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Editoriaal 
Beste lezer 

Het jaar 2018 ligt nu definitief achter ons, dus kunnen we 
vooruitblikken op wat 2019 zal brengen. Uiteraard heel veel 
chiroplezier en vriendschap, maar ook enkele toffe evenementen 
zoals het wintervuur op 1 februari en de quiz op 9 maart. Schrijf deze 
data alvast in jullie agenda! 

Met de examens in de aantocht, komt er voor de studerende leiding 
weer een vermoeiende periode aan, een periode waarin stress vaak 
de bovenhand haalt en de motivatie soms ver te zoeken is. Een 
middag ravotten in korte broek kan dan een welgekomen 
ontspanning zijn, waarbij de batterijen helemaal worden opgeladen 
om de week weer met verse moed te beginnen. En zo kom je toch 
nog eens in contact met andere mensen, wat ook niet geheel 
onbelangrijk na al die eenzame uren achter je bureau. Daarvoor kan 
de chiro dus ook nuttig zijn. 

Voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar! 

Toon 
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Speelclubverslag 
 

4/11 

Soldaat paraat kwam met onheilspellend nieuws: de robots gingen het land 
aanvallen! Om dit te voorkomen moesten de speelclubbers getraind worden 
om de robots te kunnen verslaan. Robots drinken graag olie, en dus was het de 
bedoeling om alle olie uit de oliebron te halen zonder getikt te worden of je 
was je olie kwijt. Als alle olie uit de bron was, bleef er niets meer over voor de 
robots en was het land al een stuk veiliger. Het was niet eenvoudig om de olie 
ongemerkt te pakken, want bij de oliebron stonden de robots goed op te 
letten. Uiteindelijk lukte het toch om de oliebron leeg te maken, goed gedaan 
speelclub! Echte soldaten moeten ook oefenen op hindernissenparcours, met 
legernetten en klimtoestellen en evenwicht. Het was de bedoeling om dit zo 
snel mogelijk af te leggen en dan met water op robots te mikken. Als robots in 
aanraking komen met water vallen ze stil. Op een tafel stonden heel veel 
minirobots opgesteld, die met een spuitje omvergespoten konden worden. 
Robots maken ook rare gebaren, en met 1-2-3 robot leerden we deze gebaren 
herkennen. Opeens kwam er een bericht binnen in codetaal: de robots zouden 
aanvallen! De speelclub ontcijferde de robot-taal en kwam te weten dat de 
robots gingen aanvallen bij het witteken om 4u. De spuitjes werden gevuld: laat 
de robots maar komen! Van achter de hoek kwam een gevaarlijke robot 
gewandeld, maar de speelclub konden hem dankzij de training verslaan! 
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11/11 

Belsele is op zoek naar een nieuwe koning, wie o wie is geschikt? Koningen 
kunnen goed paardrijden, maar vanaf de bal valt moeten ze hun paard 
achterlaten en zo snel mogelijk rond de paardencirkel lopen om dan tussen de 
benen van hun eigen paard te kruipen. Wie laatst is, is verloren. Koningen 
moeten ook hun kasteel kunnen beschermen tegen kanonnen van de vijand, en 
dus moeten ze hun toren afschermen van de kanonskogels. Valt de toren toch? 
Dan is het kasteel kapot en mag er een nieuwe koning proberen. Zo werden er 
een hele namiddag spelletjes gespeeld, en alle speelclubbers bleken geschikt te 
zijn om de nieuwe koning van Belsele te worden! Na een afsluiter koning en 
gevangene (polies en dief), kon iedereen als een echte koning naar huis! Niet 
tot volgende week, want dan moesten we mosselen eten. Bedankt aan 
iedereen die er was! 
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25/11 

Het was alweer een mooie zondagnamiddag voor de speelclub om zich te 
kunnen uitleven op de Chiro.  Sommige hadden een hongertje en dat kwam 
goed uit want de leiding had iets lekker voorzien! Ingrediënten voor koekjes! Er 
was alleen een probleem. De leiding waren de ingrediënten kwijt. De speelclub 
had dus geen andere keus dan de ingrediënten terug te krijgen door spelletjes 
te spelen. Voor de bloem moesten de 
speelclubbers zich in twee teams 
verdelen. Met een soort van estafette 
probeerden de twee teams als eerste 
de bloem te bemachtigen. Daarna 
speelden we nog een paar spelletjes 
om de suiker en boter terug te 
krijgen.  Toen gingen we naar binnen 
om het deeg van de koekjes te 
maken.  Natuurlijk mocht een mooi 
kleurtje aan de koekjes niet 
ontbreken en daarom had de leiding kleurstof meegebracht. Nadat iedereen 
zijn eigen koekjes had gevormd, gingen ze de oven in en was het tijd voor het 
vieruurtje. Na twintig minuten waren ze eindelijk klaar en stormde iedereen 
terug naar binnen. HMMMMM! LEKKKER!!! Leider mag ik nog een koekje???!!! 
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Nadat de koekjes in een recordtempo opgepeuzeld waren,  was het alweer tijd 
voor polies en dief om daarna terug naar huis te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/12 

Zie ginds komt den stoomboot uit Spanje weer aan hij brengt ons sint-nicolaas, 
ik zie hem al staan en wat smijten de pieten weer vollenbak met mokskes 
alweer. Daar gaat mijn dieet naar de knoppen oh heer. HOERA de goed heilige 
man zwarte piet...euh... ik bedoel Sinterklaas is langs geweest op de chiro. 
Samen met de meisjes chiro hebben in het begin van de chiro dag samen 
spelletjes gespeeld terwijl we op de blanke man met baard en paard aan het 
wachten waren. Tot we HEM zagen verschijnen op ons terreien. De pieten 
maakte weer allerlei rare geluiden en bewegingen aan het maken terwijl ze 
vollenbak met mokskes aan het smijten waren. Terwijl de Sint zijn plaats in het 
speelclub heem zocht, naar zijn mooie grote troon op een verhoogje. waren 
alle leden ongeduldig buiten aan het wachten en spelletjes aan het spelen, tot 
dat ze eindelijk tot bij Sinterklaas mochten komen. De sint riep iedereen één 
voor één tot bij hem. En als je een heel jaar braaf was geweest, kreeg je een zak 
vol met lekkers! Er zaten mokskes, een chocolade ventje, een mandarijn, een 
speculozen ventje en van die lekker maria snoepkes in. "Wauw amai leider dat 
kan ik niet allemaal in 1 keer opeten hoor" : Een lid. Gelukkig was iedereen 
braaf geweest en kreeg iedereen een lekker zakje vol met snoep. Goe gedaan 
mannen! Hoe braver je bent hoe meer de sint je zal geven! Dus we gaan weer 
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een heel jaar braaf proberen zijn :).

 

 

9/12 

JOEPPPIEE!!! CHIROO!! De speelclub was massaal aanwezig op piratendag. Het 
regende wel wat maar daar is een echte piraat juist blij mee. Zo hadden de 
piraten het gevoel dat ze echt aan zee zaten. We speelden een groot spel 
vandaag: Dag piraat! De leiding legt een kaart en aan elke kaart was er een 
opdracht of een spel verbonden die de speelclub zo snel mogelijk moest 
uitvoeren. De snelheid, kennis en piratenskills werden gemeten door de 
spelletjes. Zo speelden ze bijvoorbeeld een spel waarbij het ene team 
kanonskogels in de toren moest gooien en het andere team de toren moest 
verdedigen. Maar het allerbelangrijkste wat een piraat moet kunnen is 
natuurlijk schatten opgraven! Dit werd tijdens het vieruurtje uitbundig 
uitgetest in de zandbak van de Chiro. Na nog wat schepen gekaapt te hebben 
en veel lawaai te hebben gemaakt, veranderden onze dappere piraten plots in 
boeven… POLIES EN DIEF! Zo zat een leuke chirodag er weeral op voor vandaag. 
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16/12  

Een ijskoude dag in Belsele zorgde ervoor dat 
we veel beweging nodig hadden. Zelfs ons 
eigen chiroterrein was te klein om voldoende 
te kunnen bewegen dus trokken we vandaag 
op stap naar de Mierennestbos. Het toeval 
wilde dat daar een gigantische hoge berg 
gelegen was, wat ons heel wat inspiratie gaf 
voor actieve spelletjes. Het begon met een 
‘muurtje sjot’ maar dan tegen een berg! 
Iedereen haalde zijn krachtigste beenspieren 
boven en al snel bleek dat sommige 
speelclubbers stiekem hadden zitten trainen 
want amai die bal vloog naar alle kanten. Sinds 
kort bevindt er zich ook een gigantische brug op het graspleintje achter het 
bos. De leiding bewaakte de brug en de speelclubbers moesten proberen om 
de over te steken zonder getikt te worden… een klein detail: de leiding was 
geblinddoekt. Als bij wonder slaagden jullie er allemaal in om ons één voor één 
te passeren. Daarna keerden de rollen om en moesten jullie proberen om ons 
tegen te houden. Hoe hard we ook probeerden, het lukte maar niet om 
doorheen jullie barrière te breken. Knappe prestatie mannen! 

Afsluiten deden we met een spelletje ‘verdedig de berg’. Jullie stonden 
allemaal op de top van de berg en de leiding moest proberen om ook boven te 
geraken. Jens slaagde er redelijk snel in om door jullie verdediging te gaan 
maar Toon en Elias hadden het heel wat lastiger. Na meerdere pogingen en 
stevig wat trek- en duwwerk raakten toch alle leiders boven! 
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Vieruurtje deden we in het bos en het werd al snel 
donker en dus tijd om terug naar de chiro te keren. 
Nog een snelle politie en dief en de chirozondag zat 
er alweer op. 

 

21/12 

De laatste chiro-activiteit van het jaar is traditioneel 
het KERSTFEESTJE joepie! Het begon zoals de traditie 
het voorschrijft met een overheerlijke spaghetti-
maaltijd. Echter geen gewone maaltijd want jullie 
kregen geen bestek. Geen probleem voor onze speelclubbers die maar al te 
graag met hun handen eten. Gelukkig hadden we de tafels met plastic bedekt 
want achteraf bleek dat jullie een reusachtige puinhoop achtergelaten hadden.  

Geen kerstfeestje zonder cadeaus en zo was het vandaag ook. Om te bepalen 
wie welk cadeau kreeg, speelden we een spelletje waarbij een voorwerp 
doorgegeven moest worden in een cirkel en als de muziek stopte dan kreeg de 
persoon die het voorwerp vasthad een cadeautje.  

Voor we het wisten hingen er lachende kakjes aan de muur en vlogen 
lichtgevende springballen in het rond. We kunnen dus ongetwijfeld spreken 
van een geslaagd kerstfeestje. 

 

 

 

!! De speelclubbers die dit jaar al het vaakst naar de chiro zijn gekomen zijn … 
(tromgeroffel) 

Leon Broeckaert, Raf De Pauw, Kyano Rissalah, Mitch Vermeulen, Lionel Troch, 
Niels Boodts, Floris Mathees en Victor Schuurman !! 
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Dat we in 2019 een nog beter jaar mogen beleven dan 2018 al was. Wij zullen 
onze uiterste best doen en hopelijk zijn jullie in even grote getale aanwezig als 
in 2018 het geval was! Dikke merci aan iedereen! 

 

Veel groeten 

Toon, Elias, Thibaut en Jens 
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2 maandelijks Speelclubprogramma 
 

6/1   GEEN CHIRO 

 

vrijdag 11/1!  Avondchiro van 19u-21u  

 

20/1   Een chirozondag uit de oude doos   

 

vrijdag 25/1!  Avondchiro van 19u-21u    

 

3/2   We gaan zwemmen! (info volgt) 

  

10/2   Pilotendag  

 

17/2   GEEN CHIRO wegens leidingsweekend 

 

24/2   Dinodag 

 

1-3/3   SPEELCLUBWEEKEND! (info volgt) 

 

 

  

     Je kan de leiding ook steeds bereiken op dit e-
     mail adres: speelclubstaderas@gmail.com 
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Rakker verslag 
 

4/11  
 
Boerendag 

Welkom jongens op deze fantastische herfstdag. Alle velden en akkers in heel Belsele liggen 
er braak en somber bij, want ja er groeit nu toch niks nie meer… J Dus had de leiding er niks 
beter op gevonden om dan maar eens goed te gaan ravotten op deze zandige akkers. Met 
toestemming van boer Sjarel en Wilfried trokken de rakkers er op uit richting de velden van 
de fietsenwegel.  
 
Eens aangekomen op deze grote Velden merkte we al gauw dat het een patatten veld was 
geweest. 
Met alle gevolgen van dien… want de verleiding, om zo een patatje op te rapen en die zo ver 
mogelijk weg te gooien, was groot.  Maar geen nood geen nood, het is ons gelukt om ook 
gewoon normale spelletjes te spelen.  
Eerst en vooral was boeren voetbal aan de beurt, een goeie opwarmer in ieder geval want 
iedereen liep de botten van onder zijn lijf. ;) :p Iedereen deed echt zeer flink en enthousiast 
mee, het was zelfs zo intens dat er hier en daar ‘kluiten’ zand mee de lucht in vlogen… 
De ene goal viel achter de andere… het was een nek aan nek race kwa doelpunten.  

  
Al snel werd het volgende spel geïntroduceerd, het heet powerhand! Zeker en vast gekend 
bij onze rakkers en al snel werd duidelijk dat er een paar fervente fans bij zaten. ;) 
Ook her waren beide teams aan elkaar gewaagd en moesten we concluderen dat beide 
teams winnaars zijn… Het moraal van de dag,  
“We Zijn Allemaal Winnaars!!!”   
 
Zeer goed gedaan jongens, wij zien jullie graag volgende week terug ;)  
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Rechtendeurtocht 
Op een doodnormale chirozondag als de vogeltjes floten besloten we om een 
rechtendoortocht te doen. Net als Forrest Gump indertijd. Maar dan stappen ipv lopen... we 
lieten ons leiden door een magisch muntstuk, deze toonde ons het juiste pad op moeilijke 
kruispunten tijdens onze tocht. Letterlijk dan, op kruispunten gooiden we de munt omhoog . 
Indien hij viel met kop omhoog gingen we naar links anders naar rechts. Uiteindelijk leidde 
de munt ons naar boskapel te sinaai. Hier even gezeten en gerust begon er uit het niets een 
verschrikkelijk bladergevecht tussen de rakkers. Zogenaamd iedereen tegen iedereen. 
Daarna keerden we moe en voldaan terug naar de chiro. Tijd voor polies en dief!!! 
 

Wie klopt dare?? Tis de Sint!! Ongelooflijk gewoon!! Jaja, de rakkers waren dit jaar braaf 
genoeg geweest om toch maar niet naar Spanje meegenomen te worden door de Zwarte 
Pieten en heel veel snoep te krijgen en cadeautjes enzo. Het was vandaag met de meisjes en 
we hebben er vele leuke spelletjes mee gespeeld! Natuurlijk wonnen de jongens alles want 
ja, wij zijn  gewoon beter he ;) Enfin, eens het tijd was voor de rakkers om voor de sint te 
verschijnen was het toch wat stressen voor sommigen om naar voor te gaan. Er waren wat 
uitdagingen tussen de Pieten en de rakkers en jullie hebben dat zeer goed gedaan!! Alle, na 
dat stresserend gebeuren was het wel tijd om door de politie gevangen te worden en naar 
de gevangenis gebracht te worden. 
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Tot de volgende! 

 

Dag beste rakkertjes  

Hier zijn we al weer met een avond chiro Jaja je hoort het goed een avond chiro. Dus we 
vlogen er direct in met een blad steen schaar race dat is een spel dat je met twee teams naar 
elkaar moet lopen en dan blad,steen,schaar moet doen en wie verliest moet met zijn benen 
open staan en de winnaar moet er door kruipen. Dan der achter hebben we een kleine 
pauze gehouden en vlogen we er terug in met sardientje. Dat is eigenlijk omgekeerd 
verstoppertje er moet er èèn iemand verstoppen en de rest moet hem gaan zoeken. Zo dat 
was het dan weer nog een fijne avond nog en tot volgende week voor het kertfeestje 
groetjes de leiding!!  
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EEEEEEEUUUUUUJJJJ, FEEEEEEEESTTTTT!! Het kerstfeestje was een echte knaller om de 
vakantie mee in te zetten. Efeks ne goeie spaghetti om op te warmen, natuurlijk naar goede 
oude gewoonte zonder bestek en bord, jajajjajajjajjaa, goe lekker van tafel met alleen 
handen en mond! Daarvoor komt ge ne keer geiren naar de chiro he! Daarna was het tijd 
voor een aantal zonder korte broek om de afwas te doen, laat dat een waarschuwing zijn 
voor de anderen die in de toekomst geen korte broek willen aandoen! Daarna was het tijd 
voor de kerstcadeautjes! Zo van de mega coole LOL-dinges en blijkbaar zaten er een aantal 
zeldzame tussen waardoor de meisjes uit de klas jaloers zouden zijn. Ideaal dus! ;) alle, om 
2018 af te sluiten, gaven we er nog ies ne petet op en gooiden we allemaal die dansbenen 
los, zoals het hoort als we een jaar afsluiten en een nieuw topjaar beginnen! 

 
Ne gelukkige nievjaar en een spetterend 2019  

XXX de leiding XOXO 
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2 maandelijks Rakkers programma 
 

 

12/01  Avond Chiro van 19u tot 21u!! 

 

20/01  De oude garde springt in! 

 

26/01  Avond Chiro van 19u tot 21u!! 

 

3/02  Winter-prikel-dag 

 

10/02  Is het bijna valentijn of hoe zit da-dag 

 

17/02  De leiding is op weekend (geen Chiro) 

 

24/02  André-lawijt-dag 

 

1-3/03   Weekend rakkers 
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Verslag Toppers 
FILMAVOND 
 
Wauuwwwww amai, een echte avondchiro! Na de start van de examens voor 
sommigen was het tijd om achterover te gaan liggen en eens goed te relaxen. 
Dat deden we deze avond ook goed met een film! We bouwden ons lokaal om 
tot een gezellige filmzaal. Nu was het tijd om enkele bewegende plaatsen 
onder begeleiding van geluid te aanschouwen. De film Sausage Party bleek een 
groot succes. Deze animatiefilm laat winkelproducten tot leven komen en 
bevat een flinke portie humor. Ideaal voor de toppers dus! Natuurlijk is een 
film zonder popcorn geen film, dus voorzagen we zelfgemaakte popcorn met 
lekker veel suiker! Na alle energie op te sparen deden we nog wat voetbal en 
poef! Het mooise moment van de week was al gepasseerd. 
 
SINT  
 
Hij komt, hij komt de lieve goede Sint! Ja ja en dan nog wel naar chiro staderas 
Belsele. Dat moet wel een heel ferme chiro zijn denk ik dan. De Sint ging alle 
groepen na elkaar af en bezorgde iedereen een pakje vol snoep. We deden een 
hele middag gemengde spelletjes met de meisjeschiro. Aangezien de toppers 
als laatste in de rij komen en de Sint goed zijn tijd nam, konden de toppers 
maar op het allerlaatste hun lekkers krijgen. Na een hele middag spelletjes was 
het dan zover. De sint had enkele opdrachten voor de toppers voor ze hun 
snoepzakje kregen. Na een politie en dief was de middag al gepasseerd. 
 
BELANG VAN VLAANDEREN 
 
Oh la la! Dit was een dag om nooit de vergeten. Eindelijk iets waarvoor onze 
motivatie zo groot was, dat we niets anders wilden dan winnen, strijden, en 
nog veel meer winnen. Met z’n allen deden we een groot spel om ons 
Vlaanderenland terug over te nemen. Ons land was afgenomen door een 
groep, een groep die het ons niet makkelijk maakte. De toppers moesten 
enkele opdrachten voltooien om delen van ons land terug te winnen. Het doel 
was zo alle opdrachten te voltooien tot ons land terug in onze eigen handen 
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kwamen. De toppers lieten zien hoe goed ze konden dichten, hoe goed ze 
konden graven, kaartenhuizen konden bouwen, wasknijpers op het gezicht 
plakken en nog veel meer. Natuurlijk slaagden de toppers hier zonder enig 

probleem in. Mooi werk jongen s! 

Spreekwoordendag 

Vandaag kwam de aap uit de mouw. We konden niet langer rond de pot 
draaien. Vandaag kregen jullie geen katje om zonder handschoenen aan te 
pakken. Over heel ons terrein waren enveloppes verstopt met enkele mooie 
spreekwoorden in. Wanneer je er een vond, mocht je er eentje uitkiezen, en 
dat spreekwoord dan zo goed mogelijk proberen uitbeelden tegenover ons. 
Wanneer wij dit konden raden was het punt binnen. Bij het horen van deze 
opdracht keken jullie het gegeven paard niet in de bek, een bom was 
gebarsten. De vele goede uitbeeldingen werden al snel beloond. Goe gedaan 
gasten! Met zo’n prestatie mag je een gat in de lucht springen. Jullie prestatie 
was de nagel op de kop! 

 

Pizzakes Bakken 

Oui, oui baguette, oui, oui pattiserie. Deze avond werden jullie kookkunsten 
eens getest. We gingen zelf pizza’s bakken! OMG keilekker!! Als eerste 
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moesten we natuurlijk beginnen met onzen deeg te bereiden. Na wat 
overstromingen en enkele mooie aparte breien te maken, had iedereen zijn 
enige echte bodem af (of bij sommige hunne pap). Daarna rolden we deze uit 
en en waren we klaar om ze te beleggen. Als eerste ging er natuurlijk wat 
tomatensaus op. Daarna werd er wak eis, wa vlees en nog wat groenten op 
gesmeten. Dan kwam ons momentje. 25 minuutjes, 200°C. Schoon moment! 
Maar toen, maar toen ging eindelijk da wekkerken af, ti kleir!!! Wa een mooie 
dingen, smakelijk!  

 

Kerstfeestje 

Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way, Oh what fun it is to ride, In a one-
horse open sleigh… Ne gelukkigen kerst iedereen!! Vandaag vond ons enige 
echte kerstfeestje plaats in onze geweldige met slingers versierde zaal. Wauw 
amaai! Samen met de speelclubbers en de rakkers mochten we dineren. Daar 
werden jullie bediend met oooovvveerrrheeerlliiijjjke spaghetti. Nu was 
toevallig dienen boot met ons bestek en onze borden gezonken waardoor we 
geen servies ter beschikking hadden. Tis toch vreet eh! Gelukkig hadden we 
nog wat plasticen tafellakens waarmee we de tafel bedekten. Geen bestek? 
Dan eten we toch gewoon met ons handen! Als echte varkentjes slurpten we 
de spaghetti naar binnen. Achteraf was er natuurlijk nog een hakparty om het 
feestje af te maken.  
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2 maandelijks Topper programma 
 

 

11/1    Rita Grasafdag 

 

20/1    Congolesen dag 

 

27/1    Cor Nettodag 

 

3/2    Kratje Caradag 

 

10/2    Poppe MiekeDag 

 

17/2    leidingsweekend 

 

24/2    Joachim Kopstootdag 

 

1-3 /3   Croque Melladoesdag 
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Verslag Kerels 
 

4/11 

Stipt om 2u stonden er weer een groepje kerels te trappelen voor een 
mooie chiro zondag. We hadden geluk want de zon was ook van de 
partij. Om even op te warmen begonnen we met een spelletje strafbal. 
Na een paar keer gegooid te hebben. Was het tijd voor een stevig 
matchke rugby. Daarna zijn we onze hockeysticks gaan uittesten op het 
veldje van de klavers. Het was zo leuk dat het ineens al tijd was voor het 
vieruurtje. Dus moeste we spijtig genoeg al terug naar de chiro. Na het 
vieruurtje nog paar rustige spelletjes. En als afsluiter zo als elke week 
polies en dief. 

11/11 

EEEEUUHJ tis zover, ons kerelweekend is aangebroken; en tging he 
vetste weekend zijn da we al ooit meegemaakt hebben!! Vrijdag begon 
het; we moesten allemaal klaarstaan op de chiro om 19:00 met de vélo 
om naar de koinge te fietsen. De Klinge? Redelijk ver dus en twas al 
donker. Dusja lange fietstocht met weinig straatverlichting kwam eraan. 
maar goed. Wij zijn allemaal zeer sportief en hebben de klinge bereikt in 
een klein uurtje.  

Na ons bedje op te zetten en wat bijgepraat te hebben over de week 
begon de eerste activiteit. Hetgeen waardat iedereen naar uitkeek. Koud 
vuur! We begonnen met een kurk door te geven dat zeer goed lukte. Alé 
bij de meeste dan toch want jacob en wannes waren een beetje bang. 
Daarna probeerde we het naar elkaar te gooien en op te vangen wat al 
iets minder goed lukte. Wel uiteindelijk was iedereen wat dingen aant 
proberen en ging het steeds minder en minder volgens de regels en 
hebben we uiteindelijk met een brandende voetbal zitten spelen. Na 
deze activiteit was het wel al slaaptijd en is iedereen mooi gaan slapen! 

 

Dag 2 van het weekend. 
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S’ochtends zijn we naar een pleintje geweest in de klinge. We zijn nog 
voorbij een nonkel gepasseerd van Seppe en Ferre. We hebben op dat 
pleintje een spel gedaan. Ze moesten 3 spelletjes doen. Voetbal, 
hockey, slagroomspel. Maar voor dat ze begonnen moesten ze eerst 
inzetten op welk team er ging winnen. Dus je kan ook express verliezen! 
ook konden ze extra geld verdienen door een extra opdrachtje te doen. 
En ze konden ook de scheids Junior omkopen om zwaar tegen het 
andere team in te gaan. Of tegen hunzelf natuurlijk. Dit zorgde voor rare 
momenten. Maar wel plezant natuurlijk. Na het spel was het al 12 uur en 
zijn we teruggegaan om eerst te eten! 

 Nu dat we toch zo dicht bij nederland waren moesten we toch eens 
gaan kijken nietwaar. We zijn dus naar hulst geweest; een klein stadje 
omringd door een rivier. We hebben daar natuurlijk een stadspel gedaan. 
Iedereen werd verdeeld in groepjes en krijgen een opdrachtenblad mee 
met dingen die ze moesten vinden en dingen die ze moesten doen. 
Ondertussen stuurde de leiding ook nog berichten met plaatsen in waar 
ze zo snel mogelijk naartoe moesten gaan om een spel te spelen tegen 
elkaar. De eerste kreeg zoiezo al een beloning. Het beste van die 
namiddag was wel niet het spel. Het was de ontmoeting met iemand 
speciaal. Rudy Jones! De zanger. Excuseer. De ZEER goeie zanger. 
Waardat we toch even mee gelachen hebben. Nadat we uitgelachen 
waren zijn we dan maar teruggekeerd naar de weekendplaats. 

S’avonds hadden de leiding weer iets anders gepland. We gingen ze 
voorbereiden op later. We hebben drankspelletjes gedaan. Niet met 
echte drank natuurlijk. Maar dat wisten ze niet! We zijn begonnen met de 
klassieke bierpong en overgegaan naar het pyramidespel en nog vele 
andere! Ferre en Trystan hadden precies snel door dat het toch geen 
echte alcohol was. De rest bleef toch wel goed twijfelen. Na dit spel was 
het weekend al gedaan. En na nog 1 keer slapen mochten we al naar 
huis! 

25/11 

Deze zondag hadde we nie veel nodig alleen maar een ladder. Wat 
zoude we daar me doen? rechtendoortocht zeker? Nadat we de richting 
willekeurig hadden beslist, konden we vertrekken. Het duurde niet lang 
vooraleer het eerste problemen zich al voor deed. We moesten over 
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diene boerenhof geraken. Maar den boer zelf stond toe te kijken. We 
hebben dan effe staan wachten maar hij bleef ons aankijken vanuit zijne 
wagen. Dus besloten we om zeer snel over te steken. Vanaf nu hadden 
we meer geluk en konden we veel meters maken. Maar natuurlijk niet 
zonder problemen. De eerste obstakels waren vrij makkelijk te nemen. 
Maar dan leek het of het weer onmogelijk was. Er stond een huis op 
onze weg die op het eerste zicht onmogelijk te doorkruisen was. Maar 
gelukkig was die persoon zo vriendelijk om zijn garagepoort te openen. 
Dan hebben we echt lange tijd zonder probleem kunnen doorgaan. Op 
ons pad kruisten wij toevallig het mooie natuurpark van Belsele. Waar 
we even een kijkje hebben genomen. Echt een zeer mooi park, een echt 
aanrader! Dan zijn we uitgekomen bij de meubel winkel. Maar toen was 
het tijd om terug te draaien en huiswaarts te gaan.  

T’was echt een plezant weekend mannen!! 

1/12 

Wow chiro op een zaterdag! En op een avond! Dat betekent avondchiro! Aja 
want tzijn examens eh voor  ulder, dan kunde de zondag nog goe leren. De 
leiding had weer iets veel te ingewikkeld zot bedacht… Iets me baseball ma dan 
als er gefloten word draait de richting om da ge moet lopen zoda ge eigenlijk 
iets superverwarrend krijgt. Klinkt goed op papier ma misschien moeten we 
eerst eens leren baseballen voor da we er zotte varianten op gaan bedenken… 
(het feit da het donker was & den bal nie zichtbaar is hielp ook nie echt). Nuja 
dan maar iets anders eh, maar wel in het zelfde thema: voetbal en als er 
gefloten wordt dan wordt u eigen goal de goal van de andere & omgekeerd 
natuurlijk. Redelijk chaotisch, maar het werkte wel omda iedereen wel een 
beetje op een bal kan trappen (buiten F.D.M., die heeft andere kwaliteiten). 
Zeer spannend op het einde, zeker omda de laatste goal voor 1000 punten 
meetelt, maar uiteindelijk haalde het ene team het toch vlot met eindscore 
1008-6. Omda een avondchiro maar 2u duurt was het al bijna gedaan maar we 
vonden toch nog tijd voor 1 klein spelletje. Allé twaren eigenlijk 2 spellekes in 1 
ma dan me weer me een fluitje en nu me elkaar zeer doen. Strafbal deden we, 
en de kerels kunnen blijkbaar goed mikken op de rest hun hoofd waardoor ze 
erbij mochten staan. Ma dan wast 9u en tijd om naar huis te gaan vol blauwe 
plekken…. Goe leren he‼ 
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8/12 

Amai rukwinden, stormachtig weer, veel regen… Gaan we nog schaatsen leider 
want de kerstmarkt gaat niet meer door en ik heb gehoord van de meisjes dat 
ze ook niet meer gaan ma dan weer wel, of toch niet ma gaan we leider?? JA 
WE GAAN SCHAATSEN‼! Met een mooie bende trotseerden we alle 
weersomstandigheden en na een heroïsche tocht kwamen we aan op de 
schaatsbaan. Iedereen toonde zijn schaatskunstjes aan het schoon volk da er 
was, maar na een uur schaatsen en beperkt succes bij de meisjes (buiten de 
broertjes de maere) hadden we het wel gezien en keerden we terug naar ons 
prachtige dorpje Belsele. Tot volgende weeeeeeeeeeeek 

15/12 

We hebben een film gekeken, en popcorn gegeten.. JONGE 
Meer uitleg heeft deze dag niet nodig denk ik 

22/12 

Laatste keer chiro van 2018, en amai het was me er eentje.. Ondanks da veel 
van de vaste mannen er nie waren (De maere, timon, toon vdb), was er toch 
een mooie opkomst van kereltjes. We hebben gepokerd (of toch een poging 
gedaan tot).. Bij de uitleg van het spel steeg het bij sommigen al naar hun kop, 
ma uiteindelijk snapte iedereen het toch een beetje (of deden ze alsof ze het ni 
snapten ma wonnen ze alles… jonas). De chips werden uitgedeeld en vanaf dan 
werd er mee gesmeten, er werd gecheckt, kaarten gepast, we zagen full 
houses, straten en zelfs de zeldzame kaartcombinatie ‘ne gang’ is gepasseerd 
(hoogtepunt van de avond). Laatste rondje gaat iedereen all-in want ja da is 
traditie dus da moet & uiteindelijk is de leiding gewonnen, wie anders? 
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2 maandelijks Kerel program 
 

 

11/1    avondchiro 

 

20/1    massaspel 

 

27/1    ijskoude dag 

 

3/2    wintervuurdag 

 

10/2    op het gemakdag 

 

17/2    leidingsweekend 

 

24/2    trivialdag 

 

1-3 /3   keti-aspi weekend 
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Verslag aspi's 
Wacht, wacht wacht, voor ge begint te lezen. Hallo. Door al da 
studeren/werken weten we nie meer zo goed wa welke dag gebeurd is. Dus de 
verslasgkes zijn nie chronologisch, ma kijk zo belangrijk is da nie. Als ik het nie 
had gezegd had ge het waarschijnlijk nie eens gemerkt. Alé, begin maar me 
lezen nu, ge zit op toilet zeker? 

 

Man man man man wat had Arno nu mee gebracht. Er stond namelijk een 
lelijke doos in het aspi lokaal. Volledig onder een dikke laag stof was toch een 
parreltje verborgen. We deden de doos open en daar lag hij. Hij was prachtig ! 
In de doos lagen wat roestige, iets oudere veren. Het zwarte net zat een klein 
gaatje dat juist genoeg was om u geen zeer te doen. De palen waren juist krom 
genoeg om nog semi stabiel te staan. Het gaat natuurlijk over onze trampline. 
We ondervonden maar klein problemen bij het opzetten,.. Wa scheuren en wat 
de klop met de hamer maar hij zat zo in elkaar. En toen was het moment van 
de waarheid ofwel werkt de trampoline ofwel vallen we van het terras. Het was 
ongeveer een 45/55 verdeeld wat het risico waard was. Omdat het nogmaar 
het begin van het chiro jaar is zijn de aspi nog niet echt super “hard” en moeten 
we ze nog wat trainen. Maar dat komt zeker in orde. Leider Arno was dus als 
eerste die de sprong waagte en hoopte met de volle 45 % niet van het terras te 
vallen. 

En daar ging zo vrij als een vogel mooi in de lucht. Op en neer prachtig gewoon. 
Deze mooi droom was al snel verpest met de andere 5 aspi die opeens op de 
trampoline kwamen en Arno neer buffelde. Heel de namiddag springde we op 
de trampline. Ruben had opeens een slim idee om elkaar de lucht in “te 
boosten”. Dus iemand is aan het springen en als de tweede persoon op het 
juiste moment springt dan vliegt die 1 ne persoon zo hoog dat hij het dak van 
de parochie kan raken. Dit was ook zeker heel plezant maar het was dan wat 
gevaarlijker geworden want hoe hoger je springt hoe hoger je bent om van het 
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terras te vallen ;). Dan hadden we het gevonden om van het dak te springen 
om toch die kicks op te zoeken. Dus via het dakraam zo naar boven en dan knal 
boem pattat op de trampoline. Als je van de trampoline naar boven kijkt lijkt 
het niet hoog maar als je op het dak naar beneden kijkt is het wel vrij hoog! 
Maar we zijn geen kindjes meer en kennen de risico’s. De dag ging super snel 
voorbij en we moesten hem terug opruimen. We nemen hem zeker mee op 
kamp! Kan alleen maar plezant worden. 

 

 

AAA momenteel is het zaterdag 5januari en Arno en Ruben zijn aan drukjes aan 
het studeren terwijl Wannes aan het spelen is op zijn switch. Deze ochten waren 
Arno en Wannes gaan raiden in sint niklaas want er was nen ex raid om 11 uur 
smorgens. We hebben Deoxys gevangen. We hebben dan ook nog wa 
Tiranytars gevangen en dan zijn we nog lekker gaan eten bij de Serge. Arno 
moest dan terug naar huis om nog wa te gaan studeren. Maja okee da terzijde 
nu terug naar het verslag. 

 

Avond chiro’s zijn altijd wa korter. Omda jullie stomme kut examens hebben 
moeten de leiding boeten en zijn avond op geven om jullie 
chiro te geven. Neen neen neen we zijn maar aan het 
lachen avond is wel vet kan je wa ontspannen, en de 
spelletjes zijn meestal minder zwaar. Maar man wat was 
het een kak weer dienen vrijdag dawe gingen schaatsen. 
We hadden aan iedereen handschoenen gevraagt en nen 
velo met licht op om richting de schaatsbaan te vertrekken. 
Wa we der nie bij hebben vertelt is da het mega slecht weer was. Dienen 
middag was de kerstmarkt afgelast door de wind en wij moesten daar door 
fietsen. De schaatsbaan was door onze kledij 5 cm gestegen moesten we die 
allemaal uitwringen. Over schaatsen zelf valt heel weinig te vertellen wat wel 
belangrijk is dat er 4 pokestops stonden en de leiding hem wel kon amuseren. 
Wat ook belangrijk is dat het opvallend is als je homo bent en een skinny jeans 
draagt dat je opeens veel beter kan schaatsen. Helaas zijn er nog geen skinny 
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chiro shorten dus goed schaatsen gaan we nooit kunnen. We probeerden de 
schaatsrichting te veranderen van wijzerzin naar tegenwijzerzin of omgekeerd 
maar dat lukte maar voor heel even. Ook omdat niet iedereen mee deed. 
Helaas weinig gevallen en nog meer helaas weinig dat zich echt heeft zeer 
gedaan waardoor we hem niet konden uitlachen. De rit naar huis weet ik niet 
want kwas al onderweg naar Tamara’tje maar ik kan me voorstellen dat hij wel 
vlot ging op z’n chiro uiteraard. 

 

De laatste dag van het jaar niet het chiro jaar maar het kalender jaar was ook 
avond chiro alleen hadden de leden dit iets te letterlijk genomen. Want het was 
de bedoeling dat ze om 8 uur smorgens al aan de chiro stonden om de 
kerstmarkt te helpen op zetten maar we waren heel de ochtend met 3 man L 
L Het bouwen ging vlot het heeft heeel heel lang super onstabiel gestaan maar 
geluk dat het stopbord ons daarbij goed geholpen heeft. Tegen een uur of 12 
stond alles zo goed als recht en konden we alles versieren met lichten en de 
bash derover voor de regen. Toen moesten we zeker 12343082 keer naar de 
chiro lopen voor al het materiaal. En toen was het klaar ondertussen hebben 
we Thijs en Siebe en thijs wakker gebeld want ze waren gaan feesten en dan 
konden ze moeilijk opstaan. Gelukkig waren ward en Rik heel de dag paraat 
waar ik ze super dankbaar voor ben ! merci mannen de winst van de kerstmakrt 
is een 650 euro dus da is super goed gedaan en kben mega trots op jullie 
allemaal want we hebben hard gewerkt maar twas ook gewoon nen mega 
vette dag. We hebben veel gelachen en geten en gespeeld wat super goe is 
voor onze groepssfeer. De Aspi hebben kennis gemaakt met de mama van Arno 
wat een ervaring is opzich ! We zijn trots en nu kunnen we vette dingen doen 
op kamp met da geld!   
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Merci en de beste wensen allemaal gelukkig nieuwjaar en nog veel geluk met 
de meisjes uiteraard ! hier wa droom vrouwen om het jaar goe te beginnen 
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Weekend 

Hier is het dan, het moment waar we allemaal al heel de week naar uitkeken, 
het begin van het weekend! Maar voor de we konden vertrekken op de chiro 
moesten we toch even kijken of we Tobie hadden gezien, de vermiste kat. 
Ruben was zelfs heel zeker dat hij Tobie had zien voorbijlopen, jammer genoeg 
hebben we hem toch niet kunnen vinden. Maar goed, we moeten nog op de 
weekendplaats zelfs zien te geraken, en je had het misschien al kunnen raden, 
we gaan liften! Alé, jullie toch, wij, de leiding, gaan met de auto. Iemand moet 
het gerief meenemen hé. We verdeelden iedereen in groepjes en niet veel later 
was iedereen al onderweg. De leiding moest nog wat gerief inladen maar 
vertrok niet veel later. Het liften zelfs ging blijkbaar zeer vlot want toen de 
leiding aankwam zaten de leden al op ons te wachten, dat hebben jullie zeer 
goed gedaan. Hopelijk gaat het op kamp even goed gaan. Even later kwamen 
de kerels ook aan op hun velo, aja die zitten op dezelfde weekendplaats. Na het 
uitvechten van wie waar ging slapen was het tijd op de weekendplaats te 
verkennen. Binnen was er niet zo veel te zien, dus gingen we naar buiten waar 
we meteen een boom tegenkwamen. En voor we het wisten zat Jarno er al in. 
In de boom kwam hij een paar schoenen tegen, en natuurlijk heeft hij deze wat 
hoger gehangen. Verder hebben we op het terrein enkele deuren gevonden die 
misschien niet open moesten zijn, maar verder gaan we hier niet op in. 
Maar het wordt tijd om iets te doen, de avond is nog jong en we hebben alle 
tijd in de wereld. Als eerste spel haalden we enkele tennisballen boven. Maar 
deze tennisballen waren verzuipt met white spirit zodat we met koud vuur 
konden spelen. Eerst smijten we de vuurbal wat na elkaar om wat meer 
vertrouwen te krijgen, dat ging bij sommigen wat vlotter dan anderen. 
Iedereen had het nu eens vastgepakt dus nu kunnen we met een echt spel 
beginnen, strafbal. Iedereen kent dit natuurlijk. We hebben ons eens goed 
kunnen uitleven met dit spel, alleen jammer dat de tennisbal zoveel opnieuw in 
brand moest gestoken worden. En zo koud was dat koud vuur toch ook niet 
altijd. 
Na zo’n actief spel gaan we het wat rustiger aandoen, met cards against 
humanity, een spel waarbij ge met kaartjes met verschillende woorden op de 
grappigste uitspraak moet maken. En terwijl we dit deden werden er enkele 
frituursnacks bereid, het zou geen chiro weekend zijn zonder. En ondertussen 
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mochten enkele pintjes geconsumeerd worden. Op hun slaapplek vonden de 
aspis nog een heel mooi gezelschapsspel, het was iets van Bert, Bart of Barry de 
bever ofzo? De regels waren ook niet zo duidelijk eigenlijk.  
Jammer genoeg moesten jullie uiteindelijk wel gaan slapen, want morgen 
hadden we nog een dag vol program. 

Het is nu ongeveer 8 uur s ’ochtends en we zijn al klaarwakker natuurlijk, leider 
Wannes en Arno gingen naar de bakker en bij deze bakster willen we wel elke 
dag brood gaan kopen, amai. 
Maar dat terzijde, als ontbijt was het zoals het op een chiro weekend hoort, 
spek met eieren. Iedereen ziet er goed wakker uit, dit hebben we nodig want 
voor het spel waar we mee gingen beginnen ging iedereen zo creatief mogelijk 
moeten zijn. Met de verkiezingen nog vers in het geheugen van iedereen was 
het het moment voor een politiek spel. Om te beginnen moest iedereen zijn 
eigen politieke partij oprichten. Wat hebben we hiervoor allemaal nodig? Awel 
nie veel eigenlijk, hoe beter ge kunt zeveren hoe meer succes ge gaat hebben. 
Wat jullie moesten maken is een partij compleet met een naam, een slogan, 
een logo en het belangrijkste de standpunten. Nadat iedereen zijn partij had 
voorbereid was het tijd om deze te presenteren, Ruben en Arno hadden ook 
een partij voorbereid, en wouden deze zeer graag ook voorstellen. En nadat 
iedereen zijn groep hun partij had voorgesteld, en veel van de standpunten 
hadden hun eigen visie om diverse problemen aan te pakken. Maar goe, nu 
moet ze met hun partij stemmen gaan verzamelen. Hiervoor moesten ze in 
straten opdrachtjes uitvoeren zoals ergens verstoppen, op iemand zijn toilet 
gaan, een mooi liedje zingen (en het juiste liefst) enzovoort. Ma bon, genoeg 
het dorp onveilig gemaakt. Eerst ETEN voor we verder gaan. En wat eten we 
wel niet? LEKKERE SPAGHETTI natuurlijk, kheb al veel slechtere gehad op 
weekend dus hij was wel geslaagd. Nadat iedereen hem had volgestampt met 
spaghetti deden we verder. In de voormiddag hebben de partijen al stemmen 
kunnen verzamelen, deze werden gebruikt in een RISK spel, me belgië als 
speelveld. Nu was het de bedoeling in RISK belgië te veroveren me uw partij. 
Tussendoor speelden we nog enkele spellekes waarmee extra stemmen te 
verdienen waren voor RISK. 3 honden vechten om een object, twas een bus 
dreft ofzo, kweet het nie echt meer. Ma er was 1 team da blijkbaar iets beter 
was hierin en altijd won. We hadden nog wat spaghetti over dus hiermee 
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hebben we ook maar iets gedaan, het euh spel. Het was de bedoeling een 
verhaal te vertellen over iets zonder bepaalde woorden te gebruiken of euh te 
zeggen, anders kon iedereen spaghetti naar u smijten. En amai da bleek toch 
nie zo makkelijk te zijn.  Als laatste spel en misschien wel het leukste van het 
weekend, het 5 frangen spel!!!!! De leiding vond het toch leuk. Iedereen zijn 
handjes deden na een tijd al goed zeer maar we moesten voortdoen tot er 
iemand opgaf, maar die persoon moest dan wel eens rondgaan met zijn hand. 
Maar uiteindelijk gaf er toch iemand op, en omda het toch de laatste keer was 
hield niemand hem in deze keer, auw. 
Twas ondertussen wel tijd voor het avondeten, wa het was weet ik ook nie 
meer exact, ma twas iets me gehakt(zoals alles op weekend precies) en wraps. 
Na al die zotte spellekes hebben we gewoon wa poker gespeeld, en het zotte 
was da iedereen redelijk serieus speelde en nie meteen all-in ging, kben toch 
wa anders gewend op de chiro. 
Om het weekend af te sluiten gaven we de box aan jullie om een mini party 
maxi pret te starten met de kerels, hiervan herinner mij al helemaal niks meer. 
We eindigde de avond met wat te zeveren in de slaapplek, hiervan hebben 
jullie zelf nog enkele prachtige foto’s. 

Ja, da verslag is hier al lang genoeg aan het worden dus kga het kort houden: 

Geeeuw!, opstaan, eten, opruimen en wegwezen. Aja ma liften eh.  
Terug op chiro, gedaan! 

Ma wacht kben hier wel iets belangrijk vergeten. Voor we naar huis kunnen 
moesten we nog even bij Joost passeren die op de rommelmarkt stond. 
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En nu is echt gedaan, bedankt en tot de volgende. 
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Avondchiro 

Het was een gewone vrijdagavond, en we moeten avondchiro omdat de leden 
examens hebben. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet plezant kunnen 
maken. Deze avondchiro gaan we naar een film kijken, me chips en nootjes 
natuurlijk. We had ons lokaal omgebouwd tot een echte cinemazaal, zelf beter 
want ge kon er in een zetel zitten. De film zelfs is de favoriete film van de 
leiding en we vonden dat we deze moesten 
delen met jullie, Orgazmo.  De film zelf begint 
meteen met een heel mooi liedje, Now you’re 
a man. Hier is het refrein. 

Now you're a man (man!)  
A man, man, man 
Now you're a man (man!) 
A manly, manly man 
A man, man, man (man!) 
You are now a man 
You're a man 
Now you're a man 

Ge ziet het, beter kan al nie.  
We herinneren ons allemaal nog goed het hoofdpersonage Orgazmo, die 
samen met Choda Boy, Choda Dog en zijn orgazmorator misdaad bestrijden. 
Ma veel valt er nie meer te vertellen of kzou hier gewoon het verhaal van de 
film beginnen neerschrijven, en ge kunt er beter zelf naar kijken.  

Dus tot volgende week, en als ge toevallig nen orgazmorator hebt liggen ofzo, 
laat het maar weten. 

 

lazershooten 

vroeger dan normaal avondchiro, raar want we weten allemaal dat jullie nog 
niet leren voor de examens. Een dag op voorhand is meer dan genoeg toch? 
nee de echte reden is omdat jullie knappe leiding lazer geweren had gehuurd 
en we in het donker gingen schieten in het bos. Zo zie je niet wie schiet maar 
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dat is volledig mislukt want die geweren gaven licht. Waarom geeft da licht 
maaaaaaf en als ge echt ne blinde mol zijt daar was dan ook een oplossing 
voor. Die geweren hadden dikke boxen waaruit luide science fiction lazer 
geluiden uitkwammen, Dus subtiel was da nie echt. ge moest dan al een blinde 
doofstomme sam zijn om het niet te kunnen spelen. Gelukkig zijn de aspis iets 
slimmer, aloewel dat ik gehoord heb dat die van kantoor nie beter zijn,Das 
geen latijn of grieks of voor de uitslovers grieks-latijn natuurlijk. Terug naar den 
bos met die gecamoufleerde lazergeweren. We hebben verschillende spellekes 
gespeeld en wa blijkt da 10 levens echt weinig is, wie wist da dus hebben we da 
weer verandert naar 25 levens wat echt veel lijkt maar blijkbaar is da nie. Aja 
juist elke keer da ge een leven kwijt waart begon er ook een zwaailicht te 
branden dus ge kunt al voorstellen als da 25 keer gebeurd, zeer gecamoufleerd 
waw amai. Het leukste was dan toch herladen, er kwam dan iets uit de 
onderkant dat ge er terug moest insteken, vreeeee leutig. kijkja ne leuke avond 
en daar zijn wij de leiding voor dankbaar. Als ge het zelf nog eens wilt doen 
https://www.lazertag.be/ en zegt da ze uldere lichtshow er uit mogen halen 
want wij zijn geen circus maar wel ne zoo vol tijgers rauwww 

avondchiro schiet ding  

Weeral avondchiro se, sommigen komen van thuis en dan anderen recht van 
het cafe, ey zat da die mannen waren. Percies toch eens thuis onder hun 
voeten geven, anee siebe heeft da al gehad. Op het program staat schiet laad 
schild maar soms ook schiet laad schild bazoeka maar als ge echt veel geladen 
had, was er ook nog nuke enazo, of het spel noemde ook 007 maar da klinkt 
niet spectaculair genoeg. Jammergenoeg kunnen we ons niet gans de avond 
bezig houden met schiet laad schild bazoeka en als ge veel geladen had nuke 
maar hadden we ook nog iets anders gedaan dus buiten schiet laad schild 
bazoeka en als ge veel geladen had nuke hadden we een soort deathmatch free 
for all gespeelt met verschillende mooie voorwerpen zoals een propjesschieter, 
een bezem,water,een natte maar zeer natte vot, een mooi schild, bierkaartjes 
maar wa ge daarmee moest doen weet ik nog altijd nie en een mooi visnet 
want we moeten de jongens nog wat leren met vissenvangen. Elke keer je 
iemand kon raken met je voorwerp kreeg je punten naargelang het voorwerp. 
Als er nog 1 iemand overblijft start de ronde opnieuw maar mogen de 
verliezers hun voorwerp eerst kiezen. Zo krijg je dan een tactisch spel met 
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mooie voorwerpen. Zo was het schild moeilijk om iemand mee te raken maar 
wel veel punten waart dus gewoon zo hard mogelijk naar iemand lopen en dan 
hopen. Dan het propjesgeweer waar de tactiek was om te zorgen dat paulus 
het had want die kan da echt voor gene meter en dan denkt ge da die da achter 
een paar rondes kan maar neee e. Het net was weer goed voor op het terras 
want dan kon je iemand vangen die onder je liep, das verschieten ze ineens een 
net op ou kop. Enja da spuitje da echt goe was maar ge moest dan telkens 
herladen int wcke wat tot mooie battles int wcke bracht. uiteindelijk waren er 
achter veel rondes 2 man tesamen eerste met evenveel punten dus moeten we 
de dag eindigen zoals we hem gestart zijn dus schiet laad schild bazoeka en als 
ge veel geladen had nuke en dus zo hadden we een winnaar van schiet laad 
schild bazoeka en als ge veel geladen had bazoeka en dat was? 
trommelgeroffel rrrrrrrrrrrrrr ik weet het niemeeer tis al lang geleden maar wat 
ik wel nog weet is schiet laad schild bazoeka en als ge veel geladen had nuke en 
dat is het belangerijkste. till next time 007  

 
Jullie favoriete leiders ( van de voorbeeld groep ),  

Orgazmo,  
Choda boy &  
Choda dog 
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2 maandelijks Aspi programma 
 

06/01   Geen chiro 

 
11/01    avond chiro  

 
20/01    Het eiland dag 

 
27/01   Het geslacht de pauw dag 

 
03/02    willys en marjetten dag 

 
10/02   in de gloria dag 

 
17/02    Leidingsweekend (geen chiro) 

 
24/02    man bijt hond dag 

 
01/03 – 03/03  keti aspi weekend 
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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	
 

1/2: Om 20:00 Kunnen jullie je bij ons verwachten voor ons wintervuur! 

 

17/2: Geen chiro want we vertrekken op leidingsweekend 
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Wist je dat …   
 

 We niemand nodig hebben. 
 Och jong zwijgt 
 De mosselman level 31 is op pokemon go 
 Anton een oplaadbak heeft 
 Dat jomokri iets doet wat oxfam ook doet 
 De zus ons wel eens mag onderzoeken 
 Spekje 
 Twitteken dubbelglas is 
 Thibaut ne goeie gast is 
 Het een goe jaar gaat worden 
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