

inpakken, de lokalen kuisen en buiten spelen tot de mama en papa er was. 

Merci rakkers voor het geweldige weekend, het was plezant‼  

Een gewone zondag na een geslaagd weekend. Maar zo gewoon zijn de 

zondagen nooit. Want vandaag gaan we alleen spelletjes spelen met onze 

schoenen. We beginnen natuurlijk met de klassieker boeren. Iedereen doet zijn 

schoenen uit, we maken een toren met 1 schoen van iedereen. Met de andere 

is het de bedoeling te proberen de toren omver te gooien. Als de toren valt 

moet de bewaker hem weer opbouwen en de rest hun schoen gaan halen die 

ze gegooid hebben. Als de oren weer opgebouwd is kan hij iemand proberen 

tikken voor ze terug zijn met hun schoen. 

Voor het volgende spel moet je goed kunnen mikken. Het is de bedoeling dat je 

je schoen op een bank kan gooien met je voet. En we zagen meteen dat dit niet 

zo makkelijk was. Er waren 3 verschillende banken waar ze hun schoen op 

moesten krijgen, allemaal telkens wat verder. Als het te lang duurde maakte 

we het iets gemakkelijker door een extra bank te zetten. Maar de beste hadden 

dit natuurlijk niet nodig. Behalve bij de laatste waar het bij niemand lukte tot 

het iets makkelijker werd gemaakt. 

Dan was het tijd voor het 4uurtje, met een lekkere mengeling. Voor de rest van 

de dag mocht iedereen hun schoenen aanhouden. En na nog even vrij spelen 

was het tijd voor polies en boef en was het gedaan. 

Tot volgende week. 
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Het was vorige week geen chiro omdat het speciale dag voor de oudste was. 

Dus voor deze week hadden we iets speciaal gepland. Maar we hielden dit even 

geheim en vertrokken van de chiro. Bijna aangekomen bij het bos zeiden we 

dat de rakkers 2 teams mochten maken. We gaan op ruiltocht! Elk team kreeg 

1 object dat ze moesten proberen te ruilen alle deuren af te gaan. Het team dat 

het best kan onderhandelen heeft de grootste kans het meeste om te ruilen. 

Het duurde niet lang of ze zagen al enkele zakken chips en pakken koeken. Hier 

en daar een snoepje en wat drinken. Halverwege hebben beide teams hun zak 

al goed gevuld maar er was nog veel ruimte dus gingen we de volgende straat 

in. Er werden nog veel goede deals gemaakt maar ook minder goede, niemand 

wou de appel hebben blijkbaar. Deze straat was nu ook gedaan en het was tijd 

om te beginnen terugkeren, maar onderweg hebben toch nog enkele keren 

aangebeld. We konden het niet laten. 

Maar we gingen niet naar de chiro maar naar de klavers. Hier kon iedereen vrij 

spelen terwijl de leiding bekeek hou ze de buit eerlijk konden verdelen. Maar er 

was zoveel dat we niet alles konden uitdelen dus we hebben nog wat over voor 

de volgende weken. 

Teruggekeerd op de chiro was het nog even vrij spelen en dan was het al tijd 

voor polies en boef tot de kerk zei dat het half 6 was.  

Tot volgende week. 
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Amai het is warm vandaag, tis precies al zomer. Dus zoals elke zelf 

respecterende leiding besliste we dat we met water gingen spelen. We 

beginnen met een mooie put te vullen met water in het midden van de 

zandbak, dit zullen we later nog nodig hebben. Ah nee, we hebben het nu al 

nodig want we spelen dikke pik. 1 iemand staat met zijn benen open in het 

water. De rest moet proberen als eerste door zijn benen te kruipen en aan de 

overkant geraken. De laatste moet erbij staan en zo gaan we verder tot er 1 

winnaar is. Dit hebben we nog enkele keren gedaan. Dan was het tijd voor iets 

anders, het volgende spel is dikke bertha. Leider Wannes begon en de rest 

moest proberen aan de andere kant van de zandbak geraken. En als extra in 

plaats van gewoon optillen werd iedereen ook in het water gelegd. Zo speelden 

we even tot enkel nog leider Robin en Arne over waren. Om hen te vangen 

moesten alle rakkers goed samenwerken. 

Maar goed, volgende spel, nu spelen ik verklaar de oorlog aan. Maar met aan 

waterballon. Bij ik verklaar de oorlog aan, verklaart 1 iemand de oorlog aan 

iemand anders en gooit de ballon in de lucht. Die persoon moet de waterballon 

proberen vangen. De rest loopt zo ver mogelijk weg. Als hij de ballon heeft 

gevangen moet de rest stoppen en kan hij iemand proberen aansmijten. 

We hebben nog tijd voor uitbrekertje voor het 4uurtje, hier staat iedereen in 

een zo klein mogelijke kring en moet er 1 persoon in of uit deze kring proberen 

te geraken. 

Na een kort 4uurtje speelden we weer verder. We spelen nu kat en muis, de 

kat moet de muis proberen tikken, als dit lukt wisselen ze van rol. De rest staat 

verspreid over de zandbak. De muis kan achter iemand gaan staan, die persoon 

wordt dan de kant en de kat wordt de muis. Tussendoor spelen we ook nog 

touwtrekken waarbij de verliezer in de put water viel. 

We hebben nog even tijd voor polies en boef en dan was het tijd om naar huis 

te gaan. 

Tot volgende week!! 
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WAUW, AMAI, ONVOORSTELBAAR, GEWELDIG,…alweer een nieuwe Chiro 

zondag. De rakkers waren met een groot aantal op de Chiro aanwezig en klaar 

voor er weer eens goed in te vliegen. Niets vermoedend namen we de rakkers 

mee naar het plein voor een “normale chironamiddag”. We deden schildbal en 

strafbal en dan…PLOTS! De meisjes van Chiro Kriko verschenen op ons terrein. 

Ja ja, goed geraden rakkers! Deze middag doen we gemengd! Na een korte 

kennismaking was iedereen er klaar voor. Tijd voor Expeditie Robinson. De 

rakkers en kwiks werden in 2 kampen verdeeld, namelijk kamp Noord en kamp 

Zuid. Kamp Noord en Zuid speelden enkele proeven tegen elkaar, zo bepaalden 

we wie het beste kan overleven op een onbewoond eiland. Na enkele proeven 

was het tijd voor om iets te eten en te drinken. Na het vieruurtje speelden we 

de laatste proeven maar al snel werd duidelijk dat beide teams heel erg sterk 

waren. We sloten onze zondag af met een politie en dief! Amai, dat ging weer 

snel! Tot volgende week!  

 

 

 

Alweer enorm goed weer! Tijd om ons nog eens goed uit te leven met andere 

woorden! Deze zondag spraken we niet af aan onze eigen chiro. Onze 

chironamiddag vond plaats in het stadspark van Sint-Niklaas. Alweer een 

ongewone namiddag! We speelden samen met alle andere chiro’s van ons 
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gewest. De rakkers en kwiks van alle chiro’s werden in groepen onderverdeeld. 

In deze groepen speelden we gekke spelletjes zoals het dierenspel, vakken 

duwen, konijnenpijp, 2-honden vechten om 1 been,…en nog zoveel meer. We 

deden heel veel spelletjes met heel veel verschillende mensen! Na al deze 

spelletjes genoten we van de zon, dronken we iets en aten we een koekje. 

Want ja, zo gaat dat als het vier uur is eh! Na het vieruurtje was het tijd om een 

aantal massaspelletjes te doen! Natuurlijk gingen de rakkers er weer volledig 

voor! Ai Ai, al snel was het half zes en tijd om naar huis te gaan.  

 

Maar wow! Hoe komt dat nu? De speciale chirozondagen blijven maar komen. 

Deze week was het speciale dag voor de jongsten. De speelclub en rakkers 

gingen gaan zwemmen. We spraken extra vroeg in de voormiddag! Extra lang 

chiro….WAAATTTT? De max toch! We namen de trein aan het station van 

Belsele en we stapten met een overdosis aan energie op de trein naar Beveren. 

In Beveren deden we een kleine wandeling tot aan het zwembad. Tegen dan 

was het al tijd om onze boterhammetjes of andere lekkernijen op te eten om 

goed te kunnen zwemmen. Iedereen stond te popelen om een duikje te nemen 

in het zwembad, dus gingen we binnen. Na veel zwemplezier, wildwaterbanen, 

golven, diepe waters en stille gronden, zeeen, vijvers enzovoort vertrokken we 

terug naar Belsele. Na het zwemmen had iedereen heel wat minder energie 

natuurlijk. Tijd om heel erg rustig terug naar huis te gaan! Tot volgende week 

waterratten!  

Merci voor de laatste maanden rakkers, wij kijken al heel hard uit naar het 

kamp‼ 

Groetjes, Arne&Wannes&Robin 
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2 maandelijks Rakkers programma 
 

 

6/05     Wie zoekt die vindt dag 

 

13/05     De zevende dag 

 

20/05     sterrenchef dag 

 

25/05 VRIJDAG avondchiro van 19u tot 21u 

 

1/06     VRIJDAG avondchiro van 19u tot 21u 

 

10/06     vroeger was het beter dag 

 

17/06    wannes gaat solo dag 

 

24/06    Allerlaatste chirozondag voor het kamp! 
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Verslag Toppers 
 

Dag dag dag dag beste topperertje het is weer de tijd van het jaar. Anton en ik zitten weer achter de 
pc om jullie toch zeker 30min te plezieren op toilet of tijdens de bus rit. Of tijdens de waiting room 
tussen 2 fornite games. Maar wat hebben we nu weeral allemaal gedaan hier is terug een kleine 
opsomming. 

11/3 

Aja die zondag da was nogal 
nen zondag. Nen zondag 
waar we op ons gemak zaten. 
De leiding had zijn 
tekentalenten naar boven 
gehaald. We hadden 
namelijk allemaal 
monumenten getekend op 
een blad papier. Dan was het 
aan de toppers om die 
monumenten te herkennen 
en naar dat monument te 
gaan daar een selfie te 
trekken met hun mooi huufd 
en het monument erop. Deze 
monumenten moesten ze 
naar de 3 wasende meisjes 
tot naar het 
herdenkingmonument van belsele tot naar de brug van de mierennest bos. Erachter dat wij de foto 
hebben goedgekeurd moesten ze allerlei opdrachtjes doen. Rond het monument het ging over 
gedichtjes schrijven tot crazy gekke gevaarlijke foto’s tot zingen tot het monument aankleden allerlei 
allerlei verschillende leuke opdrachten.  

18/3 

Helaas was het deze zondag geen chiro. De leiding ging namelijk activiteiten 

doen met de 2 oudste groepen. De aspi’s en kerels hadden vrijdag avond een 

soort avond spel waar ze een kleine tocht moest afleggen. Het was ook een spel 

in de mierennest wordt hier naast mij gefluisterd. In teams. 

 

25/3 

Upla weer geen Chiro. Ook dit vond de leiding zeer spijtig maar het was Quiz. En 

waar waren de toppertje? aaaaaa nie komen opdagen ? Quiz veel te moeilijk? 

maja das nie erg volgend jaar beter.  
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Zondag 1/4 en 8/4 was het geen chiro maar inplaats daarvan hadden we dinsdag 

chiro gegeven. De leiding was al een uurtje vroeger op de chiro om alles klaar te 

zetten want we gingen namelijk pizza maken en erachter een filmpje kijken. Pizza 

maken vonden de toppers toch redelijk moeilijk want er normaal groenten 

opleggen ging niet. Het was meer smijten en zo werd het uiteindelijk een super 

dikke pizza. Deze moest iets langer in de over zitten dan normaal en ze hadden 

al onze garnituren al opgeten waardoor de pizza er bij sommige te veel aan was, 

niet waar jonas? Ook de leiding had een pizza gemaakt deze was iets mooier dan 

die van de leden maar ook veeel te veel. Achter onze pizza moesten we alles op 

ruimen en afwassen. Hierdoor werd de keuken en zwembad en raar genoeg het 

rakker lokaal ook want die toppers kunnen geen tafel afkuisen zonder veel water 

te gebruiken dit zullen we hun moeten leren op kamp. Achter het opruimen 

hebben we het topper lokaal omgebouwd in een prive cinema met alles erop en 

eraan. Toen hebben we besloten om de film “what women want” te kijken. Deze 

comedy topper gaat over een zakenman die na experimenteren met vrouwe 

producten in zijn bad valt en daar geëlektrocuteerd wordt. Achter dat hij wakker 

werd kon hij de gedachten lezen van elke vrouw zelf vrouwelijke honden. De 

topper vonden de paprika nootjes veeel interessanter en besloten er dan ook 

met te smijten. Ondertussen was oud-leider senior toe gekomen om te radiator 

af te sluiten want Arno had er een klein probleempje mee. Helaas was de avond 

snel voorbij en konden de topper nog genieten van bijna 2 weken paasvakantie 

en zich voorbereiden op het weekend.  

 

 

 

15/4 
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AAAAAAAAA eindelijk is het zover de moment waar de leden al een heel jaar 

naar uitkeken. Namelijk ledenweekend.  Vrijdag avond sparen we af op de chiro 

met een fiets en bagage op de rug om onze fietstocht te beginnen. Anton was al 

vertrokken met de mama van Arno om het gerief veilig naar Beveren te brengen 

want we gingen namelijk op weekend in de chalet van Beveren. Maar toen we 

ongeveer half was waren rond regio nieuwkerken had Arno zijn fietsband het 

helaas begeven. Het is altijd de fietsband van de leiding die het begeeft. Dus we 

hadden ons aan de kant gezet en dan is Anton ons uit de nood gaan helpen door 

zijn fiets op te sturen via de postduif. Dan hebben we onze tocht verdergezet en 

zijn we terecht gekomen het stad park van hof ter Saksen daar stond een Barack 

van de scouts. En wat voor een barack. Zoals we die avond op het kampvuur 

hebben gezegd nogmaals sorry. Op kamp slapen jullie 100% in een eigen tent. 

Dus vrijdag avond hebben we nog een klein vuurtje gemaakt om daar hebben 

jullie jullie feedback 

papiertjes op te kunnen 

invullen. Later op die avond 

hebben we dan nog 

heerlijke hotdogs gekregen 

van onze kookouders Eline 

en Aaron. Nog eens 1000 

maal 1000 dank. 

 

De volgende dag was er al vrij snel zelf voor de leden. Deze moesten om half 9 al 

opstaan om een kreet te bedenken zodat ze mee konden aanschuiven aan tafel. 

Het was spek met eieren. HHHMMM lekker het perfecte voer om een halve 

active dag door te komen. Na het eten gingen we met de toppers naar buiten 

om te genieten van het mooi park en activiteiten te doen. Het eerste spel was 

direct actief want er werden namelijk 2 flashlight stukjes op uw benen geplakt 

en het was aan de andere leden de taak om deze ervan te trekken. Als ze er 3 

hadden konden ze iemand ‘kopen’ die geen plakkertje niet meer had. Het lijkt 

heel simpel maar met al onze ontwijk bewegingen was dit niet zo gemakkelijk. 

Als 2 de spelletje hadden we een soort honden spel de leiding ging met een 

tennisbalwerpen een bal smijten en ze mochten pas om de tennisbal gaan als ze 

hem zagen. Jonas had al snel een tactiek bedacht om ons te slim af zijn. 
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Uiteindelijk als laatste spelletje voor de voormiddag hebben we nog eens 

rondgefietst rond het mooi domein en dan moesten we onze handen wassen en 

gaan eten. De kookploeg had lekkere croques voorzien. Na de croques sprongen 

we op onze fiets met onze zwemzak om te gaan zwemmen in het subtropisch 

zwembad in Beveren. Eenmaal daar aangekomen en onze speedo aangetrokken 

te hebben konden we gaan plonsen. Onze toppertjes waren oud genoeg om ze 

hun eigenweg in te laten gaan. Zo kon de leiding rusten in het stoombad en in 

de sauna. Uiteraard zijn we met onze topper in de wilde wildwaterbaan gegaan 

die superlang was en toch vrij pijnlijk omdat het scherpe bochten waren. We zijn 

ook met z’n allen in de glijbaan geweest. Dit moesten we maar 1 keer doen 

omdat onderaan de glijbaan de redder op ons stond te wachten. Helaas voor de 

toppertjes waren er geen mooie meisjes aanwezig dus konden ze hun tits skills 

niet tonen aan de leiding. Volgende keer beter jongens! Eenmaal terug thuis 

waren we allemaal uitgeput en hadden we de lekkere spaghetti wel verdient. 

Twas ook echt lekkere spaghetti. Complimentjes aan de chef. Die avond hebben 

gewhatsapp met de leden van jomikri die op dezelfde moment op weekend 

waren en nog kleine kaart spelletje gespeeld. De dag nadien waren we allemaal 

moe en ging het opruimen toch vrij vlottjes er moest niet veel opgeruimd 

worden want het was der ook echt smerig. Toen moesten we nog naar huis 

fietsen en eenmaal op de chiro konden ze hun mama en papa met openarmen 

ontvangen.  

 

 

 

22/4 

Afdeeeelliinngggdaaaaaggeeeuuuuuuuuhhhhhhhhhhh. Tof wauw gezellig kijk 

foto op facebook ook via de facebook van kriko. Ze werden verwacht met de fiets 

om 13uur op de chiro om te samen naar afdelings dagen te vertrekken. Helaas 

had Seppe het niet bebrepen. Afdeldingsdagen is een chiro namiddag met alle 

chiro van het gewest zoals kriko als jomikri als chiro overal als chiro iris, chiro 

pripo enzovoort enzovoort. Het doel van de namiddag was dat de ouderen tegen 

de chiro waren en ze wouden de chiro afschaffen. Het was aan de leden om zich 
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te bewijzen dat de chiro goed was en de 

chiro mocht aan het eind van de 

namiddag blijven bestaan. 

Ondertussen hadden onze stoere bois 

contacten gelegd met de meisjes van 

chiro jomikri en kriko ja ja onze bois 

vallen in de smaak. Dus goe bezig 

gasteeuhh. Helaas wouden we 

vertrekken maar mochten we niet van 

Timon want die was zijn sleutel helaas 

verloren. Toen hadden we besloten om 

als groep nog eens te zoeken en 

uiteindelijk heeft sean hem gevonden!  

 

29/4 

 

AAAAA de laatste dag van maart en wat een dag was me dit. Het was speciale 

dagen. Dit was de dag dat de chiro van de jongste groepen was. Er was besloten 

dat we gingen zwemmen maar omdat we op weekend al gezwommen hadden 

had de topper leiding besloten om iets anders te zoeken. Er kwamen super gekke 

ideen uit onze mond maar uiteindelijk is het klimmen geworden. Dus eenmaal 

aangekomen in de citylizerd in Sint-niklaas kon toon zijn ogen niet geloven want 

toon klimt namelijk en volgens mij vond hij dit wel cool dat we dit met de chiro 

deden. Achter het inchecken kregen we onze te kleine schoentjes aan en 

luisterde we 2 seconde naar toon die een korte uitleg gaf hoe alles werkte en 

dan konden we aande les. Al snel zat iedereen op de klimmuur zelf Jacob. Jha jha 

we hebben heel wat te vertellen over onze spidermen van de toppers. Hij bleef 

en bleef maar klimmen on-ge-loof-elijk. Zelf de leiding stond versteld. Ook de 

leiding was zeer actief want da mag ook gezegt worden. Het was een geweldige 

namiddag en ik denk dat ik voor iederen mag zeggen dat onze armen nog 3dagen 

pijn hebben gedaan. 

De leiding wil jullie alvast bedanken voor het de het leuke 2 maandelijks. 
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2 maandelijks Topper programma 
 

 

13/5    moederdag 

 

20/5      Pinksteren 

 

27/5      wortel dag 

 

3/6      laatste chiro dag 

 

9/6    avond chiro. Zie whatsapp later 

 

16/6     avond chiro. Zie whatsapp later 

 

24/6    latste chiro dag  
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Verslag Kerels 
 

11/03 

Waaauw leider het is kei mooi weer 

vandaag, gaan we leuke spelletjes 

spelen? Neeeeee, we rijden me de 

velo naar Waasmunster en gaan daar 

iets veel leutiger doen!!! Aja ,  we 

gaan graven, zwoegen en zweten! 

Inderdaad, we zijn naar de broer van 

Thijsje gegaan om daar wa te graven. 

En jullie deden dit toch wel zeer 

goed. Als een geoliede machine 

gingen jullie met de spades en 

kruiwagens tewerk. Het zand  leek als veertjes voor jullie en dat liet zich dan ook uitschijnen 

in het resultaat. Na al zeker een uur ofzo gezweet te hebben had de broer een kleine 

versnapering voor tussendoor voorzien. Gelukkig seg, jullie werden er onmiddellijk nog blijer 

en opgewekter van. Dus hop terug scheppen. Tegen 16u was het werk al geschied en kregen 

we nog een lekkere hotdog als bedankinkje ☺ . Wat een leuke werkplek was me dat! Jullie 

hadden wel iets sneller gewerkt dan we hadden gedacht maar dat was geen probleem! We 

keerden terug naar de chiro om daar nog een laatste activiteit van de dag te doen en 

moesten jullie daarna weer loslaten in de handen van jullie ouders. Jammer, maar volgende 

week zien we jullie alweer terug!!! 

 

18/03 

Wejoo avondchiro!!! De kerels waren allemaal bang int donker, zover was duidelijk. Zeker als 

ze daar ineens wat meer leiding zagen toekomen op de chiro! Alle, dus, twas donker, veel 

leiding, en avondchiro… ja, da moest wel spannend worden natuurlijk! We kuierden 

langzaam naar het bos, de kerels een beetje weerhouden met een ei in hun broek. Eenmaal 

aangekomen in het bos werd het spel uitgelegd. Ook de aspi’s waren van de partij! Enfin 

allemaal in groepen verdeeld, dan een kamp gebouwd en we konden eraan beginnen!! Jullie 

moesten zoveel mogelijk geld verdienen en tegelijk liepen er vrij tot zeer veel leiding rond 

om jullie daarvan te beroven. Natuurlijk gebeurde dit niet zonder slag of stoot. De leiding 

was zeer in vorm om jullie een leuke, adrenalinevolle avond, te bezorgen. Alle, wat pijne 

blauwe plekken verder was er nog een grote jacht op het team van Ferre enal en die hebben 

het dan ook nog wel hard te verduren gekregen. Ook Rik zijn team heeft het niet zo 
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gemakkelijk gehad. Iedereen levend uit het spel geraakt, wandelden we met vele anekdotes 

rijker richting de chiro. Tijd om in jullie bedjes te kruipen en zondag hard te leren!!! 

 

 

 

 

 

23/3  

De Paas examen periode is een niet te onderschatten periode voor onze Kerels, daarom 

zorgde de leiding op vrijdag 23/3 voor de nodige ontspanning voor onze ijverige studentjes. 

Deze avond kregen alle kerels van de leiding een fysieke beperking en daarmee zouden ze 

een hele avond spelletjes mee moeten spelen, wat niet altijd even eenvoudig was.  

Als opwarmertje zijn we die avond gestart met een potje voetbal, de eene kerel had zijn 

hand aan zijn knie vast getaped, de andere kerel had dan weer beide armen op de rug,… 

kortom iedereen had zijn eigen probleem en handicap bij de spelletjes, wat vaak tot 

grappige taferelen leidde! :p  

Ook de spelen zoals rugby, uitbrekertje en vleeshoop ontbraken die avond niet. 

 

Voila nu weten de kerels ook eens hoe het voelt om beperkt te worden op vlak van 

mobiliteit!  

Daag gehandicapte kereltjes ;) xx 

 

13-15/04 

WOEHOEEE, tis weekend!!! Kei tof leider!! Iedereen om 19u op de chiro om zich een gans 

weekend rot te amuseren!! Jaja, in het begin stonden jullie er alleen voor. Opdrachten 

waren jullie toegespeeld om tot een goed eind te brengen zonder dat jullie de relevantie 

ervan al inzagen. Later zal alles duidelijk worden. Allejop, en route, gelijk da sommige 

oudleiding altijd zeiden! Naar de weekendplek! Al een mooie oefening voort kamp vonden 

we. Rugzakken op de rug, al peddelend op die pedalen naar Beveren! Jullie verbaasden ons 

met jullie uitmuntende conditie! Ongelooflijk, daar gaan we ons geen zorgen over moeten 

maken op kamp. Eenmaal aangekomen mochten jullie jullie boeltje uitpakken en jullie 

installeren. De leiding had ondertussen al een gigantisch spel klaargemaakt om het weekend 

mee te beginnen. Jullie moesten samenwerken om een code te vinden. Gemakkelijk was dit 

echter niet. De samenwerking verliep aanvankelijk niet van een lijen dakje maar versoepelde 

alsmaar meer en meer. Jullie werden echt een team met ieder zijn eigen rol. Eind goed al 

goed, de code gevonden en het slot werd gekraakt. Wat zat ering??!!!!  
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WEJEOOJEOJEOJEOEJOEJOJJOEJOEJALJOJEOLJEOJZOAJOJO, MOONSTRUCKTICKETS!!!8!!! Nie 

normaal! Ja dat was inderdaad een kleine verassing voor jullie. Om de eerste avond in 

schoonheid af te sluiten mochten jullie nog even aan het vuurtje genieten van een kleine 

avondversnapering en daarna mochten jullie voor een eerste keer vertrekken naar 

dromenland. De dag erna startten we met een rakker-voormiddag. Iedereen kreeg een 

rakkernaam toegespeeld en men moest iedereen ook naar die naam vernoemen. Zo gezegd 

zo gedaan, zeer makkelijk was dit niet! Eerst het aaaaaaaaaaaaaaa-spel. Trystan was hier wel 

echt kampioen in! Daarna wouden we dikke berta spelen en nog een potje stamp. De kerels 

vonden dit wel nog eens tof om zich als echte rakkers te gedragen. Lekker middageten werd 

gemaakt door Eline en Aaron, echt kei lekker!!! Hmmmm croques!! En eten da jullie deden! 

Nie  normaal, maar ja da moest ook want we gingen plonzen in de middag!! Iedereen zijn 

spieren nog eens opgepompt om te gaan plonzen in de meerminnen. Lekker warm dat dat 

water was seg, echt goe, en glijden van de glijbaan enazo, en dan ook met iets te veel van 

die glijbaan en dan bijna buiten gezet maar toch net niet. Alle, toffe middag dus ☺. Klaar 

voor ons mega lekker avondmaal en ook voor onze leuke avondactiviteit! Jaja, het werd een 

studentenavond waar een klein waterspelletje niet aan kon ontbreken. 

MEEEEJJJICCCCOOOOO!!! JAJA, en dobbelen en nippen van de bekers enazo, kei tof! En dan 

ook wa kaartjes trekken en duimpkes op tafel leggen enzo, iedereen had genoeg vocht 

binnen om nog zeker 7 uur lang naar de wc te moeten!! Daarna zakten we zachtjes aan af 

richting Nieuvkerken om daar ons dansbenen los te gooien, en blijkbaar niet alleen ons 

dansbenen… . Goewd, zondagmorgend, iedereen zachtjes wakker geworden en nog een 

matchke voetbal kon niet ontbreken aan ons weekend natuurlijk. Jammer genoeg moesten 

we terug op de fiets springen, terug richting belsele.. Ja, jammer, maar niet getreurd, van 20-
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31/07 gaan we op kamp!!! ☺ hoe tof is da niet!! Goe mannen, we kunnen wel zeggen da we 

ons echt goe hebben gehad met jullie, da zal goekomen op kamp!  

 

22/4 Kasspekken dag 

Ooh wat een mooie zondag morgend… 

We zijn allemaal vroeg uit de veren, want vandaag gaan we onze Kerel kas spekken!  ;)  

De kerels werden die zondagmorgen omgetoverd tot professionele koekjes verkopers!!  

Ze kennen ondertussen het verschil tussen elk koekje dat vandaag op de markt te verkrijgen 

is; “Kokosrotsjes”, “sigaretjes”, “zachte speculaas”,… ze kennen het ondertussen allemaal!! 

 

Om 8u30 verzamelden we op de Chiro om onze doosjes verder te vullen met onze heerlijke 

koekjes!  

Eens alle 170 doosjes gevuld, trokken we met z’n allen naar de Belie om daar ons koekjes 

kraam op te stellen en te beginnen aan onze verkoop.  

Onze kerels deden beroep op hun uitstekende verkooptechnieken en daardoor werden de 

koekjes aan een snel-tempo verkocht.   

Tegen 12u smiddags waren bijna allemaal de doosjes verkocht, tijd om dus terug te keren 

naar de chiro en onze centjes te tellen! Spannend!!  

Na wat snel (maar correct) reken werk, kwamen we uit dat we die dag 500 euro winst 

hadden!!!  

Toch wel een proper bedrag waar je met 11 kerels leuke activiteiten kan doen op kampt!  

 

Goed gedaan verkopertjes!! ;)  

Tot de volgende xx 

6/5  
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Damens en heren! Vandaag sloeg de verleiding toe!! 

Niet alleen het weer was een factor om ons naar de Chiro te lokken, ook het hoogstaand 

bezoek was voor ons een rede om zeker onze zondagmiddag door te brengen op de Chiro!  

Vandaag was het “Temptation-dag” en kregen we bezoek van de meisjes van Chiro Kriko!! ;)  

 

We gingen op zoek naar de perfecte match voor elke kerel, dit deden we aan de hand van 

evaluatiefiches.  

We lieten de Kerels en de Tiptiens van kriko verschillende koppeltjes vormen per spel, nadat 

we een spel gespeeld hadden, mocht iedereen zijn partner evalueren op vlak van: Humor, 

Enthousiasme, aantrekkelijkheid en algemene aantrekking tot die persoon. De koppels die 

elkaar het hoogste evalueren, vormden een ultieme match!  

 

Nadat we elkaar wat beter hadden leren kennen aan de hand van kennismakingsspelletjes, 

begonnen we aan de iets ruigere spelen. Zo zijn we gestart met Het spel “Dikke pik” waarbij 

1 iemand, met zijn benen open, in het midden staat en de 

rest daar om ter eerst door moet kruipen! Toch wel lekker 

moeilijk als je met je been aan je partner bent vast 

gebonden … :D 

Der daarop volgende spelletjes waren “Als ge valt hebde 

zeer”, “verkrachtertje” (wat een ongelukkige benaming 

voor een vrij onschuldig spelletje), een estafette met de 

partner en uiteindelijk tikkertje spaghetti! ;)  

Het was een Mega leuke zondagmiddag!!! Goed weer! Nog 

beter gezelschap!! En hele enthousiaste leden en leiding!! 

We concluderen  hieruit dat een gemengde zondagmiddag 

met Chiro Kriko zeker voor herhaling vatbaar is !! :D  

 

Dag kerels!!!  

We zien jullie in de volgende aflevering van Temptation Staderas ;)  

Cé & Leo  
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2 maandelijks Kerel program 
 

 

13/05    De man is minder waardigdag 

 

18/05    Avond Chiro (vrijdag of zaterdag info volgt) 

 

25/05    Avond Chiro (vrijdag of zaterdag info volgt)  

 

1/06    Avond Chiro (vrijdag of zaterdag info volgt) 

 

08/06    Avond Chiro (vrijdag of zaterdag info volgt) 

 

15/06    Avond Chiro (vrijdag of zaterdag info volgt) 

 

24/06    Laatste chiro namiddag 
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Verslag aspi's 
Hey hallo daag. 25 februari was het geen chiro jammer genoeg, want de leiding 

was op kampverkenning.  

2-3-4 maart hadden we ons mooiste skipak aangetrokken om naar beveren te 

skiën. Naar keti-aspi weekend, joepie! We kwamen er aan en werden meteen 

al in ploegjes verdeeld. Voor de rest van de avond deden we klassieke 

kenningsmakingsspelletjes, moesten we over een touw springen en dronken 

we vieze drankjes. Gelukkig waren er ook heerlijke hotdogs, jammie. Echt 

lekker. De volgende ochtend speelden we pleinspelen in de sneeuw. Dikke pik, 

het vakkenspel en nog een spel met duwen, als ge valt edde zeer,… Team Toon 

won alles en dus vond de rest het niet meer leuk. Jammer voor hen. ’s Middags 

aten we lekkere spaaaghetti, met heerlijk zure saus (10/10). In de namiddag 

werd er een nummer op onze hoofden gezet en moesten we raden in welk 

team we zaten. Rugby, een overloopspel en piramides bouwen moesten tot 

tips leiden, en zo kon iedereen zijn team zoeken. Er was ook nog een spel met 

spinnewiedinkiewinkie, maar niemand snapte het. 

 

’s avonds stonden hamburgers op het menu en moesten we onze slaapzak 

boven halen. Onze slaapzak??? Jaja het verbond was ook langsgekomen en had 

een mooi slaapzakspel bedacht. En ook iets met schoenen gooien. Maar het 

duurde niet lang want daarna begon er een mooi feestje, met zeer goede dj’s 
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(draaien dit jaar ook op tomorrowland). De volgende dag konden we inpakken 

en wegwezen. 

11 maart gingen de aspi’s de 7 daden van barmhartigheid vervullen. Op een 

mysterieus papier moesten ze de locaties ontcijferen en er naartoe gaan. De 

zieken verzorgen gebeurde door de juiste middeleeuwse geneespraktijken bij 

elkaar te plaatsen. De doden begraven stemde overeen met een graf zoeken op 

het kerkhof, enzovoort. Een colatest zat er ook bij, alsook het afwegen van 

suiker. Degene die het mooiste was verkleed won ook iets! Zo kwam de zondag 

snel tot een eind en kon iedereen barmhartig naar huis. 

17 maart stond een nachtspel op het programma, maar het was ijskoud. 

Gelukkig zijn wij geen plooiers en trokken we naar de mierennest, waar allerlei 

voorwerpen verzameld moesten worden. Ik meen mij vooral enkele mooi 

verklede leiders te herinneren (zoals daar zijn PJ a.k.a. marshmello en Anton de 

heks). 

25 maart was het ons quizweekend, maar het was toch nog chiro. Ik weet niet 

meer wat we die dag hebben gedaan, maar het zal wel leuk zijn geweest. 

 

1 & 8 april was het geen chiro mede omdat het paasvakantie was! 

Aaah ons weekend! Jaja... al sinds vrijdag 13 april 's avonds zaten wij onze fuif 

op te stellen. Mooie tijden. Veel gezaag, wat geklaag, een pintje en een frietje 

en dan die ééne rare jongen die mee hielp met opbouwen. Jaja de Lucas, goeie 

gast. Maar raar. Zaterdag was het dan zover, na nog een hele dag ons te pletter 

hebben gewerkt met het opbouwen kon onze fuif eindelijk beginnen! Het 

eerste uur werd nuttig gebruikt door onze eerste DJ. De Slender en dan erna 

natuurlijk de andere DJ's die niet zoveel voorstelde. Dikke feest en al, hier en 

daar werd er al eens ene pintje benuttigd. Tot je natuurlijk een telefoontje 

krijgt: "Ja seg, de benjamin/benny heeft op de trapen gespogen". Ja hup der 

achter: "waar is diene benny?" "da weten we ni!" "wie is da de Benny?" "Da 

weten we ook ni, we weten alleen dat den dader Benny noemt". MAAAAAAF! 

Maar enfin na een paar ambetanterikken en wa dikke sfeer is alles nog goed 

gegaan. Na de fuif nog alles snel opruimen, om 7 uur smorgens pas in bed 
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kruipen. En dan opstaan om naar de mcdo te gaan om zo weer verder naar huis 

te gaan. Al bij al een goe weekend! 

 

De week erna was het eindelijk al wa goe weer, dus hebben we nog eens een 

put gegraven en er een klein zwembadje van gemaakt. wa muziek, drinken en 

een beetje chips en da komt allemaal wel snor. natuurlijk hebben we niet 

alleen wa liggen luieren in de zon. we hebben ook nog enkle oude bekende 

spelen gespeeld. zoals jezelf een weggraven onder een bank. modderballen 

smijten op het fort van het andere team en tieneren natuurlijk. want ja, onze 

mannen doen tegenwoordig niks liever dan tieneren. 

 

De week erna was het geen chiro, want dan was het speciale dag van de 

oudsten en dan mocht de leiding mee om te gaan zwemmen in Beveren. 

jééééééééj! 

 

Op 6 mei was het weer verschrikkelijk warm. wat moet je dan anders doen dan 

leuke waterspelletjes en ene beetje getiener. Bij 1 van de waterspelletjes kreeg 

iedereen een bassin gevuld met water en een spons. De bedoeling was om met 

de spons het water in uw bassin op te zuigen en weer uit te wringen bij iemand 

anders. Bij degene waarvan de bassin leeg was, had hij gewonnen. Een ander 

spelletjes ging als volgt: Ieder krijgt een blad papier op zijn rug geplakt en 

moest bij de ander het papier nat zien te spuiten met een spuit. na een tijd ging 

het blaadje papier dan kapot omdat het te nat was en begon te schuren. 

Natuurlijk kon je ook een verassings-element gebruiken en gewoon een natte 

spons in iemand anders zijn gezicht gooien. BOEM JONGEUH! 

Seg tot nog ies ééééé 

Tens & Joon xxx 

 

 

 



‘t Boekske Chiro Staderas Belsele   

 

34 
  

 

 

2 maandelijks Aspi programma 
 

20/5    luilekkerland-dag 

 

27/5    hoera, Toon heeft morgen examen dag 

 

1/6    Avondchiro 

 

8/6    Avondchiro 

 

15/6    Avondchiro 

 

22/6    Avondchiro 
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Speelclubleiding 

Wannes Praet GSM: 0499 74 75 65 
Email:Wannes.praet@gmail.com 
 

Ruben Van Belleghem GSM:0488271848 
Email:vanbelleghemruben@gmail.com 
 

Elias Van Haevermaet 
 

GSM: 0474209155 
Email: elias.vanhaevermaet@live.be 
 

Pieter Jan De Boeck GSM: 0474343561 
Email: Pjdeboeck2@gmail.com 
 
 

Rakkerleiding 

  
Arne Heyninck 
 

GSM: 0471469372 
Email:joran1997@live.nl 
 

Robin Depraetere 
 
 
Wannes Vereecken 

GSM: 0471214785 
Email: Robin.depraetere@hotmail.com 
 
GSM:0499756829 
Email:wanes.vereecken@hotmail.com 
 

Topperleiding 

Anton Vermeiren 
 
 
Arno Van Raemdonck 

GSM: 0470 27 44 21 
Email: vermeiren007@outlook.com 
 
GSM: 0498765829 
Email:prive_arno@hotmail.com 

  
 
 
 

Kerelleiding 

Cedric Dhondt 
 

GSM: 0478071291 
Email:cedric-dhondt@hotmail.com 
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Leonard De Blende 

 
GSM: 0473658530 
Email:leonard.de.blende@gmail.com 

  
Aspileiding 

Jens Verwulgen GSM: 0484 71 13 85 
Email:jens.verwulgen@hotmail.com  
 

 
Toon Rombouts(hoofdleider) 

  
GSM: 0470 29 38 58 
romboutstoon@hotmail.com 
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Annonckes 

Agenda 

 

De kamdatum is bekend! 21/07 – 31/07 voor de oudsten, 26/07-31/07 voor de 

jongsten! 
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Wist je dat …  
 Er nog saus aan je lippen hangt 

 Dat een perfectionist niet bestaat maar wel een 

correctionist 

 robin een slak is 

 een worst een goeie rugbybal is 

 joost onze wist je datjes leest 

 elias een goeie ontgoocheltruc kent 

 Johnny ne goeien is 

 Stiptheid een mooie kwaliteit is 

 Junior een geit is 

 Pj elke dag dood is 

 Jeenkgs 

 Jens aan het vermannen is 

 Ze alles samen doen 

 Chiro vanaf nu op dinsdag is 

 Dwergen niet meer meegaan op dagtocht 

 De speelclub goed kan blazen 

 Ed vereecken 

 Het een half uur te vroeg gedaan was 

 Muziek je haar doet uitvallen 

 De vestiaire ok was 

 Wie is benjamin 

 Dacotah 

 Bakkers leugenaars zijn 

 We een nieuwe tafel hebben 

 Alle leiding er aan meegewerkt heeft 

 Jens denkt dat hij een koe us 

 Het een witje datje is 

 De woorden kwijt zijn 

 Een kurk nat is 

 Sorry 



‘t Boekske Chiro Staderas Belsele   

 

39 
  

 Er koffie in 15l moet 

 De kapotte claxon 

 Er andere manieren waren 

 Carry me home to see my kin 
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