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Editoriaal 

Beste ouders, leden en sympathisanten 

Allereest bedankt aan wie aanwezig was op de mosselsouper! Door uw steun 

kunnen we keer op keer een geweldige zondag beleven en op een onvergetelijk 

kamp gaan. 

Da laatste twee maanden van 2021 zijn weer voorbij gevlogen. En die periode 

betekende voor de oudste groepen avond Chiro door de examens. Ze genoten 

van een leuke avond op vrijdag of zaterdag om even te ontspannen tussen al 

dat studeren en de examens. Dat, terwijl de speelclubbers en de rakkers 

gewoon verder speelden op zondag en een bezoekje kregen van Sinterklaas. De 

avondchiro’s gaan ook door in 2022 want dan is het de beurt aan de leiding om 

te studeren.  

2021 was (alweer) geen evident jaar om de Chiro veilig te organiseren maar 

met de steun die we van jullie kregen deden we dit met veel plezier. Hopelijk 

kunnen we in het nieuwe jaar weer terug naar een chirojaar zonder 

coronabeperkingen. 

De leiding wenst jullie een vrolijk kerstfeest en een gezond nieuwjaar! 

Arne Heyninck 
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Speelclubverslag 
 

31/10: Hoe groot is de kans dat halloween op ne zondag valt?? en dan 
nog wel ne chirozondag!! Daar moesten we iets mee doen, dus maakten 
we van het witteken een fantastisch spookhuis. De speelclubbers 
moesten een parcours volgens door het witteken. hier waren de ruiten 
donker gemaakt en waren er overal valstrikken gelegd en 
verschietplekjes. Omdat het zzoo eng was lieten we de speelclubbers 
per 3 doorheen het spookhuis gaan zodat ze elkaar konden 
ondersteunen in dit toch wel ECHT spookhuis, maar dan int witteken. In 
den tussentijd speelden we wat spelletjes, lekker klassiek zoals 2 
honden vechten om een been, dikke pik … na de speelclub kwamen de 
oudere leden maar deze deden evengoed in hun broek van schrik. 
Openslaande koelkastdeuren, gekke maskers, epileptisch licht het was 
allmaal aanwezig.  
Zeker voor herhalinh vatbaar, want volgend jaar valt halloween Jajaja op 
een …  
maandag. 
tot de volgende 
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7/11: Vandaag werden we allemaal ontdekkers, echte 
ontdekkingsreizigers. Na een zoektocht in het lokaal vonden de 
speelclubbers een schatkaart met mysterieuze aanwijzingen. De schat 
stond nog niet aangeduid want de puzzelstukjes konden ze verdienen 
tijdens verschillende spelletjes. De eerste plek was dus historische muur 
van Maria Maria Bocklandt. hier lag een eerste stukje dat leidde naar de 
zandbak. In de zandbak moesten ze zo snel als mogelijk onder een bank 
graven indien dit lukte kregen het 2e stukje van de kaart. hierop stond 
het bangelijke witteken getekend, neeneeeneee leider ik durf niemeer in 
het spookhuis. haha, dat was het ook niet gelukkig. Op de kaart 
verscheen een pyramide met erbij: prégypte, jaja een pyramide bouwen 
in het Prépark, een beetje verbeelding en je vind het wel wat we 
bedoelen. Hierna kregen ze de laatste puzzelstuk en dit leidde naar de 
meisjeschiro. Jaja hier laag de schat, en het zijn niet de meisjes zelf (tot 
grote teleurstelling van sommigen). Onder bloempot lag een legerdoos 
met gratis prei voor iedereeen. Uplaa was weer nen dikke chirozondag!! 
Ciaowwkes 
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14/11: gansenbord 
Aaaantreedeeeeen! We horen het allemaal graag want dat betekent dat 
het alweer eens Chiro is. We begonnen de dag dan ook goed met het 
spelen van onze zelfgemaakte ganzenbord. De regels waren hetzelfde 
als het originele ganzenbord, uiteraard met wat essentiële aanpassingen 
die door ons zijn toegebracht . Zo kon je bijvoorbeeld op een 
opdrachtvakje belanden. Dan was het de bedoeling dat je het als team 
opnam tegen de rest en zo kon je vakjes vooruitgaan. Belandde je op het 
sterretje, dan mocht je mooi weer teruggaan naar start . Toen we klaar 
waren met het ganzenbord was het alweer 4u en mocht de speelclub vrij 
spelen. Na de vele vragen wanneer polies en boef begint zijn we er ook 
effectief mee begonnen en zat de Chiro zondag erop. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/11: Vandaag 

was het geen chiro. Gelukkig stond er wel iets anders waanzinnig op het 
namiddag- en avondmenu: DE MOSSELSOUPER. Hopelijk heeft 
iedereen genoten van het lekkere eten. Voor alle aanwezigen opnieuw 
bedankt voor jullie komst. Het was alweer een geslaagde editie. 
 
 

28/11: Stop de opwarming van de aarde-dag 
Wat zei je nu dat iemand onze frigo's heeft groen gespoten?!?! 
Inderdaad en aangezien deze gassen niet goed zijn voor het milieu 
hebben we dus besloten om er iets aan te doen. Dat hebben we gedaan 
aan de hand van een paar spelletjes onder begeleiding van de 
millieuactvisten Arne,Rachid en Sacha. Nadat de jongens deze spelletjes 
vlekkeloos hadden voltooid hadden we ook nog een ander spelletje in 
petto. Jaja een gekende favoriet genaamd Pictionary. Hier bleken ze dan 
weer iets minder succesvol in te zijn, maar de sfeer zat er zeker nog dik 
in! Eindelijk naar buiten want het is alweer 4uur. Na wat te spelen in de 
zandbak of te voetballen met de leiders is het alweer tijd voor politie en 
dief. En dat betekent ook alweer het einde van een géniale Chiro 
zondag. 
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5/12: Sinterklaas 

Een speciale zondag want we kregen namelijk hoog bezoek. Het was 
namelijk Sinterklaas die onze lieve speelclub kwam bezoeken! Helemaal 
in de wolken kregen ze een gesprek met Sinterklaas, die uitzonderlijk 
veel over hun wist aan de hand van zijn boek. Elk kregen ze ook nog een 
klein cadeautje van de Sint en dan was het al weer tijd voor zijn vertrek 
want hij heeft nu eenmaal een drukke agenda. Nu nog even snel muurke 
sjot spelen en dan is het al weer tijd voor het 4uurke. Euuuuhj wat gaat 
de tijd toch snel als je kan ravotten in de zandbak. Nog voordat je het 

weet is het al weer tijd voor polies en 
boef en dan zat deze geslaagde Chiro 
zondag er alweer eens op. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/12: De oudere groepen hadden intussen al avondchiro dus stonden 
we alleen met de rakkers en de speelclub in de formatie. Er viel wat 
regen uit de lucht maar niets houdt ons tegen om een veel te cool 
bosspel te doen. We mengden en speelclub en de rakkers over twee 
teams die aan de hand van de gevaarlijkste pokemons het tegen elkaar 
op moesten nemen. FFFWWWIIIEEEEETTTTT. Het spel begon. Het is 
bij het spel de bedoeling om elkaar te tikken. Wie een andere persoon 
tikt kiest een bepaalde eigenschap van zijn pokemonkaart bijvoorbeeld 
‘speed’. Wie de snelste pokemon heeft op dat moment krijgt het kaartje 
van zijn tegenspeler. De verliezer moest terug naar zijn kamp voor een 
nieuwe kaart. De winnaar liep verder op naar het kamp van het andere 
team. Iedereen jaapte goed door het bos maar daar stopten een aantal 
boemannen een stokje voor. Aja he want in den bos liggen veel stokken. 
Af en toe werd er iemand beroofd van zijn buit door de boemannen. 
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Gelukkig is iedereen een winnaar! Upaaaaa terug naar de chiro om het 
vieruurtje op te smikkelen.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/12: Wow, wow, wow? Waar zijn alle leden? Geen probleem want de 
rakkers en speelclub bundelden hun krachten vandaag voor een 
geweldige activiteit. SAMEN EEN, SAMEN KLAAR? Uiteraard! We 
legden onze rugzakjes weg na een strenge douanecontrole bij import bij 
chips, suikers en coca. Eens de rugzakjes in het lokaal lagen was het tijd 
voor een groot spel. We deden het spel ‘dikke rik’. Dit gaat als volgt. de 
speelclub wacht op een fluitsignaal van de leider. Hierna lopen ze zo 
snel als mogelijk richting ‘de dikke rik’. Wie het laatst door de benen 
geraakt, valt af en gaat ook met zijn benen open staan. Dit keer 
speelden we voor een exclusieve ticketplaats in de ongelofelijk 
exclusieve cinema.  

 
Nadat iedereen zijn ticket bemachtigde, moesten we natuurlijk nog aan 
die cinema geraken. Maar hoe gaan we dat doen? Aja leider: “met onze 
benen eh”. We deden nog een wandeling naar de cinema aan kwamen 
aan op het adres CHIROPOLIS CINEMAS STADERAS, Hof van Belsele 
2, 9111 Belsele. 1 Woord: WAUW! We keken met z’n allen naar Shrek. 
Dat was weer eens lachen, gieren, schateren, brullen, goed ouderwets 
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schuddebuiken. Een lekkere versnapering popcorn was er natuurlijk ook 
en nog een goed scheppen in de zandbak en politie en dief om af te 
sluiten. Tot na de vakantie he boys!!! 

 
 

 
Voor alle knetterspeelclubbers een zalige kerst (met veel cadeautjes) en 
een gelukkig nieuwjaar (met ook veel cadeautjes). Na de Kerstvakantie 
vliegen we er terug in met een nieuw jaar 2022 en knotsgekke 
avondchiro’s. 
 
Veel dansende groetjes van 
Rendier Sasa, Christmasboy Rashid en Rendier Arne  
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2 maandelijks Speelclubprogramma 
 

8/01: avondchiro, info volgt. 

 

15/01: avondchiro, info volgt. 

 

22/01: avondchiro, info volgt. 

 

30/01: Het mega-coole-aspi’s-maken-een-mega-cool-spel-dag (op zondag) 

 

(04-02-22): Wintervuur (vrijdagavond) 

 

06/02: une journée d’hiver. 

 

13/02: Snackmaster-dag 

 

20/02: The Simpsonsdag 

 

27/02: Move like Michael Jackson-dag 

 

     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 
 

7/11 
Aleeeehuuuuup, 2 uur, tijd voor ne nieuwe zondag zonder zon. 
 

“BOS BOS BOS BOS!”, riepen de rakkertjes in koor.  
Leider 1: “Medeleider, volgens mij willen de leden naar tbos.”  
Leider 2: “Ja, ik denk het ook medeleider, maar blijven we toch niet beter op het terrein, want 

het ziet er regenachtig uit vandaag en tenslotte zijn wij nog steeds the BOSS (haha snap je 

bos, boss, je spreekt dat hetzelfde uit dus het is een soort woordspeling).”  
Leider 3: “We kunnen een dobbelsteen laten beslissen, even is naar het bos gaan, oneven is 
op de chiro blijven, dan ist eerlijk en beslist het lot.”  
Leider 1: “Ja maar medeleider, als we niet naar het bos gaan, gaan de leden de hele tijd 
zagen enal. Zo van leideeeeeeeer, waarooooooom gaaaaan we noooooit naar het 
boooooooooossss!!???” 
Leider 3: “Nja, das ook wel weer waar medeleider. Ma wa als ik mijn idee nu eens aanpas en 
oneven is een verrassing en even is naar het bos?” 
Leider 2: “Ma wa is dan de verrassing?” 
Leider 3: “Ook naart bos, dan zijn de rakkertjes gelukkig, want morgen is tenslotte ook de 
herfstvakantie gedaan en ze hebben zo een zwaar leven, want zo leren cijferen is niet simpel 
+ nog eens me juf Sabine in de refter. Zwaaaaaaaar.” 
Leider 1: “Wauw ja fantastisch idee medeleider.” 
Leider 2: “Geniaal!!! 
Leider 4: (die zit op over plinten en den bok te springen of azo) 
De leden vonden het ook een goed idee (zonder dat ze wisten wat de verrassing inhield). 
 
Jaja, beste lezer, u vindt het spannend he. Wat is er gegooid geworden?  Ale 
tromgerrrrroooooffffffeeeeeel: Eeeeeeeeeen oneven (want een 3 is oneven)! 
 
En ja, alle rakkers diep teleurgesteld… Maar ze zijn geprankt want de verrassing is dat we 
toch naar bos gaan!!!!!! En wat waren ze blij.  
 
We zetten dus onze tocht in naar het bos. En daar was het tijd om te verstoppen. Maar in dit 
geval maar voor 1 iemand. Huh ma bij verstoppertje moet iedereen zich toch gaan 
verstoppen??? Ja das waar, maar sardientje is omgekeerd verstoppertje. Terwijl dat onze 
leden aan het zoeken waren naar een rakker die zich beter kon verstoppen in het bos dan 
een sardientje in de zee, kon de leiding blij en rustig een heerlijke boswandeling. Want de 
rakkers waren zonder te zagen flink aant zoeken, we hoorden zelfs de vogeltjes fluiten. 
Nadat onze rakker was gevonden was het tijd voor potje stamp, dat betekent terug 
verstoppen, ma af en toe uitkomen om op nen bal te shotten zonder da uw naam wordt 
geroepen door meneer de namenafroeper. Ik dacht nu toch da jullie elkaars namen al wa 
beter kenden na een dikke 2 maanden chiro. Maar ale, misschien ging baseball beter, ma 
dan enkel me de knuppel, want de tennisraket lag nog int bos (ja we waren intussen al uit het 
bos, want int bos baseballen is nogal moeilijk hihihaha). Baseball ging goed, er werden zelfs 
enkele homeruns gelopen door onze snelste rakkers. Maar ale, van al da lopen, slaan en 
verstoppen krijgde dorst (van verslagskes typen ook trouwens). Dus tijd voor ne goeie 
MENGLING jaaaaaaa. Giet wa coca en fanta bij elkaar en ge hebt een godendrankje, 
hmmmmmm lekker smikkelen. Na 4 uur wast weer tijd voor dief en politie-inspecteurs en 
commissarissen enazo.  
Uitkomen! Ja tis half 6, juuuuuuuuuuuuuuuu! 
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14/11 
Tis weeral zondag, amai de tijd vliegt hier nogal. Vandaag was het tijd om nekeer te zien 
welke kwaliteiten jullie hebben want de leiding hadden de Olympische Spelen georganiseerd. 
Voor de eerste discipline verplaatsten we ons naar de zandbak om te verspringen. En amai 
ik wist niet dat er kangoeroes in onze groep zaten. Het wereldrecord, dat trouwens gevestigd 
werd door de Amerikaan Mike Powell die 8,95 m sprong tijdens het WK atletiek in Tokio op 
30 augustus 1991 (maar dit geheel terzijde), werd bijna verbroken! De eerste punten werden 
uitgedeeld en daarna was het uiteraard tijd om te speerwerpen, al ben ik niet echt zeker of 
dit wel de 2de discipline was. Alleszins goe geworpen gastuuuh!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast was er ook de iets minder olympische discipline (misschien iets voor de editie van 
2024 in Parijs?) van het papieren vliegerwerpen. Bij de testrondes werd het wel al snel 
duidelijk dat de proptechniek toch het beste werkt, al spelen omgevingsfactoren zoals 
luchtvochtigheid, temperatuur en luchtstroomsnelheid wel een niet te onderschatten rol.  
 

 
 
Ook deden we nog muurzitten, waarbij al snel duidelijk werd wie het meeste beenspieren en 
doorzettingsvermogen had. Uiteindelijk na een ingewikkelde puntentelling door ons 
gesofisticeerd puntensysteem - mogelijks ben ik enkele disciplines vergeten -  kwam er een 
winnaar uit de bus. Proficiat Niels, jij bent onze olympische kampioen en wint uiteraard een 
prij(s)! Tijd voor vieruur en dus ne goeie MENGELING zoals het hoort om weer helemaal 



‘t Boekske Chiro Staderas Belsele   

 

12 
  

strak te staan. Afsluiten deden we met polief en dies, volgende week zeker mosseltjes 
komen eten! Doei druif. 
 
21/11 
Geen chiro wegens mosselsouper, dikke merci aan degenen die komen eten zijn! 
 
28/11 
de laatste week voor er strengere maatregelen kwamen. De laatste dag dat er binnen 
activiteiten mochten, daar gingen we natuurlijk nog is goed van genieten. Dat gaat het beste 
door dag madam te spelen natuurlijk. Na een paar keer richting de kerk (2), naar de goal (7) 
en achter Gobin aan te lopen (8) kregen we het al wa warmer. de befaamde 3 en 10 kaart 
werden ook af en toe getrokken. Iedereen in grote paniek wat ze moesten doen. BAAAH 
GEPRANKT VOOR YOUTUBEE DIE DOEN NIKS, wat doe je nuu! ni vergeten om dag 
vinnie (boer) te roepen he wantja das nen boer he. Uiteindelijk werd het duidelijk wie de 
minste kaarten had en die kreeg een gratis vier uurtje. Tijdens de vieruur heeft de leiding nog 
is getoond da ge wel nog wa moet oefenen int voetballen want tis vree nodig. Omdat het 
toen nog wel droog was heeft een deel van jullie voor een van de laatste keren nog is goe in 
de zandbak kunnen graven. De dag werd mooi afgesloten door onze mooie traditie; namelijk 
polies en dief. Tot volgende keer he mannen 
 
5/12 
🎵Zie ginds komt de stoomtrein uit spanje weer aan, hij brengt ons Sint-Nicolaas ik zie hem 
al staan, hoe huppelen zijn pieten de weg op en neer die gooien de mokkjes al heen en al 

weer,...🎵. Jaja het is zover 5 december de dag voordat de Sint de pakjes komt brengen, en heeft 

die Sint toch wel ni zijn tijd genomen om Chiro Staderas eens te komen bezoeken. Na het aantreden 
gingen we meteen naar het station, want we hadden vernomen dat de Sint en zijn Zwarte pieten daar 
gingen aankomen. Eens aangekomen moesten de Rakkers rustig houden want ze waren zeer 
enthousiast. We leide de Sint naar onze chiro want hij was wat verstrooid waar deze weer was. We 
moeste corona gewijs per groep naar de Sint gaan. En sinds de speelclub te kleinste groep was mocht 
deze eerst. in de tussentijd deden Wij muurke shot met een twist eraan, als je de muur niet had 
geraakt moest je tegen de muur staan en de bal proberen vangen om weer er terug in te komen. Na 
dit spel was het aan ons voor de Sint. Wat waren we benieuwd of dat onze rakkers wel allemaal brave 
jongens waren geweest. En jawel hoor het waren allemaal brave Jongens, nadat de Sint over 
iedereen iets positiefs zij, jaja ook de leiders, kreeg iedereen een zakje met daarin wat lekkers. Die de 
rakkers pas mochten opeten tijdens het ViErUuRtJe, al waren sommige rakkers wat ongeduldiger en 
probeerden al wat te snoepen. Tijdens 4uurtje aten de rakkers alles op in een recordtijd. Voor we de 
dag afsluiten met poleis en doef hebben we nog iets nieuw bedacht, namelijk Prime Time. Dit is een 
idee van leider Rik. De bedoeling is dat 1 rakker zijn 2 favoriete spelletjes mag uitleggen en dat we die 
dan spelen. Voor de eerste keer was het aan Victor, hij koos zijn 2 favoriete tikspellen, nadat we deze 
gespeeld hadden was het tijd voor Polthijs en Dhiefp. 
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12/12 

 
WOW,wat zien we daar, de pokémons zijn terug in Belsele. Daar hadden de rakkers en 
speelclub reuze veel zin in. Voor de lezers stuur ‘Pikachu’ naar het nummer 0479601680 ;). 

Samen met  
rakkers en speelclub trokken we het bos in. We verdeelde ze samen in twee groepen en 
iedere groep moest een kamp zoeken. Iedereen kreeg toen een pokémon en moest wachten 
op het fluitsignaal. Het doel van het spel is het andere kamp bereiken en daar de trainers 
vlag te zoeken die ze dan terug naar hun eigen kamp moesten brengen. Hiervoor moesten 
ze tegen het andere kamp battelen met hun pokémon om zo in hun kamp te proberen 
komen. Maar dat was niet het enigste waar ze voor moesten oppassen. Team rocket ( dat 
bestond uit leiders, Arne, Ward, Rik en Jasper) is ook van de partij en wie gepakt was moest 
zijn pokémon afgeven en naar het kamp gaan voor een nieuwe. Uiteindelijk waren de twee 
teams even sterk want geen van beide had de vlag te pakken gekregen. Tis 4 uurtje: JAAA 
LEIDER IK HEB DORST, MAG IK DRINKEN  PLEEEAAASSEEEEE. LEIDER LEIDER MAG 
IK EEN BAL IK WIL VOETBALLEN. LEIDER WIL JIJ MIJ EEN SCHOP GEVEN 
AUUBBBBBBB. Een typische vieruurtje van de rakkers, en wij als leiders zo snel als het licht 
om van dat geroep rust te maken. Tijdens het vieruurtje was het weer tijd voor leiders tegen 
de leden en wat was het weer een afgang voor de leden hihihihi. Maar wees gerust ze 
hebben nog kansen genoeg om ons te proberen kloppen in voetbal. Het is weer tijd voor 
Prime Time en deze week was het de beurt aan Thomas. Hij koos de spelletjes druiventros 
en dikke BERTAAAA. Hierna sloten we traditie gewijs  af met  Polpis en djief. 
 

 

 

19/12 
Temperaturen tegen het vriespunt, maar toch stonden er weer meer dan 10 stoere mannen klaar 

voor een nieuwe chirozondag, de laatste van 2021. Stoere mannen spelen stoere spellekes, ook als 

het koud is, dus begonnen we met een spelleke ‘dikke pik’. Vanaf het begin was het duidelijk dat 

ieder van jullie wilde winnen, ondanks de kou. Kheb persoonlijk nog nooit zo een spannend potje 

dikke pik gezien. Na zo een ruig spel was het tijd voor een rustige activiteit. Even langer 

wandelen dan gedacht, want er was een omleiding omda ze weer aant werken waren enzo juist op 

de weg naar onze bestemming voor de geheime activiteit. Na de pijltjes te volgen kwamen we toe 

op de eindbestemming: ‘Cinema Staderas’, wa dus inderdaad echt mega super ver wandelen was. 

De rode loper was uitgerold en er stond een fantastische film op het programma: Shrek. Das die 

film die begint met  

🎵 Somebody once told me the world is gonna roll me, I ain't the sharpest tool in the shed, She 

was looking kind of dumb with her finger and her thumb, In the shape of an "L" on her 

forehead…..🎵,  
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In het midden van de film is er zo een stuk dat gaat van 🎵Zeg ken jij de mosselman, De 

mosselman, De mosselman, Zeg ken jij de mosselman, Die woont in Scheveninguuuuuh🎵  

En de film eindigt met ne schone 🎵HALLELUJAAAAAAAH🎵  

Tijdens de film kreeg iedereen ook een goeie portie popcorn omdat iedereen zo goed meegedaan 

had met dikke pik. En wanneer de film gedaan was en de popcorn op was, wast weer 4 uur. Tijd 

voor een MENGLING! En ja dan eindigen we 2021 me een traditionele polieske en diefke. 

 
Einde 2021 
Maar het leuke chirojaar is nog niet gedaan  
Dus joeeeeeeeeeee 
 
Fijne feestdagen vanwege jullie leiding 
D(e)(o)bby, rijstKOEK en Wartdje  
 

De tip van Ron: 

+ =  
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2 maandelijks Rakkers programma 
 

8/1: avondchiro 19u-21u 

 

15/1: avondchiro 19u-21u 

 

22/1: avondchiro 19u-21u 

 

30/1: Aspi’s zijn leiding dag 

 

6/2: terug zondag-dag 

 

13/2: cupido en azo dag 

 

20/2: da zijn veel 2’s voor een dag dag 

 

27/2: dit zijn evenveel 2’s voor een dag dag  
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Verslag Toppers 
7/11 

 

Aaah dag madam dag, het was een prachtige zonnige zondag namiddag! Het 

was wel verrassend rustig kwam dit misschien omdat er 2 leiders vermist 

waren? Wat is er nu leuker om te doen dan rustig een potje te kaarten buiten 

op een bankje in de zon. Alleen dit kaartspel was niet zo rustig… er moest 

namelijk wat gelopen worden! De eerste kaart werd getrokken ooooh een 

harten 8! Dit betekent dat iedereen zo snel mogelijk naar de goal moet lopen 

en de persoon die als laatste terug is krijgt een strafpunt. 

Volgende kaart, hmmm het is een klaveren 2 snel vind leider Rik en Tik hem 

aan! Maar pasop want Rik vind het niet zo leuk om aangetikt te worden hij kan 

verrassend uit de hoek komen. volgende kaart: een aas hmmm wat zou dat 

zijn? Oooh speel een spel! Het spel dat we gaan speln is 5 frangen, alleen iets 

anders als normaal. In plaats van met muntjes spelen we het met ballen. Hierbij 

moet je 1 van de ballen tussen de andere 2 ballen schieten, maar je mag 

natuurlijk niet 2 keer op dezelfde bal schieten. Laten we nog eens een paar 

kaarten trekken, een 4, 7, 3, 9, en aaah een dame! Als er een dame getrokken 

wordt moet je zo snel mogelijk rechtstaan je hand op steken en “dag madam” 

roepen. wie dat het traagste doet krijgt een strafpunt. Na het vieruurtje deden 

we nog één laatste spel, het bank graaf spel (officiële naam). We kregen ook 

wat hulp van leider Rik, de bedoeling van dit spel was zo snel mogelijk een 

tunnel te graven onder een bank en er met heel je team onder kruipen. Nog 

nooit heb ik de leden zo hard hun beste zien doen ongelofelijk! Dat was het dan 

weer tot volgende week! 
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14/11  

 

Tijd voor laddercompetitie! Iedereen krijgt een random plaats op het scorebord 

en moet proberen te stijgen in de ranking. Je kan stijgen door andere mensen 

uitdagen en als je wint stijg je een plaats. Enkele voorbeelden van de 

competities: hanengevecht, aan de goal hangen, hoger lager plank houden, … . 

Een opmerkelijk spel was 

levend petanque hierbij moesten de leden geblinddoekt zo dicht mogelijk bij 

een op voorhand gegooide bal geraken. Sommige begrepen het detail “zo dicht 

mogelijk” wel niet echt. Als je aan de andere kant van het plein uitkomt is er 
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toch iets niet in orde met je richtingsgevoel… Een favoriet val leider Wichit was 

de crossbar challenge, de bedoeling is hier dat je de bal niet in de goal schiet 

maar tegen de dak lat. Het irritante is wel dat je elke keer de bal in de struiken 

moet gaan zoeken omdat sommige niet zo goed kunnen mikken. Het meest 

frustrerende spel dat je kon spelen was een kaartenhuis bouwen je kan al 

raden waarom dit niet zo een favoriet was. Na een lange strijd was de winnaar 

bekend, Namelijk iedereen want we zijn allemaal winnaars! Bedankt voor jullie 

motivatie en hopelijk tot volgende week! 

 

 

 

21/11  

 

Geen chiro want het was weer tijd voor onze jaarlijkse mosselsouper!!! En wat 

waren ze weer lekker! 
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28/11  

 

Hey jongeknapen. Nieuwe chirozondag is aangekomen en we zitten boordevol 

motivatie!! Nadat wij de leiders even dubbelcheckten zaten jullie dus ook 

duidelijk vol gezonde motivatie en konden we de laatste volledige chirozondag 

van het jaar starten. Het begon allemaal,zoals menig avontuur op de chiro, met 

een lader en een potlood. Huh leiders wa kunnen we daar nu mee doen huh? 

Awel jongens vandaag gaan we een van de belangrijkste kwaliteiten van de 

chiro (naast motivatie natuurlijk) in de verf zetten namelijk: ik gaan waardak wil 

gaan wij zijn van de chiro wij zijn zo vrij as je vogel. Dit vertaalde zich dan in een 

rechtendoortocht, die werd gestart vanuit leider Jarno's tuin waarbij de ladder 

dienst deed om normaal niet te overbruggen objecten toch te overbruggen en 

het potlood als laatste oplossing om een nieuwe richting te kiezen om naartoe 

te stappen. Na een eerste keer onze richting te bepalen ,en ook een laatste 

keer goed gedaan jongens, met het potlood gingen we op pad. Al snel waren de 

sokjes doorweekt maar we bleven strijden! Onderweg speelden we enkele 

spelletjes zoals "ik verklaar de oorlog aan" en een bangelijke"omgekeerd 

verstoppertje" in een maisveld, waar we supermooie en hilarische beelden 

opnamen van de mannen die op mais sloegen met een baseball bat en dan in 

sommige gevallen(ja ik kijk naar jouw Thomas ;) )  best dramatisch op de grond 

vielen. Toen we iets verder stapten werd het weer tijd om naar de chiro weder 

te keren en zo ging de laatste volledige chirozondag weer in een flits voorbij. 

Tot volgende week jongens en kusjes van de leiding X.  
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05/12  

 

Onze eerste avond chiro van het jaar, hopelijk ging jullie examens goed anyway 

we hebben dus in het donker zitten kubben met natuurlijk kaarsjes er op de 

blokken zo dat zo kunnen zien waar de blokken zijn van de tegenstander gho 

best nog moeilijk om die blok te raken misschien moeten we nog eens goed 

trainen om mee te kunnen doen aan het kubb tornooi. 
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Hop naar het volgende spel met kaarsjes wat 

ze dus nu moesten doen was een parcour afleggen, ze moesten op de banken 

wandelen PAS OP de bank was zeer glad zorg dus voor dat je niet valt wanneer 

je over de banken wandelde moest je je kaars kandel aansteken en terug over 

de banken gaan maar het stond optijd dus hop hop. 

 

 

12/12 schaatsen  

 

Aahhh schaatsen mijn favoriete activiteit ik ben daar zo goed ik heb ooit 

meegedaan met de wereldkampioenschap schaatsen was tweedes dus ja niet 

slecht, en nu is het tijd voor onze leden die meedoen met 

wereldkampioenschap voor ze meedoen moeten ze eerste wat oefenen en ja ik 

zie wat potentie in.  

 

 

 

 



‘t Boekske Chiro Staderas Belsele   

 

22 
  

19/12 new kids 

 

Hey jongens,de laatste chirodag van het kalenderjaar is weer aangebroken, 

jammeeeer. Gelukkig komt er nog een hele reeks aan in het jaar 2022! Om het 

jaar dan mooi af te sluiten mochten jullie wat versnaperingen meenemen naar 

de chiro en amai da was nen berg eten! De leiders hadden dan nog wat meer 

snacks voorzien en het was tijd voor de typische activiteiten op een avondchiro 

wanneer het zo koud is buiten: een filmpje kijken. Eerst hebben we nog kort 2 

honden vechten om vanalles gespeeld want er waren een paar technische 

storingen maar even later konden we beginnen kijken en amai dat was weer 

een Geniale film met hoofdletter G.De film ging over een aantal heldhaftige 

jongemannen uit het gehucht Maaskantje die heel Nederland bevrijden van 

een plaag uit Friesland. Een film vol romantiek, actie , levenslessen en vooral 

geweldige catchlines die nog tot het eind van jullie chirocarriere door jullie 

hoofd zullen spoken. Dus ik zeg saluut en BAM JONGEH NIEUWE JAAR IN! 
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2 maandelijks Topper programma 
 

 

07/01  Avond chiro 

 

14/01  Avond chiro 

 

21/01  Avond chiro 

 

30/01  De grote leden geven leiding dag 

 

06/02  Het sneeuwt niet meer dag 

 

13/02  Dag 1 van het groot complot dag 

 

20/02  Eskimo Dag 
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Verslag kerels 
 

7/11 

Beentjes scheren, een goe strak koerspakske 

aantrekken met lidl reclame op en de dure koersfiets 

van carbon van de papa stelen en dan op weg naar 

de chiro want vandaag ist fietsdag! De Sean had zich 

al goe voorbereid voor de fietsdag en kwam al 

fietsend aan opt chiroterrein met een box op zijn 

achterrekske en het nummer FIETSEN ES FIETSEN 

scandeerde luidkeels over het chiroterrein. Ook de 

chirofietsklassieker werd aangeleerd: “IK     wil 

fietseuuuuunnnIK zit nie te nietseuuuuuunIK,      ik 

wil de wereld zien, al fietsend  vanop mijn FIETSMACHIEN!” (op de melodie van 

‘Ik wil fietsen’).  

 

Alvorens we op ons zadel gingen zitten, moesten 

de kereltjes eerst nog luisteren naar het tragisch 

fietsverhaal van Gerard: Gerard was vroeger een 

vree coureur totalst hij da ongeval voor heeft 

gehad. Uit schrik voor een nieuw ongeval mocht hij 

van zijn vrouw niemer op de baan rijden (alleen 

thuis op de hometrainer voor het raam). Vrouw 

tegen gerard: “Hier ist veiliger he, Gerard, ge zit ier 

goe, gebt hier een scheun zicht en bovendien: 

fietsen es fietsen.” Een treurige Gerard tegen zijn 

vrouw: “Ma oe est fietsen?”  

Wie meer wil weten over Gerard en zijn avonturen kan terecht op deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wK3T23ayRg4 

Nadat alle kerels een traantje hadden weggepinkt bij dit triest verhaal was het 

tijd om onze fiets te pimpen en een paar wedstrijdjes te spelen. Een goeie 
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coureur laat zijn fiets nooit onbewaakt, daarom moesten de leden hun fiets op 

iederste moment aanraken. Degene die zijn fiets al eerste losliet was verloren! 

(alle mannen hebben het volgehouden tot het vieruurtje dus proficiat!!) Dan was 

het tijd om de boan op te trekken gelijk Gerard inder tijd. We gingen naar het 

fietsbos van Waasmunster met ratelende fietsbanden ( kaartjes aan de fiets 

vastmaken, de outste truc in het boekje). Daar wat parkoerkes gedaan en zotte 

jumps enal en toen was het helaas tijd om weeral naar huis te trekken.  

Als laatste nog een eerbetoon aan Gerard, een vree courreur. Hij is gestorven in 

2018 en heeft nog tot zijn laatste dag gedaan wat hij graag deed: Fietsen. 

 

RIP gerard 
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14/11 

Deze dinsdag hebben de kerels voor centjes 

te verdienen voor hun kas gaan helpen bij de 

Belseelse kunstvrienden. Deze 

kunstvrienden hadden namelijk een 

museum ingericht die gratis te bezoeken was 

in het weekend. Natuurlijk wouden we wel 

eens zien waarvoor we zo hard gezwoegd en 

gezweet  hebben en dus gingen we eens een 

bezoekje brengen aan het museum bij de 

klavers.  

WOW WAT EEN MOOIE KUNST. Er was kunst 

van verschillende soorten: schilderijen van 

varkens, staalstructuren, gebouwen, blote 

madammen, een kleurenpallet… Na alle schilderijen van dichtbij te hebben 

gezien kwamen daar plots 3 kunstkenners ter plaatse! (amai ongelofelijk). Ten 

eerste: Thibaut Depraetere, De achterkleinzoon van René margriet en een expert 

in de kunsttroming Rococo. Keisboer, een kenner van het neoclassicisme en zelf 

maker van bronzen beeldkunst, en uiteindelijk Kodde, de schilder van het 

bekende schilderij ‘der wanderer über dem nebelmeer’ (het internet beweert 

dat dit geschilderd is door David Friedrich maar dit is onjuist en tevens een 

leugen).  

Deze heren waren op zoek naar de kunstzinnigste kerel om de prijs der 

kunstzinnigste kerel uit te delen. Iedere kerel mocht een prachtschilderij 

uitkiezen en hierover een uitleg geven. Uiteindelijk wonnen Thibaut Bourgeois 

en Louis en mochten deze mannen als prijs eentjes vangen op de kermis van 

Belsele! Nadien gingen we nog naar onze goeie Jamiel voor gerijpte ringlings en 

gingen we nog wa sjotten op de chiro. 
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21/11 

Joepie lekker mosselkes freten. Om jullie wat cultuur bij te brengen en in het 

thema te blijven, ziehier de zeer variërende lyrics van het schijfje ‘Mossels 

Sander Scheurwater hardstyle remix’: 

 Zeg ken jij de mosselman, de mosselman, de mosselman 

Zeg ken jij de mosselman, hij komt uit scheveningen 

Ja, ken jij de mosselman, de mosselman, de mosselman 

Ja, ken jij de mosselman, hij komt uit scheveningen 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN 

... HIJ KOMT UIT SCHEVENINGEN 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN 

... HIJ KOMT UIT SCHEVENINGEN 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN 

... HIJ KOMT UIT SCHEVENINGEN 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN 

... HIJ KOMT UIT SCHEVENINGEN 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN 

... HIJ KOMT UIT SCHEVENINGEN 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN 

... HIJ KOMT UIT SCHEVENINGEN 

Mossels mossels 

Mossel mossel mossel 

MOSSEL MOSSEL 

Mossel mossel mossel mossel mossel mossel ... 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN 

... HIJ KOMT UIT SCHEVENINGEN 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN 

... HIJ KOMT UIT SCHEVENINGEN 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN 

... HIJ KOMT UIT SCHEVENINGEN 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN 

... HIJ KOMT UIT SCHEVENINGEN 

JA, KEN JIJ DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN, DE MOSSELMAN 

... HIJ KOMT UIT SCHEVENINGEN 

 

Wij verwachten dan ook dat alle kerels deze zeer uiteenlopende lyrics vanbuiten leren tegen de 

volgende chirozondag. 

28/11 
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Joepie het is weer zondag = chirodag!!!! 

Vandaag stond alles in het teken van de 

groep. Want het was teambuilding. Zo 

konden we nog een hechtere groep 

worden door samen spelletjes te spelen 

met of soms ook tegen de leiding. 

We deden verschillende dingen met 

papier: erop gaan staan met de hele groep 

en er doorkruipen. Alleen door jullie hersenknobbels samen te gebruiuken 

kwamen jullie tot de oplossing. (aja teambuilding) Daarna hadden we een 

makkelijk opdrachtje voor jullie: samen tot twintig tellen ma ge moogt het ni 

afspreken en ook ni te samen. En amai wow, jullie zijn daar echt slecht in maaar 

na veel proberen ist toch gelukt! Daarna wast vleeshoop: leiding tegen leden. 

Wie kan elkaar het langst vasthouden? Kodde en thibault waren duidelijk de 

sterkste      Als laatste deden we de ultieme test om samen te werken, iedereen 

moest over een koord geraken dat circa 1 meter en 79 centimer hoog hing. We 

geraakten er alleen over als iedereen elkaar hielp. En da ging keigoed! 

Jullie zijn een hechte groep, proficiat de leiding is trots op jullie! 

 

04/12 

Het is weer zover, de examens zijn in aantocht en da betekent: avondchiro, 

joepie!! En wat kunt ge het beste alst donker is? Met koud vuur spelen!  

In het begin was iedreen wat bang om de  brandende kurk vast te houden maar 

al snel was iedereen er goed mee weg. Het was al snel duidelijk wie de echte 

pyromaantjes waren. Na de kurk gingen we een stapje verder: voetballen. 

Handig me zo nen brandende bal want ge ziet die altijd goed. Daarna ook nog 

muurbal en spellekes met stekskes en POEF voor dat we het wisten was het weer 

tijd om naar huis te gaan.  

Tot volgende week! 
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11/12 

Jajaaaaaaaaaaaa, weer avondchiro en tis toch wel wa friskes. Eh ma we gaan dan 

ook schaatsen he da past er perfect bij. En er zijn meisjes bij wowowow, tijd om 

die versier skills boven te halen ze! 

En jaa das tof he schaatsen, 

da kan nie anders. Af en toe 

eens op u gat vallen hoort er 

bij natuurlijk, en das ook 

grappig voor de rest ehh.  

Ook vandaag was weer een 

stukje teambuilding want we 

zijn er in geslaagd om de hele 

schaatsrichting te 

veranderen op ons eigen. Jaja 

echt hechte groep! 

Alez, we hopen (en zien) da het tof was! Tot volgende week he, en vergeet nie 

da het een speciale dag wordt! 

17/12 

Hohoho tis kerst mannen! Oke ja nie echt ma tis er dicht bij wel. 

Ja tijd voor een kerstfeestje dus. Een kerstfeestje is geen kerstfeestje zonder eten 

natuurlijk, dus jullie hebben natuurlijk allemaal nog nie thuis gegeten. Ah oei. 

Blijkbaar wel. 

MAAAAAAAAAR da maakt uit, we zijn begonnen met een lekker voorgerecht 

bestaande uit prachtige snacks uit de Colruyt  woww.  

Na dat lekkere voorgerechtje was het tijd voor ons grote hoofdgerecht! 

Tromgeroffel….. jaajaaaa spaag-eddy!! Lekkerrrrrr! Ook deze lekkere spaghetti 

was Colruyt  : everyday editie!  
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhh ma da heeft toch weeral lekker gesmaakt! 
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Oke oke nu het absolute hoogtepunt van de avond: SECRET SANTA jajaaaaaaaa! 

En wow er werden toch wel prachtige cadeaus uitgedeeld hoor. Allemaal blije 

gezichten da zien we graag. 

Alez mannen ga maar naar huis nu, twas echt tof tot volgende week he! Ah ja 

nee toch nie tis 2 weken geen chiro DJUU. Oke ja tot binnen 3 weken dan. 
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2 maandelijks kerels program 
 

26/12:  geen chiro, feestdag enzo 

 

02/01:  geen chiro, weeral feestdag enzo 

 

08/01:  jaar-van-de-tijger-dag 

 

15/01:  Jamil waar zijn de ringlings dag? 

 

22/01:  Dag van de Opa (in Polen) 

 

29/01:  Praatgroep dag 

 

6/02:   Beurstapijt proeven dag 

 

13/02:  Dag na de verjaardag van Kim Ji-min dag 

 

20/02:  Oei tis toch wel fris dag 

 

27/02:  Kippencrème-revolutie-dag 
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Verslag aspi's 

24/10 

 

HALLO KATTEN nen klittens  
jha amai pj schrijf is iet jah DUS DAG 24 van de november 
hebben 
we gedanst met de klittens zie hier wij die aant dansen zijn. 
We zijn ook nog naar de meisjes  
gegaan omdat het daar griezelig was 
en wij wouden griezelen 
ze verwelkomden ons zeer .  
en ja 
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31/10 

vandaag wast bij ons katdag ik bedoel spookkatdag dus moesten we wachten om in het 
kattenhuis te mogen. 1 shlongue na de andere hebben we geshlongued. om de tijd verder te 
kronkelen hebben we kaartspelletjes gedaan. zoals wie is de rare kat. en het 
kronkelschlonguespel. in het katschlonguehuis zelf was het vree leuk. 
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7/11 

extreme wuizing me die katjes en die shlongues. bij die meisjeschniro uldere sgeune 
tableaun gebruikt en jha kaarten wiezen leuk e  
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21/11: mosselsouper

 

sul 
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14/11 

vandaag was thijs fder nie dus hebben we 2 vervangleiding gevraagd omdat thijs echt 
misbaar is en kostelijk . dan uh arno wass er ter vervenagign ene plaus oook dan hebben we 
allemaal spellekes gedaan met de hoola hoospsen 
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04/12 

jha hier hebben we een 
film ofazo gekeken 
me davy het beste  
mannenken en aja 
kom op tijd e MA ECHT OP 
 TIJD VOLGENDE KEER 
5 LETTERS 2 WOORDEN 

.. … 
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18/12 

lookaal was echt een enst zelf een kat kon er nie 
in leve ds hebben we opgekuist en da virt 

beurstapijt er gelegd en daarna nog  
een spelleke me 30 seconden en 
grappige 
woordjes 
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afscheid 

KATSHL1 
KATSCHL3 
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2 maandelijks Aspi programma 
 

26/12:  geen chiro, feestdag enzo 

 

02/01:  geen chiro, weeral feestdag enzo 

 

08/01:  avondchiro (info volgt nog) 

 

15/01:  avondchiro (info volgt nog) 

 

22/01:  avondchiro (info volgt nog) 

 

30/01:  doe het zelf dag 

 

6/02:   Beurstapijt proeven dag 

 

13/02:  dag na dag 

 

20/02:  wust dag 

 

27/02:  keis dag 
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Annonckes 

Agenda 
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Wist je dat …   
 

 Ze een affaire had met Sint-Niklaas 

 Edmund 

 fien wasmachine 

 krielen een werkwoord is 

 hij geen Word heeft op de tellie 

 sluikgestort 

 sakul van mol 

 snackje 

 Ik heb graag een hete bitterbal krijg 

 een klein grapje zelfs niet mag 

 thijs er 35 uit ziet 

 lepeltje lepeltje 

 povere subsidies 

 mama laxido natuur 

 ne pettet kan piepen 

 het geitje half vegetarisch is 

 twee vingers het beste is 

 kaas geen dijbeenvet heeft 

 hij er cornflakes uit kan eten 

 het muildeken 

 kijk naar mij 

 vuist op de vloer 

 de zelfdoop 

 de pleegbroer 

 slechte tradities geen goeie tradities zijn 

 hyped in de douche 

 knophoofd 
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 het enige wat ik te zeggen heb is WAUW. Ik was gewoon stomverbaasd, 

kon niet geloven hoeveel bekende gezichten mijn profiel doorbladeren 

Zie het zelf  

 Louvre 

 het Louvres ook in België staat 

 Kodde bij de douane zit? 

 ze toch iets van potentie hebben 

 kodde een wout is 

 siebe een blaaskaak is 

 pj zijn humor ongekend is 

 Pj op date is met Tristan zijn moema 

 marco brosato 

 ze doof was 

 hij ook wel eens wilt kronkelen 

 keis pisangst 

 het leven geen paard is 

 siebe meer dan 3 Lamborghinis met zijn dikke spaarboek kan kopen 

 de kerk spreekt 

 helena C wel lekker vind 

 hij geen eten meer krijgt 
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