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Het oudercomite  doet zijn 
zegje…(*) 
 

LANG LEVE BART… EN DINA NATUURLIJK! 

Ik wil u, gewaardeerde ouder, heel graag de beste chirowensen aanbieden 

vanwege ‘ons’ oudercomité. 

Oudercomité, nu ja, die term dekt niet helemaal de lading want naast een 

aantal ouders zetten ook flink wat oud-leiders hun schouders onder de vzw. 

Maar dit terzijde. 

 

Het is de gewoonte om in zo’n voorwoord bij aanvang van het nieuwe jaar even 

vooruit te blikken, dat doe ik dus niet. We kijken even achterom, want er is 

nieuws. Droevig nieuws! 

 

De chirojongens namen eind 2017 immers afscheid van Bart, beter gekend 

onder zijn geuzennaam ‘Barry’.  

Barry maakte zich de afgelopen jaren vooral op culinair vlak verdienstelijk voor 

de Chiro:  

koken op bivak, de zomerbarbecue, de mosselsouper, de pannenkoeken,…  

Waar er werd getafeld, daar was Bart de bereidwilligheid zelve.  

Ik beperk me hieronder tot zijn grootste culinaire prestatie. 

Den Barry stond acht bivakken lang aan het fornuis als kookvader! En lekker dat 

het was!! 

Na elke bivak dikte Barry zélf ook enkele kilo’s aan. Op den duur was de 

‘draagkracht’ overschreden en was een knieprothese onvermijdelijk. We willen 

Bart hier héél gemeend bedanken voor zijn grote inzet en gedrevenheid en we 

wensen hem een spoedig en volledig herstel toe! 

Dikke merci Bart, het was lekker. 

 

Verder is het natuurlijk ook te betreuren dat Dina Tersago zo snel moest 

afhaken bij ‘De slimste mens’. Ze heeft de looks én de brains. En ‘vaneigens’ dat 

ruitjeshemd dat haar zo onweerstaanbaar maakt. Dat heeft ze nog uit de tijd 

toen boeren een vrouw zochten via de televisie.  
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Vandaag gaat dat een stuk makkelijker via het internet, getuigde onlangs een 

boer die lid is van ons oudercomité. Ik heb zopas een dergelijk ruitjeshemd 

gekocht. 

Dat komt gewéldig van pas bij het klussen aan het chirolokaal. 

De vzw kocht namelijk twee anti-vandalismegoaltjes en die moesten stévig 

worden verankerd in de chirobodem. Dat was nodig want de vorige goaltjes 

hebben het begeven onder het jonge chiro-geweld. Met 37 speelclubbers moet 

je op het ergste voorbereid zijn! 

 

Tot slot. Wat ik jullie nog graag beken. 

Ik kijk al uit naar onze nieuwjaarsreceptie, we zetten dan Barry in de 

bloementjes. De leiders zullen er allemaal zijn en ‘vaneigens’ ook de leidsters. 

Ook het nieuwe tv-seizoen op Vier verdient mijn volle aandacht: ‘Dina zoekt 

boer’ wordt volgens de vakpers de nieuwe kijkcijferhit. Mijn vrouw heeft mij 

‘opgegeven’, … voor het programma welteverstaan. Lang leve Dina. En Bart 

natuurlijk!! 

 

Namens de vzw  

Dirk 

 

(*)Afwisselend geven Geert en Dirk een (schalkse) blik achter de schermen van 

de vzw Oudercomité. 

    De vzw ondersteunt de chirowerking en bestaat uit ouders en oud-leiding. 
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Speelclubverslag 
 

Hier waren we weer! Een mooie zondag op de chiro. En vandaag gingen we een 

niet zomaar een spel doen. We gingen één voor allen doen! Bij dit spel hanger 

er opdrachtjes aan de muur. De groep moet ervoor zorgen dat alle opdrachten 

op het einde van de dag gebeurt zijn. Zo moesten ze bijvoorbeeld een pen 

leegschrijven, 100 toeren rond het voetbalveld lopen. Bij het lopen mag je dan 

wel allemaal tesamen lopen zodat je elk ongeveer 4 moest lopen. Na dus lopen, 

schrijven, denken, knutselen en veel teamwork waren wer er uiteindelijk 

geraakt. Als beloning hadden we een klein dansfeestje voorzien! Daarna was 

het natuurlijk nog polies en dief en de zondag zat erop! 

 

Vandaag was het mosselsouper. Het was alweer een geslaagde editie en 

bedankt aan iedereen om in zo’n grote getale aanwezig te zijn.  

 

Deze zondag was het circusdag. Maar er kwam 

ook bezoek! De meisjes gingen samen met ons 

het circus helpen want alle circusdieren waren 

ontsnapt. Ze moesten samen opdrachtjes 

doen. Zoals 1,2,3 piano maar nu moesten ze 

een dier uitbeelden. En per spel ze wonnen 

kregen ze 1 dier terug. In totaal moesten ze 5 

dieren terug vinden. Uiteindelijk hebben ze alle 

dieren terug gevonden. En op het einde zo als 

elke week polies en dief. 

Deze zondag leek een zondag zoals alle andere 

te worden. We waren een rustig spel aan het 

spelen op ons terrein toen plots… DE SINT!! De 

goedheilige man stond plots op ons 

chiroterrein samen met zijn zwarte piet en had 

heel wat lekkers bij voor iedereen die braaf 
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geweest was. Nog snel probeerden enkele speelclubbers een goed woordje te 

doen bij de sint zodat ze zeker veel snoepgoed zouden krijgen en dit loonde!  

Een voor een moesten jullie op de schoot van de sint gaan zitten en vertelde hij 

iets over jou. Uiteindelijk bleek iedereen dit jaar net braaf genoeg geweest te 

zijn om een cadeautje van de sint te krijgen. Na de jongens was het ook de 

beurt aan de meisjeschiro. Achteraf hebben we nog gehoord dat de jongens 

eigenlijk braver waren dan de meisjes. Goed gedaan gasten! 

 

Er heeft iemand met bloemsuiker gestrooid en nu ziet de chiro er uit als een 

chaletje in de alpen. Wat hadden we die zondag geluk, het was percies een dag 

in het buitenland. Dus waren er veel lachende gezichtjes paraat om 2u met een 

dikke frak en twee paar handschoenen. De leiding had een super geniaal 

extreem cool program gemaakt maar omdat het sneeuwde en de sneeuw een 

te grote aantrekkingskracht heeft konden we niets anders doen dan het op een 

andere dag te doen en nu genieten van de sneeuw. Wat hoort er bij sneeuw aja 

een groot sneeuwballen gevecht en wat nog aja een grote sneeuwman amai 

maar jammer genoeg had de klj onze versierde sneeuwman kapot gedaan (ei 

stomme klj boeee). Misschien ook ons eigen fout want ervoor hadden een paar 

dappere zielen van ons hun 

sneeuwman ook vernielt. Effe 

verwarmen binnen want het is vier 

uurtje. Iedereen stond lekker samen 

aan de chauffage lekker gezellig en 

dan was het weer tijd voor de sneeuw. 

We hebben dan een spel gespeeld 

met twee sneeuwkampen waarbij de 

teams in het tegenstanders kamp 

moet geraken en een vlag moesten 

zoeken maar als ze geraakt werden 

door een sneeuwbal moesten ze terug 

en achter dat leuk spelletje was de 

chiro weer gedaan en gingen de 

doorweekte kindertjes weer naar huis. 
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Uitzonderlijk werden jullie eens op zaterdag verwacht op de chiro voor ons 

jaarlijkse kerstfeestje. Jullie namen allemaal plaats aan een lange tafel en na 

het spelen van enkele korte spelletjes aan tafel werd de heerlijke maaltijd 

opgediend. Spaghetti!! Maar we zouden geen chiro zijn als we dit normaal 

zouden opeten. We hadden grote plastiek doeken over de tafel gespannen en 

een vork en mes ontbraken. Het concept sprak dus voor zich. Jullie moesten 

met jullie handen eten. En dit was iets wat jullie duidelijk geweldig vonden. 

Binnen de kortste keren hingen jullie volledig vol met de maaltijd en gebruikten 

jullie het zelfs als gel in jullie haar. Hopelijk hebben jullie zich na de chiro eens 

goed gewassen. Na deze braspartij speelden we nog een stratego-achtig spel 

samen met de rakkers. Aan het einde van deze avondchiro waren jullie allemaal 

doodop. Gelukkig dat jullie mama of papa weer klaar stond om jullie naar huis 

te brengen.  

 

Ruben, Elias, Wannes en PJ 
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2 maandelijks Speelclubprogramma 
 

14/1     Eidelijk nog eens chiro-dag  

 

21/1    Ravotdag 

 

28/1    3 wijzen dag 

 

4/2    MiniatuurLegerdag 

 

11/2    Bosdag 

 

18/2    Vreemde talen dag 

 

25/2    GEEN chiro!!! Leidingsweekend! 

 

2/3-4/3   CHIROWEEEEKEND!! (info volgt) 

 

 

 

  

     Je kan de leiding ook steeds bereiken op dit e-

     mail adres: speelclubstaderas@gmail.com 
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Rakker verslag 
 

Yooooo lieve rakkers‼ Op deze herfstdag was het weer eens gewoon chiro! 12 

brave rakkers stonden klaar om zich een hele dag te amuseren. Voor deze 

zondag had de leiding een klassieker bovengehaald: Dag Madam! Bij elke kaart 

hoort een opdrachtje, bv zo snel mogelijk de paal buiten tikken, onder tafel van 

plek wisselen… Degene die het opdrachtje het traagste uitvoert, krijgt de kaart. 

Af en toe was het ook eens tijd voor een normaal spelletje, zoals Ninja. Het 

torpedospel hebben we ook geprobeerd, maar de torpedo’s afvuren bleek 

moeilijker dan verwacht. Na een paar uur amuseren was het 4uurtje daar, en 

kroop (bijna) iedereen de zandbak in, enkel om eruit te komen voor ‘POLIEES 

EN DIEEEF’‼‼‼ Iedereen gaan looopen, tot volgende week mannen‼

 

WOWWW! Het is twee uur ’s middags! WOWWW! Het is vandaag zondag! Yes, 

dat betekent alweer een gekke chironamiddag. Nog eens tijd dat iedereen zijn 

energie kwijt kon na het deze een hele week lang op te sparen. Met veel 

enthousiasme en vragen zoals “Leider, naar waar gaan we, naar waar gaan?”, 

vertrokken we met z’n allen naar het bos. Na een heerlijke wandeling doorheen 

Belsele kwamen we er aan. Tijd om met een spelletje te beginnen. Het spelletje 

dat we deden, was potje stamp. Hierbij is het de bedoeling dat 1 iemand een 

bal moet bewaken en in de buurt van deze bal gaat zoeken naar anderen. 
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Wanneer hij één van de anderen ziet moet hij naar de bal lopen en roepen wie 

hij heeft gezien. Het spel gaat zo door tot als iedereen gezien heeft. Maar als de 

bewaker van de bal niet goed oplet, kan het zijn dat er anderen op de bal 

komen trappen. Dan is iedereen terug vrij en gaat het spel voort. We zagen dat 

er enkele mooie heuvels te zien waren achter het bos dus besloten we daar 

voetbal te spelen! Na een gekke match was het al tijd om terug naar de chiro te 

vertrekken en nog een goed te vier-uren!! 

Oei oei! Het regent? Ja ja, maar dat houdt de rakkers niet tegen om er nog eens 

goed tegenaan te gaan! We speelden deze middag een soort bordspel! Het 

bordspel leek op een ganzenbord en bestond uit drie soorten vakjes. 1 vakje 

waarbij we een spel deden, 1 vakje waarbij een groepje een spannende 

kanskaart mocht trekken en 1 vakje waar ze veilig stonden. De groep of 

groepjes die het spel wonnen kregen wat voordeel op het spelbord. De 

kanskaarten, daarbij wist je het nooit op voorhand. Dit was een kaart waar iets 

goed, slecht, grappig op stond. Na het bordspel dronken we een lekkere 

MENGELING van cola en fanta tijdens het vier-uurtje. Na even spelen in de 

regen was het tijd voor een spelletje binnen. We deden Pictionary! De rakkers 

haalden hun tekentalenten naar boven en raadden met veel enthousiasme wat 

er werd getekend. Huplaaaa, het was al weer tijd voor politie en dief.  

Het is zondag vandaag, dus het gaat weer een 

supertoffe dag op de chiro zijn. En ookal wordt het 

wat kouder we blijven met onze korte broek 

komen! En vandaag is het bosdag dus we 

vertrekken meteen na de formatie. Maar toen we 

aankwamen waren we niet in het bos maar op de 

klavers... . Hier zijn ook bomen, goed genoeg. We 

begonnen met een simpel spel tikkertje verhoog 

maar de rakkers speelden liever op de speeltuin. 

Na enkele discussies over wat telt als verhoog was 

het tijd voor het volgende spel. Een soort kat en 

muis spel waarbij we in een cirkel staan per 2. De 

kat moet de muis proberen tikken en als dat lukt 

worden de rollen omgewisseld. De muis moet door 

de cirkel lopen (de kat moet hetzelfde pad volgen) 
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en kan ergens achter aansluiten. De voorste word dan de kat en de kat, de 

muis.  Achter dit zotte spel was het tijd voor iets simpeler en hebben we even 

voetbal gespeeld. Dan was het al tijd voor een 4-uurtje en even op de speeltuin 

spelen. De draaimolen hebben we grondig kunnen uittesten. Tegen dat we 

terug op de chiro waren was het al tijd voor polies en boef en dan was het al 

tijd om naar huis te gaan. Tot volgende week!!   

Hoor wie klopt daar kinderen… Al vanaf je het chiroplein opliep was het 

duidelijk dat het vandaag een speciale dag was. De geruchten deden de ronde 

dat er wel eens een heel belangrijk persoon vandaag ons zou bezoeken. 

Iedereen weet natuurlijk wie er in het land is. Opeens kwam er om de hoek een 

enorme groep meisjes, die hadden ook gehoord dat er iets speciaals te beleven 

viel vandaag. Tijdens een gigantische ‘tik-tak-boom’, met niet 1 maar 5‼! 

bommen, kwam Sinterklaas ons terrein opgestapt. ‘Is dat de echte 

Sinterklaas???’ ‘Jazeker jongens, de enige echte’, verzekerde hij ons meteen, 

samen met zwarte piet, die heel de tijd mokjes rondsmeet. Ze gingen samen 

naar binnen en dan mocht elke groep om beurt binnen bij Sinterklaas. Iedereen 

mocht op zijn schoot zitten, en de Sint keek dan in zijn boek of hij braaf was 

geweest. Gelukkig waren alle rakkers braaf genoeg geweest, en kreeg iedereen 

wat lekkers. Ook de leiding moest op de schoot van de sint komen om een 

liedje te zingen, maar dat moet volgende keer beter! Hierna was het 4u, en 

ging de Sint ergens anders naartoe, want die moest nog veel kinderen 

bezoeken die dag. Jullie sprongen de zandbak in en deze speciale chirozondag 

was al gedaan! Tijd om naar huis te gaan!  

Het had het hele weekend al veel gesneeuwd, dus natuurlijk konden we niet 

wachten om op de chiro met de sneeuw te spelen. En wat kun je in de sneeuw 

zo allemaal doen? Een sneeuwballengevecht natuurlijk! Maar het zou de chiro 

niet zijn als we een gewoon sneeuwballengevecht deden. Dus we deden een 

capture the flag. Het was de bedoeling in het kamp van het andere team te 

geraken, de vlag te vinden en dan terugkeren met de vlag allemaal zonder 

geraakt te worden door een sneeuwbal. Het ging zeer gelijk op en de sneeuw 

was bijna gesmolten toen er eindelijk een winnaar was. Daarachter was het tijd 

binnen wat op te warmen, het perfecte moment voor een rondje pictionary. Na 

het 4-uurtje hebben we samen met de speelclub dag madam gespeeld. Heeft 
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er iemand leider Junior al gevonden? En dan was het al half 6, tijd om naar huis 

te gaan. Tot volgende week!! 

Naar jaarlijkse traditie doen de rakkers de laatste chirozondag voor  kerstmis 

een kerstfeestje. Dit jaar was het weer samen met de speelclub. Op het menu 

stond spaghetti maar het was nog even wachten terwijl de leiders dit aan het 

bereiden waren. Dus hebben we verschillende spelletjes die je met veel rond 

een tafel kunt spelen zoals jef zegt pingelen. En voor we het wisten was de 

spaghetti al klaar. Maar we gaan die natuurlijk niet gewoon eten. Er was 

speciaal folie rond de tafel gedaan zonder we de spaghetti met onze handen 

kunnen eten. Na het eten was het tijd voor een zot spel te spelen nu we toch 

met zoveel zijn. De rakkers en speelclubbers werden in verschillende teams 

verdeeld. Elk team moest op verschillende manieren aan kaartjes geraken. 

Maar als ze elkaar tikken moesten ze blad, steen, schaar doen en de verliezer 

moest helemaal terug naar zijn kamp gaan.  Er liepen ook enkele boemannen 

rond die de kaartjes konden afpakken. De bedoeling was om zoveel mogelijk 

kaartjes in de beker van je team te krijgen. Maar die bekers werden bewaakt 

door leiders met een zaklamp die je konden laten terugkeren als ze je naam 

zeiden. Er werden verschillende technieken bedacht om hier voorbij te geraken 

zoals kleren verwisselen. Maar de beste vond ik de rupstechniek waarbij je met 

een kap op over de grond kroop. Voor het tijd om naar huis te gaan hadden we 

een verrassing voor iedereen. Een cadeau’tje! Iedereen kreeg een bellenblazer 

mee naar huis. Tot de volgende keer!!! 

Merci Rakkers, prettige feestdagen en tot 2018‼ 

Arne, Wannes & Robin 
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2 maandelijks Rakkers programma 
 

 

13/1     zaterdag, avondchiro van 19-21u 

 

21/1     Dag der massale spelen 

 

28/1     De Vikings zijn terug! 

 

4/2 Een niet-speciale, doodgewone, alledaagse       

chirozondag 

 

11/2     We trekken het bos nog ies in-dag 

 

18/2     Chaos-dag 

 

25/2    GEEN chiro!! Leidingsweekend! 

 

2/3-4/3   CHIROWEEEEKEND!! (info volgt) 
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Verslag Toppers 
5/11 Vurtendag. 

Je ruikt dat het nog maar juist 

Allerheiligen was. Er was precies 

iets aan het rotten en wij waren 

het niet, het was namelijk een vies 

hoopje gras aan het stinken op 

ons terrein dus heeft de 

superleuke leiding besloten om 

van een gewone spel namiddag 

een vieze spel namiddag te 

maken. We begonnen onze 

namiddag met Sean op een 

vastgebonden stoel en met jonas 

als hulpje. Het doel was aan de 

andere toppers om Sean te 

bevrijden, maar ondertussen 

mocht Jonas ons slaan met een 

knuppel. Omdat we besloten om ook met vurt te spelen mochten we een 

handje naar Sean smijten en hmmmm lekker lekker lekker stinken. Nu iedereen 

aan het stinken was, was het tijd voor ons volgende spelletje namelijk dikke Pik. 

Dit jaar doen wij als leiding er alles aan om onze lieve toppertjes echte beiren 

te maken. Dus dikke pik is een mooi spelletje ervoor. Iedereen moest door de 

benen van onze lieve Jacob, ook door het vurt dat onder jacob lag. Om onze 

middag af te ronden hebben we nog een potje boeren gespeelt met stenen, al 

was het al een opdracht op zich om stenen te vinden. Toon kwam met zeer 

kleine steentje. Uiteindelijk heeft iedereen zijn steen gevonden en konden we 

beginnen spelen. Onze dag ging zo snel voorbij dat het tijd was voor polies en 

dief. 

12/11 Topping 

Als ik aan een Topping denk denk ik aan een extra element om op pizza te 

doen. Helaas hebben we geen pizza gemaakt maar hebben we een dropping 

gedaan. We hebben ze gedropt aan het keizershof en ze waren verbaasd want 
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er was echt niets in de buurt. HELEMAAL NIETS. Ze kregen tijdens het stappen 

kleine opdrachtjes om zo te weg 

terug te vinden naar de chiro. Er 

was wel 1 groot nadeel namelijk: 

REGEN. Wa nen lelijke dag. 

Gelukkig hield dit de toppers nie 

tegen om zich toch te amuseren. 

Ons eerste opdrachtje was een 

woord doolhof die uiteindelijk veel 

te gemakkelijk leek te zijn en ze 

wisten al snel dat ze ergens naar 

rechts moesten. Als tweede 

hebben ze een zin uit morsecode moeten oplossen. Deze zin wijste de weg naar 

een cafeetje in de buurt. Hier stond de leiding hun op te wachten. Omdat het 

zo slecht weer was en koud hebben we daar een warme chocomelk gedronken. 

Ondertussen hadden ze ook honger gekregen. We smeten een zakje nootjes 

naar hun en ze aten het op als honden. Om verder richting de chiro te gaan 

moesten ze nog een rebus oplossen, maar door de extreem harde regen zijn we 

toch zo lief geweest om ze te gaan halen. Voor we naar de chiro gingen hebben 

we nog een kleine stop gemaakt in het Amerikaantje om om leger schopjes te 

gaan halen.  

19/11 Mossel souper 

9UUR OPSTAAAAAAAAAANNNNNN, wel alleen voor de leiding. We moesten 

zeer vroeg opstaan om alles klaar te zetten voor onze jaarlijkse mossel souper. 

Helaas zat francois nog in de kerk op dat uur en moesten we een uurtje niets 

nutten op de chiro. Aan alle die gekomen zijn proficiat aan alle die niet 

gekomen zijn ook proficiat. Ale wel minder proficiat. Het was weer een top 

editie en hopen elkaar volgend jaar weer te zien.   

26/11 

Links,rechts,links en nog eens rechts. A neen vandaag was het alleen 

rechtendoortocht. We gingen over velden en ik had geen goede schoenen aan, 

dus der begon water in te komen. Opeens kwamen we een beek tegen en 

besloten erover te gaan. Timon besloot dat hij onze hulp niet nodig had en 
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kwam met zijn ene been recht in de beek. Er was juist mais afgedaan en 

hebben we ook wat gesmeten met die wortels. We zijn ook paarden 

gepasseerd en gelukkig hadden we Seppe mee, de paarden fluisteraard. Zo zijn 

we ook te weten komen dat jacob in de buurt woont. Na een hele dag stappen 

zijn we richting huis gestapt.  

 

2/12 

“Euuhhmmm leider, 2 december is op een zaterdag” “ja manneke da is correct 

want het is avondchiro” jullie hebben namelijk examen en moeten studeren en 

zo bla bla bla allemaal nie belangrijk kijk naar SSSSSSSSSSS. Die avond werden 

jullie om 19 uur op de avond chiro verwacht en Arno had een beetje vertraging 

want zijn fiets was kapot. Hij is er toch geraakt met zijn banen fiets van de 

mama. We gingen spelen met VUUR. WHAAAATTT VUUUR, jha jha vuur maar 

da vuur was nie warm twas koudvuur. We beginnen met een leuk klein 

spelletje. Ze moesten namelijk een stekje(zwavelstokje) aan steken met een 

bricee en zolang mogelijk aan houden vanaf dat het pijn dee aan de vingers 

moest je het door geven en 

deze volgende persoon 

moest hetzelfde doen tot het 

lontje (uiteinde) in brand 

schoot. Helaas was er veel te 

veel wind een was het veel 

te koud dus besloten snel 

aan het volgende spelletje te 

beginnen? Als volgende 

spelletje gingen we spelen 

met kurken die al heel het 

weekend in white spirit lagen 

sompen. Ook hier was het te koud voor en veel wind, dus besloten we de 

grotere middelen te doen en da zijn tennisballen. MAN MAN MAN die gingen 

hard en warm en wauw wauw wauw. Ondanks deze wauw was het ook zeer 

snel voor bij en zo zat onze eerste avond chiro er op. 

10/12 
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Upla weer een avond chiro nu werden ze verwacht met de fiets. Uiteraard met 

werkende lichten. Ze moesten ook zeker een paar dikke kousen meenemen en 

da was eigenlijk want ze werden getrakteerd op een 1 uurtje schaatsen van de 

Topperkas. Want jullie hebben er namelijk voor gewerkt. We gingen samen 

schaatsen met de kerels en aspi’s dus we moesten daarop wachten. We gingen 

ook met meisjes maar zoals altijd spreken die af in de fietswegen. Tijdens de 

fiets tocht is er toch wat misgelopen met Recht fietsen. Ze zijn blijkbaar in 

elkaar gereden enzo en boem pattat op de grond. Eenmaal in sint niklaas 

moesten we de ingang vinden van de schaatsbaan deze bleek aan de andere 

kant te zijn en moesten ze zorgen dat iedereen een ticketje had en schaatsen. 

Eenmaal op de schaatsbaan hebben we gemerkt dat je homo en een skinny 

broek moest dragen om goed te kunnen schaatsen. Na wat schaatsen hebben 

ze een pinguïn gevonden om te helpen schaatsen hierdoor besloten we een 

lang treintje te maken. Dit was niet het beste idee want als er 1 iemand viel 

was de kans groot dat je ook viel en boem patat het was van da. Na een 

schaatsen begonnen toch onze voeten ferm zeer te doen en gingen we nog 

eens rond de kerstmarkt. Achter de kerstmarkt gingen we terug richting Belsele 

om daar afscheid te nemen? 

17/12 

Kerstfeestje, ale eigenlijk geen kerstfeestje, sorry daarvoor. Maar naar het eind 

van avond hebben we toch mooie rap / distrack gehoord van de broer van 

enzoknol en wie zijn die beroemde Youtubers. Maar da is voor opt einde pas 

eerst terug naar het begin. Die week had het net wat gesneeuwd en besloten 

we met witte kaarten levend stronten op de sneeuw. Achteraf gezien was dit 

niets ons beste idee ooit. Ook moesten het spel nog eens uit leggen aan jacob 

die het spel niet echte snapte.  

Het was super moeilijk om die speel kaarten terug te vinden in de sneeuw en 

zeker in het donker want ami ami ami.  Omdat het toch koud begon te worden 

en da liggen in de sneeuw begonnen onze knieën pijn te doen besloten we zelf 

chocomelk te maken. Maar eerst moesten we aan vuur zien te geraken want da 

is wel een probleem op de chiro. Eenmaal onze chocomelk gemaakt was 

hebben we het 5 frangen spel gespeeld om onze handjes op te warmen. De 

regel was als de leden doorsloegen op de andere leden ging de leiding wa 

rustiger slagen, dit was toch vrij goed gelukt. 
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YOO salaat voor jullie ook een gelukkig nieuwjaar. En tot volgend jaar. Aller 

beste wensen 

Om te weten of jullie het echt lezen hebben we een kleine woordpuzzel 

voorzien als je dit kan oplossen krijg je een mooi prijs voor op ons weekend 

Beloofd.  

-xxx- Voorbeeld leiding 
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2 maandelijks Topper programma 
 

 

12/1 OF 13/1   Avond chiro, pak allemaal 5 euro + fiets. 

 

21/1      Massaspel à la oudleiding 

 

28/1      Ham en Kaas = Croque’s ? 

 

4/2      We doen nekeer gewoon 

 

11/2      Inspiratie is op – dag 

 

18/2      ♥ Meisjes ♥ – Kom mee de vélo 

 

25/2     GEEN CHIRO (LEIDINGSWEEKEND) 

 

4/3    Nog 1‘tje  
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Verslag Kerels 
 

5/11 

 

Welkom kerels op deze bewolkte/ regenachtige dag…  Geen nood,  geen 

nood!! De wolken waren na het aantreden al snel verdwenen en het zonnetje 

was sterk genoeg om er een mooie zonnige herfstdag van te maken ! 

Gelukkig maar, want vandaag stond er een traditionele ruiltocht op het 

programma en zo een ruiltocht doen we toch wel liever zonder regen… ;)  

 

De kerels werden in 3 groepen verdeeld : 

Groep 1  : Ward, Wichit en Seppe.  

Groep 2: Thijs, Siebe en Jarno.  

Groep 3: Elia, Ferre en Trystan.  

En we gingen op stap… elke groep vertrok van deur tot deur met een 

waardevol velleke WC papier… De opdracht was met zoveel mogelijk eten 

terug te keren naar de thuisbasis. Na de tocht … kwamen de groepen één voor 

één naar het leidingslokaal. De ene buit was al wat spectaculairder dan de 

andere buit, maar iedereen was best tevreden met het behaalde resultaat… 

 

Na de succesvolle ruiltocht speelden we een spel met 2 stoelen en 2 

tennisballen. Bij dit spel moet er om de beurt  1 iemand van het team lopen en 

de tennisbal pakken, het andere team vertrekt op het zelfde moment en moet 

proberen om deze persoon te stoppen en met zijn rug op de grond te leggen. 

Als de persoon de tennisbal tot in zijn kamp kan 

brengen wint hij 1 punt. Zo wisselen we elke keer af, 1 

iemand van het ene team loopt om de tennisbal te 

pakken, terwijl het andere team loopt om hem tegen 

te houden.   
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Vermoeid, maar voldaan vertrokken we na dit spel weer naar huis. 

 

 

12/11   

HAAAALLLLLOOOOOO, dag lieve kereltjes van ons!!! Tis weer zondag heee kei 

tof! Dan zien jullie jullie kei toffe leiding terug! Deze zondag was dat niet 

anders. Vandaag hadden we het geniale idee om jullie eens een echt 

mannenspel aan te leren; poker!!!!! YEESSS Poker das me chips enazo en wa 

cola derbij dus da kwam uiteraard opdraven samen met de meest originele 

pokerfiches namelijk wasknijpers. Iedereen kreeg dus wa kleuren en we legden 

de spelregels eens uit. Jullie konden er in het begin nog niet zoveel van maar na 

een aantal spelletjes waren jullie bijna ne nieuwen Dan Bilzarian!!! Wajo! Enfin, 

bij  onze kerels is het wel zo dat ze eens graag naar een muziekstukje luisteren. 

Wanneer da ze da horen, jawadde! Nie normaal wa die dan doen. Gewoon 

beginnen hakken aja! En wa skkkrrrra enazo derbij en dan is de Rik helemaal in 

topvorm. We waren toen stiekem wel een beetje trots op jullie hoor.  

Na het vier uurtje hadden ze wel mooi genoeg van da stoere mannenspel. Jullie 

zijn tenslotte ook nog maar kereltjes heee (da we hier nie te veel 

complimenten gaan geven!) Alle, na het vier uurtje tijd voor levend stronten!! 

Neee geen vieze stronten leggen maar kaarten, gelijk oude mannen maar dan 

wa speciaal en me doorgeven en doorlopen en als ge een kwartet hebt mag 

iedereen op u springen int midden. Kei tof gewoon!!!!  

Na dit spelletje kregen jullie een aantal vragen van de leiding, goh wa we daar 

allemaal te weten zijn gekomen… hopelijk een klein vooproefje van wat er op 

kamp allemaal niet boven water zal komen drijven. 

Jongens, salluuut en de kost! Tot volgende week. 

 

26/11 

JUUUUUUUUUU Manneee, De leiding was kei actief vandaag wantja, we 

hadden uitgeslapen en twas zondag enzo dus we stonden kei scherp! Maar 
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echt nie normaal!! Tot dat daar wa kerels aan kwamen draven op ulderen velo 

en het 2 uur was.  

De Chiro kon beginnen!! En de leiding dacht, ah schoon weer en wete wa al 

lang geleden is???? Baseball!! Ja kei tof zei den andere leider! Jaaaaa neee toch 

niet leider, wij zijn kerels en wij vinden baseball eeeeecht nie tof!!! Al die 

complexe regels die wij hebben enazo, da gaat niet goe bij ons. Den Thijs die 

staat maar wa te schimmelen int midden en derest loopt met een bef tot op de 

grond maar enfin, we weten nu ook weeral da da nie ulder spel is! Geen zorgen 

jongens, als we jullie echt even beu zijn spelen we het gewoon opnieuw om 

jullie wat te pesten hoor! Alle, daarna dachten we lekker ruig te doen, ook dat 

was vrij riskant, zo bleek! Wa kloppen op elkaar, alle twas wa! Sjans da de 

rugby nog van hoog niveau was! Tijd voor 4 uur want het was wa moeilijk 

vandaag maar ja da kan al ies gebeuren!  

Om onze zondag af te sluiten deden we het iiiiaaaaaa-makaken-spel. Wa dieren 

nadoen en klop krijgen van de leiding. Lekker mooie afsluiter. 

 

2/12 

Om niet teveel studeertijd in te pikken van onze ijverige studenten, hebben we 

vandaag  een avond-chiro voorzien. Om onze studenten alert te houden, 

speelden we een spannend bosspel in een gruwelijk donker bos.  

Bij dit bosspel zijn er 2 teams. Elk team heeft een kaars in zijn kamp gezet. De 

bedoeling is om ongezien het kamp van de tegenpartij te benaderen en daar de 

kaars te gaan uit blazen.   

Leider Cédric liep daar jammer genoeg ook rond en kwam heel de boel nog wat 

moeilijker maken. Wanneer hij iemand tikte moest deze een fluo vestje dragen 

voor een bepaalde tijd, zo werd het wel even heel moeilijk om ongezien het 

kamp van de tegenpartij te bereiken.   

 

Best wel een frustrerende opdracht, eens je na veel geduld (en liefde) dan toch 

in de buurt van het kamp van de tegenpartij geraakt was en je werd ontdekt… 

werd je meedogenloos  met een pillamp in het aangezicht beschenen, riepen ze 

je naam, en kon je afdruipen, …terug naar je eigen kamp vertrekken en een 
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nieuwe poging wagen.  

 

Na al deze spanning en avontuur maakten we het nog gezellig warm en 

verzamelden we rond een grote brandende kaars in het kille, donkere bos. Zo 

kwamen we met zijn allen weer wat tot rust en konden we napraten over wat 

we allemaal beleefd hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/12 

Op onze tweede avond-chiro zijn we gaan schaatsen op de markt van Sint-

Niklaas. 

Op de fiets trotseerden we, samen met de toppers, de aspis en de rest van de 

leiding, de ijskoude wind richting de markt van de Goed Heilig Man. Daar 

aangekomen bleek dat, niet alleen wij het lumineuze idee hadden om te gaan 

schaatsen. De schaatsbaan stond vol met bewegende, vallende en lachende 

mensen. Zelfs onze lieftallige meisjes chiro was daar ter plaatse, samen met de 

chiro van Sinaai.  
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Na een objectieve waarneming moest de leiding jammergenoeg vaststellen dat 

onze Aspi’s  er op de schaatsbaan niets van bakten… ze blijken allemaal, één 

voor één ‘scheve schaatsrijders” te zijn…  ☺ 

Ondanks de drukte zat de sfeer er goed in. Toen leider Ruben en leider Cédric 

met hun 2-tjes achter elkaar 

begonnen te schaatsen vormde 

zich, binnen een paar seconden, 

een super lange rij, iedereen 

schaatste schouder aan 

schouder, achter elkaar aan en 

met zijn allen vormden we een 

heel lange trein ☺.  

Na deze deugddoende schaatservaring, sprongen we terug de fiets op. Moe 

maar voldaan, gingen we huiswaarts, onze batterijen waren plat, maar wel 

klaar om de komende zware week te trotseren. 

 

17/12 

Tijdens die drukke examens van jullie was het toch eens tijd voor ontspanning 

heeee ☺ jazeker! EEEEUUUUJ avondchiro!!! Das kei cool aja! Het was een 

mooie decemberavond menen we ons te herinneren! Een fris weertje maar 

gelukkig was het vuur daar! Weliswaar koud maar dat doet er niet toe! Alle, tijd 

om da allemaal ies vast te pakken heee seg! Allemaal in ne kring en doorgeven 

dedju! Natuurlijk was er hier en daar wat wrevel en vrees voor da koud vuur. 

Na een paar rondjes en wa onder dwang was da gelukkig al wa minder. Tijd 

voor  2 honden vechten op 1 been! 2 teams en vechten om da vuur! Wat een 

waar spektakel was dat! Wacht tot het volgende spel waar we gewoon me da 

vuur tegen ons gebouw aant sjotten waren! Fantastisch leider! We moesten 

ons nieuw lid Elijha onze spelregels van het vuurmuurkesjot wel nog ies 

uitleggen maar die was daar kei goe in wantja, die voetbalt! Aangezien jullie zo 

mega graag voetballen konden we dit jullie toch niet ontzeggen tijdens jullie 

examens en zo geschiedde. Op naar da gras en voetballen! Da werd eerlijk 

gezegd al snel geen voetbal meer maar gewoon wa achter elkaar lopen en 

vechten. Alleja, goe, als jullie willen vechten mochten jullie gerust wa vechten 
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me elkaar ze. Als jullie hier moe genoeg van waren gingen we jullie nog eens 

tot het uiterste drijven in een vleeshoop. De Ferre was wel goe bezig en had 

precies nog wa energie maar ja die had dan ook al gedaan me de examens 

dusja, da zal daar wel aan gelegen hebben.  

Alleee jongens we gaan jullie keihard missen in de kerstvakantie maar niet 

getreurd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

We komen terug met deel 2 ☺ 

 

Kusjes, likjes en nog veel meer liefde van jullie allerleukste leiding, 

Leo en Cé  
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2 maandelijks Kerel program 
 

 

13/1    Avondchiro 19u30-21u30 

 

14/1    Massaspel chiro (gewoon chiro van 14u-17u30) 

 

20/1    Avondchiro 19u30-21u30 

 

27/1    Avondchiro 19u30-21u30 

 

4/2    EEELAAA, das wee gewone chiro-dag 

 

11/2    Ne keer hert gaan dag  

 

18/2     Baseball dag 

 

25/2    GEEN chiro! Leingsweekend 

 

2-4 Maart   Keti-Aspi Weekend -> info volgt!!!  
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Verslag aspi's 
Hallo hallo hallo 

Vrolijk kerstfeest enzo, 3 kussen aan de bomma. En 2018 is ook begonnen he, 

beste wensen en een goede gezondheid. Wat hebben we nu weeral gedaan de 

voorbije maanden? Een korte samenvatting: 

 

5 november lagen er 3 mooie envelopjes klaar op tafel. Op de ene stond 

mysterieus ‘spel’, op een andere ‘voorwerp’ en op nog een andere ‘locatie’. 

Hmm wat zouden we spelen? Juist: het enveloppenspel! Ieder mag om de 

beurt een kaartje uit een envelop nemen, en de 3 dingen gecombineerd 

leveren een compleet nieuw gek spel op! Tienbal met een hand van een pop in 

het rakkerheem bleek intenser dan gedacht (een hand tegen een kast maakt 

veel lawaai). We kwamen ook eens aan de meisjeschiro terecht voor ‘ik 

verklaar de oorlog aan’ met een frisbee.  

 
 

Dit lukte goed tot Jasper met een welgemikte worp over het hek van de tuin 

van het kasteel van Belsele gooide, en via de slotgracht moest proberen de 

frisbee terug te vinden. Uiteindelijk lukte dit wel, al blijken er pijnlijke struiken 

te staan daar. Strafbal met een appel in het witteken levert ook mooie 

taferelen op en ik weet zeker dat het er nu nog steeds naar appeltjes ruikt. Een 

appel gaat namelijk kapot als je er mee gooit. Oei nee toch? Hoe moeten we 
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dan voortspelen? Geen probleem voor de leiding, met wat tape is dat snel 

opgelost en kunnen we doorspelen! Op het einde kwam Jens tegen de muur 

terecht en kreeg hij een mooie doop bestaande uit een portie appelsap. Voor 

een volgend spel kwamen we terecht op het pleintje voor de kerk waar we 

schildbal speelden met als schild een plastieken bekertje en als bal een 

badeendje. Een badeend gooien vereist veel techniek, en het afweren met een 

beker nog meer! En een badeend is ook best nog wel hard eigenlijk.  

 
 

Het volgend spel was basket met een paraplu in het parkje. Bij het afbakenen 

van het veld kwamen we al snel enkele vreemde planten tegen die nogal 

pluisden. Een wijze man passeerde toevallig en wist ons te vertellen dat de 

plant ‘Lisdodde’ heet, ook wel ‘polderkeirs’ genoemd. Merci meneer! Als je met 

een polderkeirs op iemand slaat, komt er allemaal pluis uit en dat was dan 

ineens ook de nieuwe activiteit. En we vulden er ook een emmertje mee om 

mee te nemen naar de chiro en daar nog wat te genieten. Ideaal om in andere 

mensen hun kraag te steken of in hun drinken te doen. 
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De week erna (12 november) stond in het thema van een zelfbouwpakket. Dit 

pakket kon een mooie vorklift opleveren als je de instructies goed volgde. 

Lander en Thibaut moesten tegen elkaar strijden om bouwminuten te 

verzamelen. Zo waren pingelen en jenga 2 uitdagingen, alsook een 

blinddoekspel waarbij iemand in de gang staat met een blinddoek op en de rest 

moet proberen ongemerkt voorbij hem te passeren. Moeilijk maar wel 

doenbaar! En nog wel spannend ook. Uiteindelijk ging het bouwen van de 

vorklift toch niet zo goed (het niveau was aan de hoge kant), waardoor ze 

uiteindelijk gewoon elk om de beurt mochten bouwen tot uiteindelijk de 

vorklift klaar was. Hij was prachtig en hangt nu nog steeds tegen de 

muurgetapet om bekeken te worden door kunstliefhebbers van over de hele 

wereld. 
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19 november mochten jullie heerlijke mosseltjes komen proeven en was het 

dus geen chiro. 

 

26 november was er iets te doen in Hamme, iets met fietsen ofzo. Na een lange 

fietstocht kwamen we terecht op een soort van circuit met veel rare mensen, 

en ook wa mannen in koerspakjes en helmen. We kregen al snel een petje om 

te supporteren en dan begon de wedstrijd. Meteen viel er een goal aan beide 

kanten en er werd ook gescoord met een driepunter! Mathieu kreeg ook nog 

een penalty en trapte hem met een home run erin! Dat was spannend! 

Gelukkig kenden de supporters er iets van, want onze kennis beperkte zich tot 

‘die met zijn lelijke snor’, en ‘komaan Rob’. Af en toe moest iemand ook nog 

eens vermelden hoeveel seconden Woutje achter zat (’15 seconden’), en 

probeerden we in beeld te komen op de camera. Het was ook vooral koud die 

dag. Toen we naar huis gingen kregen we nog wa bonnetjes van een mevrouw, 

die we hebben omgewisseld in geld. €10 euro extra, goed gedaan! Toen we aan 

onze fietsen kwamen merkten we een vuurtje op aan een soort museum. Het 

was een vuurschaal waar bankjes rond stonden, ideaal om ons aan op te 

warmen dus! Een meneer kwam ook nog zeggen dat we nog wat hout erop 

mochten gooien, dus zo gezegd zo gedaan, en het resultaat was best wel 

verwarmend.  
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VOOR DE MENEER KWAM: 

 
 

NADAT DE MENEER KWAM: 

 
 

En zo konden we volledig opgewarmd terug naar huis fietsen! 

 

De temperatuur blijft maar dalen en de vogels die zingen niet meer, want ze 

zijn dood gevroren of nar het zuiden getrokken. De Chiro kent zo zijn tijden 

wanneer de leiding eens een goed idee heeft voor een bepaalde activiteit. 

Awel, daar mogen nog wel even op wachten. Niet dat de eerst avond-chiro 

slecht was, neen integendeel. Het was plezant, sportief en vermoeiend. Samen 

met de meisjes chiro op de schaatsbaan in Sint-Niklaas. Een hele tijd rondjes 

schaatsen begint natuurlijk wel een beetje saia te worden. Maar toch konden 
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we het plezant genoeg maken door een konijn-slee-ding te gebruiken. Nee 

jonges da was geen ijsbeer of pinguin da was een koijn. "ja Jens die evens de 

beste leider van de chiro is" zeiden de aspi's in koor. K goed, we hadden dus 

iemand nodig die voorop met het konijn wou schaatsen en de rest hem moest 

volgen via een ketting. Nee joh geen ijzere ketting, een ketting van mensen. Je 

pakt degene die voor je schaatst zijn schouders vast en hup 1 grote menselijke 

ketting. Na het schaatsen nog iets gaan drinken op de kerstmarkt van st-nk, 

gezellig maar koud. maar hey, wat had je verwacht? dat het 20 graden ging 

blijven in putje winter? Dacht het nie! 

 

Omdat het het volgende weekend een beetje gesneeuwd heeft  lag er een 

mooi laagje ijs op ons voetbal veldje. wat kun je dan beter doen dan 

voetballen? inderdaad ja, breien. Maar omdat wij geen oude mékes zijn 

hebben we maar hockey gespeeld. ja da was wel plezant, spijtig van de hier en 

daar gladde plekjes. Spijtig is er niemand gevallen. Ik bedoel: Gelukkig! We 

kregen ook het geniale idee om de tennisbal in de fik te steken. het werkte 

voor heel efkes tot je er mee door de plassen water rolde, dan was hij direct 

weer geblust.Spijtig, maar wat doe je er aan? Een ander spel natuurlijk, nu 1 

voor binnen want elaaaaaa das koud zulleuhj! Pictionary... laat uw geest de 

vrije loop en laat de andere raden want je aan het tekenen bent. En maak het 

niet te moeilijk want soms waren de tekeningen echt niet te verstaan. Maar dat 

kan gebeuren als niemand zo artistiek is als dingske. Al bij al een leuke avond 

chiro vol grollen, grappen en kou. achja, winter hé! 

 

Over winter gesproken, de winter is een b*tch. Daar staan we dan, van 's 

morgens vroeg tot in de namiddag onze tent op te zetten voor de kerstmarkt. 

Eerst ons "skelet" van ons kraam samen sjorren. Het was al koud en ambetant 

genoeg om dat te doen, tot dat er nog een dikke koe kwam zagen dat ze niet 

tot bij de bakker geraakt. Heft uw benen dan op mens! of eet wat minder 

patékes!.Dat hebben we natuurlijk niet gezegd want wij zijn nette en brave 

jonges met manieren. DIKKE KOE! Allez ons kraam stond er met zeil en al om 

ons te beschermen tegen de wind en regen. Regen was direct ons eerste 

probleem, want er zaten gaten in ons zeil. G*DVER! allemaal water in mijne 

nek. Allez, we smijtene r nog een 2de zeil bovenop. k da helpt ook ni. dan maar 

een derde zeil erander. oké dat helpt al een beetje. Dat heeft dus van 8 uur 's 



‘t Boekske Chiro Staderas Belsele   

 

32 
  

morgens tot 17u in de namiddag zitten regenen he. in andere woorden: wauw 

k*t weer. De uren gingen in de avond snel voorbij, dankzij de vele klanten die 

we moesten bedienen. En dankzij veel klanten en hebben we natuurlijk veel 

geld kunnen binnen halen. Euhj we hebben eindelijk een kas! Goed gedaan 

jonges, gulder hebt goed door gejaapt! Als da op onze fuif ook zo gaat zijn dan 

kunnen we van ene mooi kamp genieten! :D 

 

Leider die als eens van dit doet en leiders die al eens van dat doet. 

kusjes en knuffels xoxo 
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2 maandelijks Aspi programma 
 

14/1    De-drie-wijzen-dag  

 

21/1    saucijzen-dag  

 

28/1    patrijzen-dag 

 

4/2    bolognaise-dag 

 

11/2    rijzen-dag 

 

18/2    ge-kunt-het-nie-bewijzen-dag 

 

25/2    GEEN CHIRO!! Leidingsweekend 

 

4/3    doe-het-dan-zelf-he-dweizen-dag 
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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 

 

2/2: Om 20:00 Kunnen jullie je bij ons verwachten voor ons wintervuur! 

 

23/2 – 25/2: Geen chiro want we vertrekken op leidingsweekend 
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Wist je dat …   
 

 8 het dubbele is van 3 

 Te proper zijn niet altijd goed is 

 Je ketchup moet worden als de vleeshoop komt 

 Vol en twee 

 0,5 maal geluid 

 Joost in kriko zit 

 De bende van de kapotte fles 

 Arne soms een corrigerende tik nodig heeft 

 Ge op leidingsweekend naar huis gaat slapen 

 We met kurken in onze mond moesten praten 

 Ik ben super lui paal 

 Dat PJ een klokkenspel thuis heeft 

 PJ graag van positie veranderd 

 W.C.K.E.N 

 Wij wek leuke leidingsweekends hebben 

 Cavertje vier 

 Mensen met shiny broeken kunnen schaatsen 

 PJ mag ook nie 

 MICHEL 

 Philips sokken verkoopt 

 6 euro voor n’n spitburger 

 Het de moeite was 

 Het hier groot is 

 Mensen van het station er voorbij wandelen 

 700 koeien 

 Kiri supersoep 

 Je van 12 naar 24 uur kunt gaan doormiddel van een fiets 
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 Je een peter tussen de mikado kan vinden 

 Toneel teambuilding is 

 Team haprionéééééé 

 We niets meer verzetten 

 9 uur te vroeg is 

 arno zijn was zelf moet doen 

 er een reden is waarom er nog veel omegang is 

 je bij poker verkleed moet zijn 

 le gèvre aan de nugget zit 
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