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Editoriaal 

Beste lezer 

Met de leidingsploeg zijn we enkele weken geleden naar Baal 

getrokken om onze kampplaats te verkennen. Baal (bekend 

van Sven Nys) is een deelgemeente van Tremelo, gelegen in 

Vlaams-Brabant. Een klein gezellig dorpje met grote bossen 

en velden waar we ons volop gaan kunnen uitleven voor 10 

dagen! Het kampboekje met de nodige info wordt 

momenteel geschreven, en binnenkort zal het ook worden 

uitgedeeld. 

Hou zeker ook de agenda en mailbox in de gaten want er 

staat nog heel wat te gebeuren de komende maanden: 

speciale dagen voor de oudsten, speciale dag voor de 

jongsten, afdelingsdag,…  

Nu de lentezon uit zijn winterslaap is ontwaakt worden deze 

dagen (en de rest natuurlijk ook) ongetwijfeld extra leuk! 

 

Veel leesplezier! 

 

Toon 
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Speelclubverslag 

11/01 

Op deze zonnige avond chiro zonder zon was het tijd om nog eens een paar 

spelletjes te spelen. Koud of niet, dart maakt de speelclub niks uit. Binnen of 

buiten, dat maakt de speelclub ook niks uit. De NASA had geziendat ern een 

gigantisch ruimteschip afkwam op de aarde en dat de aliens Chiro Staderas 

Belsele gingen overnemen. Maar dat gingen de speelclubbers niet zomaar laten 

gebeuren! Maar om de aliens af te weren hadden de speelclubbers kogels 

nodig om hen te verslaan. We begonnen met een groot spel, we gebruikten 

zowel het speelclub heem als het rakker heem. en dat werd gescheiden door 

een paar banken op elkaar. En in elk heem lagen wel 100 kurken en de 

speelclubbers moesten zoveel mogelijk kurken zien te smijten naar het andere 

team. Na 5 minuutjes werd er dan gefloten en wie de meeste kurken had was 

verloren. Natuurlijk deden we hier een paar variaties op om het steeds 

spannender en spannender te maken. Zo hebben we dan ook in elk heem een 

emmer gezet, en degene met de meeste kurken in de emmer hadden verloren. 

Het volgende spel was dassenroof, maar niet zomaar dassenroof. oh neen! 

Deze keer was het met rekkers die los aan de oren hingen. Als een speelclubber 

een rekker kon afpakken mocht hij deze bijhouden en gebruiken voor een later 

spelletjes. Er zaten grote kampioenen tussen de speelclubbers, er waren er bij 

die wel zeker 6 rekkertjes hadden kunnen afpakken! In het volgende spel 

hadden de speelclubbers deze rekkers nodig om kleien groene leger mannetjes 

aan te vallen. Door op de mannetjes te schieten vielen ze van een hoge bank af. 

En zo versloegen de Speelclubbers de aliens die de chiro kwamen overnemen. 
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20 januari stonden er opeens vreemde mannen in de formatie. Het was 

natuurlijk de oud-leiding die de studerende leiding kwam vervangen! We 

gingen op weg naar het bos, en eenmaal daar aangekomen kregen we te horen 

dat er een groot feest georganiseerd moest worden. Wat heb je nodig voor een 

groot feest? Juist: uitnodigingen! Het was de bedoeling om bij de brouwer, de 

zure buurman en de dj langs te gaan om opdrachtjes te doen, en met de dingen 

die je daar kreeg kon je uitnodigingen verkrijgen. Maar er was natuurlijk ook 

een boze politieman die je uitnodigingen wel eens durfde af te pakken, en waar 

je dus heel snel van moest gaan lopen. Team geel nam het op tegen team niet-

geel, en het was zeer zeer spannend. Er lag ook een vijver met ijs op, wat voor 

de nodige afleiding zorgde, maar uiteindelijk was het spel gedaan en keerden 

we terug naar de chiro. Na wat ploeteren in de zandbak kwam er nog een 

eindspel waarbij kurken omver gegooid moesten worden. Daarna was er ook 

nog een dik feestje en polies en dief, en iedereen kon blij naar huis! Merci oud-

leiding! 

25/1 

Omdat de leiding nog steeds met hun examens aan het zwoegen waren, stond 

er een avondchiro op het programma. Ondanks onze hoop op een 

sneeuwballengevecht, was er buiten niets anders te vinden dan wat natte drek.  
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Gelukkig schudde de leiding enkele geweldige binnenspelletjes uit hun mouw. 

De avond begon met een reusachtige jengatoren. Jullie bleken super goed in 

het voorzichtig weghalen van blokje na blokje. Straf werk jongens! 

Daarna deden we een experiment. We startten met een zinnetje tegen iemand 

te zeggen en diegene moest dat zinnetje doorfluisteren in de cirkel. Op het 

einde keken we welke zin uiteindelijk bij de laatste persoon terecht was 

gekomen. Deze bleek totaal vervormd te zijn. Hét bewijs dat als dingen 

doorverteld worden ze altijd vervormd worden. 

De avond sloten we af met een stoelendans naar aloude traditie. We speelden 

de ene topschijf na de andere af en jullie waren vliegensvlug. Dat belooft voor 

later op de fuiven. 

 

3/2 

Eindelijk een dag waar jullie al zolang naar uitgekeken hebben. WE GAAN 

ZWEMMEN! 

Iedereen was stipt op tijd en enkel Warre was zijn zwembroek vergeten. 

Gelukkig zorgt de leiding altijd voor een oplossing en ook nu duurde het niet 

lang voor we met z’n allen in het water zaten. Jullie ontdekten al snel het 

volledige zwembad. Jullie haastten zich van de supersnelle glijbaan naar de 

draaiende waterkolk en ondertussen stonden jullie ook nog even onder de 

waterval. Na een hele middag in het water ploeteren als eendjes keerden we 

moe maar voldaan terug naar huis. 

 

10/02 

“Wie van jullie wilt later piloot worden?” vroeg piloot Thibaut. alle 

speelclubbers staken enthousiast hun hand in de lucht.  

Er was namelijk een piloot naar Belsele gevlogen. De piloot was al wat oud en 

zocht dus een opvolger voor zijn job. Maar de speelclubbers mochten niet 

zomaar piloot worden, ze moesten eerst een training ondergaan! Alleen 
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degene die het beste de training doorstond mocht zijn opvolger zijn. Als eerste 

leerde de piloot aan iedereen hoe ze een  vliegtuigje (van papier) moesten 

bouwen. Daarna zette iedereen zijn naam op zijn vliegtuig en versierden het 

met stoere tekens en coole kleuren. 

Maar als piloot moet je natuurlijk ook wel de wereld hebben gezien. Nadat we 

naar de Woestijn waren gevlogen, ook wel de zandbak achter de Chiro 

genoemd, vlogen we met ons vliegtuig naar de Jungle. Daar zagen de speelclub 

allemaal verschillende dieren en moesten vluchten voor de woeste beesten. Na 

een tijdje kwamen we een heel zeldzame toekan tegen met een gouden ei. De 

speelcub moest proberen het ei te pakken te krijgen zonder dat de toekan het 

zag. 

Daarna keerden we terug naar Belsele om de ultieme pilotentest te doen. Alle 

pilotenkandidaten moesten hun zelfgebouwde vlieger zo ver mogelijk laten 

vliegen. Iedereen vloog heel ver maar de winnaar was….. LEOOOOON! Leon 

werd kreeg een medaille en mocht zichzelf vanaf dan piloot noemen. Als u dit 

leest vliegt Leon waarschijnlijk hoog in de lucht in een land hier ver vandaan. 

 

24/02 

DINODAG!!! “Welke dino’s kennen jullie allemaal speelclub?” Er werd langs alle 

geschreeuwd en geroepen. Maar de speelclubber die er de meeste kende was 

Ziggy: Diplodocus, Tyrannosaurus Rex, Brachiosaurus… Hij kende ze allemaal.  

De leiding zat met een probleem: Alle dino’s waren ontsnapt uit het dinopark 

omdat de bewaker de poort had open laten staan. Het was aan de speelclub 

om de dino’s terug te halen. Dit konden ze doen door verschillende spelletjes 

te spelen. Om de Raptor (een gevaarlijke vleesetende dino) terug te halen 

moesten ze tikkertje Dino spelen. Zo moesten ze ook de Tyrannosaurus Rex 

terughalen door zo goed mogelijk het deze dino na te doen en de Diplodocus 

(Deze dino was 30 meter lang en woog meer dan 100 speelclubbers!!!) haalden 

ze terug door een lange slinger te maken. Zo haalden ze alle Dino’s terug in het 

park buiten één. Dit was de gevaarlijkste Dino van het Dionpark: De 
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verschrikkelijke Sammysaurus!!! Deze dino moesten ze vangen en terug steken 

in zijn stalen kooi. 

Nadat het park terug gevuld was, was het helaas al tijd om terug naar huis te 

gaan. 

Merci aan alle speelclubbers om zo massaal aanwezig te zijn!!! 
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Tweemaandelijks Speelclub programma 

 

1-3/3   Ruimteweekend  

 

10/3   Schapendag 

 

17/3   Oude mensen dag 

 

24/3   Afrikaanse dag 

 

31/3   Mengelingdag 

 

7/4   Speciale dag (info volgt) 

 

14/4   Brandweerdag 

 

21/4   Geen chiro (Pasen) 

 

28/4   Afdelingsdagen (info volgt) 

 

     Je kan de leiding ook steeds bereiken op dit e-

     mail adres: speelclubstaderas@gmail.com 
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Rakkerverslag 

Alweer een toffe avondchiro op de planning, want we gingen de rakkers 

voorbereiden op later. Het is traditie om als topper op kamp totemwacht te 

spelen, de toppers bewaken dan een vuur dat de leiders proberen te doven. 

Deze avond draaiden we de rollen om en bewaakten de leiders geen vuur, wel 

een paar kaarsjes😃.  Als de leiders iemand herkenden van de rakkers dan 

riepen ze de naam en moest de rakker terugkeren. Daarom konden de 

rakkertjes zich verkleden om zo onherkenbaar te zijn voor ons. Het is 

uiteindelijk dan toch gelukt om alle kaarsjes, die verspreid en verstopt waren in 

de zandbak, uit te blazen. Proficiat!  

Om de avond af te sluiten speelden we nog eens sardientje waarbij 1 rakker 

zich moet verstoppen op het terrein en de rest hem moet gaan zoeken. De 

creatievelingen ontdekten een afdakje boven de sjorbalken, een goede 

verstopplek zo bleek! Tot volgende week!! Ju 

 

 

 

Dag beste rakkers het is weer zo ver de oudleiding komt langs wegens de 

examens van de leiding. De oudleiding had hier voor een bos spel in elkaar 

gestoken en dat ging als volgt er ware vier teams  gemaakt en die moesten 

kaarten verzamelen en met die kaarten kosten ze andere attributen 

verzamelen voor uitnodigen te maken en ook mannetjes. achter het bosspel 

gingen we terug naar de chiro om onze vieruurtje te op te eten . Na het 

vieruurtje gingen we nog even verder spelen en nog eens ne grote politie en 

boef gespeelt. Tot volgende week mannen.  

 

Het was eens tijd om op een avond aan balsporten te doen. We begonnen met 

een potje baseball. We probeerden om de grote-mensen-baseball-slag aan te 

leren. Maar dat was nog een beetje te vroeg. Daarom sloegen de rakkers met 
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tennisraket zo hard als ze konden op se tennisbal. Wat werden er veel home-

runs gelopen door Cisse zeg! Proficiat! We speelden ook nog een potje voetbal, 

leiding tegen rakkers: ik hoef je niet te vertellen wie er gewonnen is… 

 

 

Eelaa, rakkers, kleir voor een ganse zondag in het bos door te brengen 

vandaag!  

Ook de laatste dag dat leider Cédric bij ons was dit jaar, die is namelijk naar 

warmere oorden getrokken. Geen zorgen, voor het kamp is hij weer bij ons!! ☺ 

Enfin, wij dus met z’n allen naar den bos! Klaar om ies goed te lopen enazo, 

potje stamp, sardientje, kampen bouwen enal, twas weer ne vree leutigen dag! 

Opt einde moesten jullie nog door een mijnenveld wandelen en gelukkig 

hebben jullie dit allemaal overleefd! Tijd om terug naar de chiro te keren en ne 

goeien politie en boef te spelen! Tot volgende week!! ☺ 

 

 

 

Alhoewel het bijna Valentijn is en rakkers vlindertjes in hun buik hadden, 

gingen we toch naar het St Andriesbos. Daar waren er namelijk verschillende 

voorwerpen verstopt: dit kon ondergronds zijn of zelfs in een boom… het was 

de bedoeling om zo veel als mogelijk voorwerpen te vinden. Als ze de opdracht 

goed gedaan hadden, kregen ze een puzzelstukje. Zo deden we verschillende 

opdrachten, ook potje stamp was er 1 van. Alweer een puzzelstukje! 

Uiteindelijk legden ze de puzzel in elkaar en verscheen er een mooie jonge 

dame👌😉 

Om deze liefdesdag af te sluiten speelden we nog eens billeklets, het 

lievelingsspel van de rakkers. Daarna nog even polies en dief en dan naar huis. 

Tot volgende week! 
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Dag mijn rakkertjes. 

Vandaag was het  een supermooie dag want de zon die scheen volle bak. Dus 

de leiding had een super idee om nog eens in de zandbak te spelen. Dus we 

volgen er direct in met dikke Berta waar cantano gewonnen was daarna deden 

we nog een estafette met water en zo snel mogelijk onder de bank graven en 

nog ne Ruby er bij en het was al terug tijd om politie en boef te spelen 

dankjewel rakkertjes voor de fijne zondag groetjes de leiding!!  

 

EEEUUUHJHJHJHJHJHJHJHJHJ leider leider leider, het is weekend!!! Mega tof! 

We verwachtten jullie allemaal rond 19u30 aan de lokalen van chiro Branst. 

Iedereen kwam vol enthousiasme en ook met een beetje stress aan aan de 

weekendplaats. De stress om de mama te missen werd al snel vervangen door 

een gevoel van plezier dat we met de rakkers op weekend waren. Geen tijd te 

verliezen! Franco, Antonio en Leonardo waren de 3 maffiosi van dienst om 

jullie op te leiden tot werkelijke maffiosi. Zo gezegd zo gedaan, tijd om veel 

geld int laadje te brengen. 2 teams tegen elkaar en zoveel mogelijk geld 

verdienen door opdrachtjes te gaan doen bij de teamleider van het andere 

team. Natuurlijk was er ook de flik in het midden die er een stokje voor wou 

steken dat de maffia zoveel geld zou kunnen verdienen. De ene politie slaagde 

er beter in dan de andere maar de maffiosi die jullie waren konden er toch 

maar goed aan ontsnappen. Na het zeer actieve loopspel was het tijd voor de 

eerste keer naar dromenland te vertrekken. 

De ochtendstond heeft goud in de mond. Vooral bij de rakkers! Voor het eerste 

zonlicht de ogen van de leiders bereikte waren de geluiden  van de rakkers al 

niet meer te overstemmen, buiten door leider Jens gelukkig ;) . In de ochtend 

konden jullie attributen verdienen zoals een das, hoed en sigaar, die jullie 

verder lieten ontwikkelen tot maffiosi. Dit konden jullie verdienen door goed 

mee te doen met de spelletjes. Strafbal, potje stamp en ook king of the hill. Dat 

laatste was wel pijnlijk voor sommigen onder jullie maar langs ne kant is da ies 

nie zo erg. Een weekend zonder een aantal kleine wonden zou maar een te 

braaf weekend zijn en dan zouden we even goed met de meisjes mee kunnen ;) 



‘t Boekske Chiro Staderas 
Belsele   

 

12 
  

. In de middag trokken we naar de boerderij van Bornem. Het dierenpark bij 

uitstek! Wat daar niet allemaal te zien was, ongelooflijk. Koeien, schapen, 

geiten, kippen en varkens! De rakkers voelden zich er al direct thuis aangezien 

ze graag een uur lang naar koeien staan te kijken en ze te eten geven. Na een 

lekker vers ijsje van de boerderij daar trokken we naar de speeltuin. Daar 

troffen we de aspi’s en kerels aan, die waren daar wat aan het prutsen. Na het 

tikkertje verhoog en veel van de glijbaan geweest te zijn begaven we ons in 

zachte tred weer naar onze weekendplaats, met de auto. Na de lekkere 

hotdogs moesten jullie even wachten in de kamer, de leiding transformeerde 

de eetzaal naar een waar casino! Geld kon er verdiend worden en chips en cola 

konden er gekocht worden, spek naar de bek van de rakkers! Nog een knalfeest 

als afsluiter van het weekend en na het verhaal dat leider Toon had 

voorgelezen klaar om de ogen te sluiten.  

 

Merci voor het weekend mannen!! Wij vonden het alleszins geweldig en weten 

nu dat jullie helemaal klaar zijn voor het kamp! 
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De leiding 

Kaas, hesp en oor  

Xoxoxo x3 x3 x3  
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2 maandelijks rakker programma 

 

10/03   dag van de slimmen 

 

17/03   Brakken in de bijna lente zon 

 

24/03   Brakken in de eerste lente zon 

 

31/03   Voorbereiding op de koersklassiekers 

 

07/04    Specialen dag jongsten 

 

14/04    natten dag 

 

21/04   geen chiro, Pasen 

 

28/04   Afdelingsdagen -> info volgt 
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11/1 - AVONDCHIRO: 3 dozen met plaats, voorwerp en spel 

Gelukkig nieuwjaar! Ja ja, de leiding heeft nog steeds last van examens en veel 

werk voor school! Tijd voor een stevige avondchiro wil dat zeggen! We genoten 

van de avond aan de hand van 3 onderdelen in ons spel! Er werd namelijk 

telkens een plaats gekozen door het niet zo onschuldige hand van enkele 

toppers. Hierna werd een voorwerp gekozen waarmee het spel werd gespeeld. 

En last but not least, werd er een spel gekozen. Zo gezegd zo gedaan, we 

startten met een dassenroof in het lokaal in combinatie met een mooie 

haarsnit. We zorgden voor uiterst mooie kapsels bij elkaar en werkten met een 

niet zo zuinige hoeveelheid gel. Prachtige kapsels jongens! Gewoonweg 

WOAHHH! Natuurlijk leerden we ook op de juiste manier aan hoe de 

eeuwenoude sport “Petanque of Jeux de boules” gespeeld moet worden. Een 

frisbee met een mooie hoepel mocht natuurlijk ook niet onbreken.  

Tot volgende week mannen!  

20/1 - OUDLEIDING GEEFT CHIRO 

Eeeeej, hallooo! Alles goed? Ja, cava, met u? Ja hoor, maar wie zijde gij 

eigenlijk. Aaah, lang lang gelede was ik hier nog leider! Vandaag kwam de enige 

echte oud-leiding langs om terug het beste van zichzelf te geven met een kei-

leuk spel dat ze in elkaar hadden gestoken. Met de hele groep, vertrokken we 

naar den mierennestbos. Daar kregen we een korte briefing en werden we 

verdeeld in 2 grote teams. Als beesten begonnen we aan de bosstratego en al 

snel werden de daarbij horende opdrachten vervuld. Het was super om nog 

eens met de ‘anciens’ een spel te spelen. Merci aan de oud-leiding! 

27/1 -  VIDEOCLIP: Boejoemboera opnemen  

Vandaag vereerden wij het bekendste Youtube channel van Europa, 

BOEJOEMBOERA!! Het was tijd om onze eigen videoclip te schieten met de 

daarbij horende boejoemboerasong. Na een geweldige make-over met behulp 

van de welruikende en verbazingwekkende verkleedkleren, was het tijd voor de 

opnames. Helemaal strak gaan op fristi en tabassco, achter de eendjes zitten, 

een onschuldige zakenman overvallen en natuurlijk hakken op een goeie schijf. 

Een dag later verscheen er een parel van een lied met wonderbaarlijk 

beeldmateriaal. De komende jaren zal de bekendheid van het kanaal met 
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3000% stijgen dankzij jullie. Merci voor jullie inzet dat loonde tot een 

meesterwerk dat nog jaren mee zal gaan! 

 

3/2 - OPDRACHTEN: 10 cent per opdracht voor kampvuur 

Yesssss, een mooie opkomst! Met goed veel en dat was ook nodig! Deze 

middag kregen de toppers een lange lijst vol opdrachten die ze mochten 

uitvoeren. Hoe meer opdrachten ze uitvoerden, hoe beter. Want bij elke 

opdracht die goed werd uitgevoerd verdienden de toppers 10 cent voor de 

groep. Het bedrag dat tegen het einde van de chironamiddag werd behaald, zal 

gebruikt worden om snoepjes, chips en nog meer lekkers te kopen. Ja ja, om op 

kamp nog eens goed te smullen tussendoor!! Één voor één werden de 

opdrachten vakkundig uitgevoerd! Goed gedaan jongens! Dat gaat lekker 

worden hoor! Er zal nog meegedeeld worden hoeveel snoep dit zal zijn! 

Tussendoor een lekker vieruurtje maar dan om drie uur aangezien er nog 

frietjes over waren! Wat een chance seg!!! 

 

10/2 - REGENWEER: opkuisen+  Trivial Jenga + basket populierenwijk + 

voetbal 

Na een week in het zonnetje te lopen, moest het toevallig regenen op zondag! 

Ai ai ai! Grave chirojongens zoals we zijn, hield ons dit niet tegen om er nog 

eens in te vliegen. We begonnen met een een soort jenga gecombineerd met 

trivial pursuit. Wie zijn vraag niet kon beantwoorden moest uit de jengastapel 

een blok halen. Behendigheid en kennis combineren? Doen we! Natuurlijk had 

iedereen ook zien om buiten een spel te spelen! We vertrokken naar de 

populierenwijk voor een heftig potje voetbal en basketbal! Sporten? Doen we! 

Amai dat gaat snel! Het was alweer tijd voor het vieruurtje. One vriend Jamiel 

was gesloten dus dronken we een lekkeren cola, fanta of mengeling! En ja ja 

nog eens goed opwarmen in het lokaal als voorbereiding voor politie en dief! 

Tot volgende week! 
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17/2 – leidingsweekend 

Ohneeee leider??? Hebben we geen chiro!!!??? Wat moet ik zondag dan doen? 

Wel, zoveel mogelijk energie opsparen om er volgende week zondag een extra 

gekke middag van te maken! Jammer, deze week was het leidingsweekend. 

 

24/2 – RECHTENDOORTOCHT  

Deze dag stond in het teken van de bekendste Belselenaar, Joachim Kopstoot. 

Net zoals hem, gingen we in alles wat we deden, door…….rechtdoor. Juuuiiij, 

wauuww, amaai, gaan we da echt doen leider!!!! Ja! Toen we aankwamen aan 

de verkeerde kant van het spoor, startte onze rechtendoortocht. Al snel 

werden we begroet door enkele paarden die onze hartslag al meteen tot 190 

bracht. Daarna konden we met behulp van onze zeer makkelijk draagbare 

ladder, ons over de belseelse gronden verplaatsen. Ook een kluitengevecht kon 

niet ontbreken. Na een geslaagde tocht kwamen we terug aan op de chiro. 

Eigenlijk is ons dorp toch niet zo klein en zijn er veel verborgen schoonheden. 

Alleeh, door de vele schrammen zulllen jullie weer veel aantrok hebben bij de 

vrouwtjes! 

3/3 – ZWEMMEN 

Whaaaaat?! Maart? Ja wow, nu moeten we wel de nieuwe maand induiken! 

Letterlijk en figuurlijk, vandaag namen we onze rugzak en onze zwembroek en 

trokken we richting Dendermonde! Om 13u stond iedereen paraat op de chiro! 

Met z’n vijven maakten we het zwembad onveilig! Baantjes trekken, chickies 

spotten, golven maken, buiten zwemmen, springen, glijden, we deden het 

allemaal! Na 2 uur lang zwemmen was iedereen moe! Tijd om onze kleren aan 

te doen en op te warmen! We zaten hierna nog even in de cafetaria voor een 

lekker drankje en chipje! Dat kan al eens smaken! We stapten het zwembad 

buiten en trokken terug richting Belsele! Bedankt voor de gekke middag!  

 

GroeBen von die leidung, 

Herr Meul und Herr Heyninck  
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2 maandelijks Topper programma 
 

10/03   Spartacusdag 

 

17/03   Bellenblazerdag 

 

24/03   ik vang een droom in mijn droom-dag 

 

31/03   Baard is hetzelfde als kaas dag 

 

07/04   Specialen dag jongsten 

 

14/04    kheb honger dag 

 

21/04   geen chiro, Pasen 

 

28/04   3,2,1 viool-dag 
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Verslag Kerels 
 

11/01 

Joooooo gasten, 2019 is begonnen en al meteen avondchiro aja want de leiding 

moet studeren! Daarmee ook da ze nie veel hadden voorbereid, buiten gewoon 

wa ruige dingen te doen. En da hebben we dan gedaan eh. Dusss da spel me 

die stoel en die knuppel en pijn, da spel me da touw en eroverspringen en dan 

pijn en nog vele andere spelletjes met voorwerpen en pijn kwamen aan bod. 

Simpel ma plezant! Net toen al onze energie hadden opgebruikt het voorbije 

anderhalfuur daagden de aspis ons uit voor een potje koningspel. Beren als 

gulder zijt hebde goe gevochten/gestreden tegen die mannen. Officieel was er 

niemand gewonnen ma kerels waren sowieso de mentale winnaar. Tot 

volgende week eh mannen‼ 

27/01 

 

EEEEELAAAAAAAAAAAA yo de ballen, tzijn wij ee ulder leiding. Deze dag was 

echt wel de speciaalste van deze 2 maanden. Aja de dag dat BETTYYYYYY 

geintroduceerd is. Kdenk da ge het allemaal al weet ma we zullen het toch nog 

es uitleggen. Een van jullie kreeg een mooi fluovestje dat toebehoorde aan een 

speciale man en mocht dat aandoen. Als iemand van de leiding fluitte moest 

iedereen die met het fluovestje massaknollen. Degene die laatst was moest het 

fluovestje dan overpakken. Wat een topidee wauw. Zo top dat dit nog altijd aan 

het meegaan is. We hebben dan zowa gelopen in straatjes en wa 

rakkerspelletjes gespeeld zoals blindemanneke en voetbal. Uiteindelijk ook een 

petanquebal geruild voor uhh prinskoeken van de sammy en ja da was den dag 

dan zeker. Toch eentje om te herinneren! 

 

3/02 

 

YUUUUUUUUUUUUUU VANDAAG IST SAMDAG! Vandaag gaan we allemaal 

dingen met sam doen. Zoals onze kostbare petanquebal gaan terugkrijgen. Aja 

en fotos van sam verkopen aan random mensen. Waar da we ook nog 5 euro 
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mee opgehaald hebben. Natuurlijk werd er vandaag nog altijd BETTYYYYY 

geroepen wat eigenlijk heel de zondag al leuk maakt. Na al onze fotos te 

verkopen zijn we dan toch naar de fameuze elektriciteitsmast gegaan om toch 

onze GESIGNEERDE PETANQUEBAL TERUG TE KRIJGEN. Wat een parel. Echt 

prachtig gwn. We hebben ons toch goe gehad jong. 

 

10/02 

 

Deze zondag was het kuisdag, aangezien ons lokaal 

eerder leek op een grote vuilbak dan op een 

chirolokaal. Besloten we om het heem te kuisen 

doormiddel van een spel. Het lokaal werd 

opgedeeld in een aantal landen zoals Samaica, 

Bettyslava,... ieder land stond voor een bepaald 

aantal tegels van het lokaal, het ene land was al wat 

meer waard dan een ander land. De kerels werden 

in 2 groepen verdeeld. Bij de start kregen ze elk al 

een paar landen. De bedoeling was dat ze elkaar 

uitdaagden met een spel en de winnaar kreeg dat 

land. De gene die op het einde van de dag de 

meeste landen had moest minder kuisen. Er was 

ook een kleine opdracht die ze moesten doen bij de 

meisjes om Bettyslava te bemachtigen. Maar spijtig genoeg (voor sommige) is 

het uitgedraaid op een BETTY en werden we van de meisjes chiro gesmeten. 

Waarop Trystan besloot om een mooi cadeautje achter te laten voor de 

meisjes. Zo bleef Bettyslava niemandsland. Maar al de andere landen waren in 

bezit van 1 team waardoor ze effe konden chillen. En het verliezende team kon 

beginnen aan de opkuis. 

 

24/02 
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Ferre, Seppe, Trystan, Seppe, 

Wannes, Elijah, Jonas, Franky, Timon, 

Jacob, Toon… Weer de volledige 

elfkoppige kerelbende aanwezig op 

deze stralende zondag! Echt plezant 

da gulder altijd me zoveel man er 

staat! Jammer genoeg kan da nie van 

elke chiro gezegd worden maar goed. 

Na een beetje vertraging door een 

schoen en een zool vertrokken we 

richting sint-niklaas, naar het terrein 

van chiro kriko. Daar heeft de leiding 

een paar mooie ideeën opgedaan om 

de openingsformatie wat leuker te maken, zingen, bidden, me iedereen 

spelletjes spelen en natuurlijk ook POMPEEEEN. Dus als onze formatie er 

binnekort wa anders uitziet dan wete vanwaar da komt he mannen! Dus na een 

halfuur strijk te liggen en de ene na de andere verrassing ingerold te zijn, 

konden we eindelijk beginnen waarvoor we gekomen waren: spellekes spelen 

me die vrouwen van kriko! Tis daar precies wel wa minder plezant als bij ons 

dus waren ze maar me 4, dus ongeveer 1/3de  de man, spijtig maja. Het thema 

‘temptation island’ werd uitgelegd, maar zo belangrijk bleek da uiteindelijk nie 

te zijn. Allemaal zotte dingen gebeurden er die dag, zoals kaarten doorgeven, 

wortels eten, mensen tegenhouden, op stoelen staan, bomen knuffelen, en nog 

zoveel meer! Toen het na 5u was, was het tijd om te vertrekken, maar eerst 

nog effe de naam van iedereen vragen natuurlijk aja. En bij een beleefd 

afscheid hoort ook een knuffel blijkbaar, dus beleefd als jullie zijn opgevoed, 

kregen ze allevier nog een knuffel, ook al waren ze daar vreemd genoeg nie 

allemaal even blij mee. Maja kans om het volgende week goe te maken op Keti-

Aspi he kerels ;) 
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 DA WAST GROETJES 

JULLIE SUPERGEMOTIVEERDE LEIDING  
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2 maandelijks Kerels programma 
 

10/03   De varkensboer die niks mis had gedaan dag 

 

17/03   BOEKHOUEEER dag 

 

24/03   citron dag 

 

31/03   Dassencontrole dag 

 

07/04    specialen dag jongsten (geen chiro voor oudsten) 

 

14/04   Pj zijne kom is kapot dag 

 

21/04   geen chiro, Pasen 

 

28/04   Timon ge zijt gescheten dag 
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Verslag aspi's 
 

Tis al goe, kheb het begrepen, we zullen ze chronologisch zetten de 

verslagskes, of toch een poging doen. 

11/01  

AAA na nieuwjaar was het eindelijk terug chiro. De eerste chiro zondag was 

geen chirozondag maar een chirovrijdag. We hadden besloten om op 11 januari 

chiro op vrijdag te geven omdat er 2 leiding in de examens zat. En omdat we 

zaterdag plannen hadden, strakjes meer hier over. 

Toen de leden vrijdag avond aankwamen lieten we ze de keuze om ofwel 

binnen te spelen om ofwel buiten te spelen omdat het niet zo goed weer was. 

De keuze was snel gemaakt en wouden buiten iets actief doen. Maar voor we 

iets actief gingen doen moesten we eerst al het touw en de sjorbalken van de 

kerstmarkt terug mooi op hun plaats leggen. Eens dat gebeurd was gingen we 

naar het pleintje bij de kerk. Dat pleintje waarvan de klj denkt dat dat van hun 

is. Daar hebben we een aantal kleine spelletjes gespeeld. Ondertussen iets 

verder op de avond, hebben de kerels ons uitgedaagd tot een gevecht. En man 

wat stonden we strak! We 

gingen koningsspel spelen. 

Aan de nieuwe lezers die tot 

hier zijn geraakt in het 

boekje en welkom. Ik zal kort 

toelichten wat koningsspel 

is. Je wordt verdeeld in X 

teams en elk team moet een 

persoon aan duiden die 

koning is. Het is de bedoeling 

van de koning dat je NIET op 

een ander team zijn stoel terecht komt. Eenmaal het spel begonnen kwam het 

vrij traag op gang. Ze waren allebij beetje bang van elkaar dus de leiding begon 

wat leden naar elkaar te duwen zodat er wat actie kwam. En BOEM KLANG 

BATS PIEW JKLJKASJD wat was me dat allemaal fashback naar het verleden 
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waar we dit speelden op kamp als massaspel. Het ging hard gasteuh maar echt 

hard, iedereen van de leden doet aan 2308 gevechtsporten waar ze u gewoon 

in nen knoop leggen waar je niet meer uitgeraakt. Uiteindelijk zijn de kerels 

gewonnen omdat die met 4 man meer waren maar goe gespeeld. We hebben 

wa icetea gedronken erachter en rustig afgerond. 

 

Een dagje later zijn we nu 12 januari en de Wannes en ik gingen ons inschrijven 

voor de carnaval. We moesten dus om 8 uur daar zijn en we waren er rond 9. 

We kregen een nummertje en dat nummertje wilde beteken waneer wij onze 

prijs konden onderhandelen. WHAT onderhandelen ? ik wist dat we geld kregen 

om mee te doen maar dat we mochten kiezen hoeveeel ;) Dus zo gezegt zo 

gedaan een pintje gedronken en gekeken hoe marginaal dat eigenlijk was. NA 3 

UUR wachten was het eindelijk aans en gingen we naar binnen zeiden we dat 

we van chiro belsele waren, die waren super enthousiast en pakte dat papier uit 

mn handen en zei dat we konden vertrekken. We hebben daar 3 min binnen 

gezeten ongelofelijk.  

 

 

20/01  

Het is nog januari en sommige leiders hebben nog examens, en leider Ruben 

zullen we voor de rest van de maand nog niet zien, zo diep zit die al in zijn 

boeken. Maar gelukkig is er de oud leiding er om ons te helpen (nog eens 

bedankt trouwens). Zij hadden zoals in de goeien ouwen tijd nog eens een spel 

in elkaar gestoken. En wa is een van de enige spellen da ge kunt doen me 

zoveel man, een bosspel. Dus iedereen verzamelen en naar de mierennest 

trekken. Daar werd het bosspel uitgelegd zoals ge eigenlijk al zoveel keer hebt 

gedaan ma toch een beetje anders. Vervolgens allemaal wa verf in ulder wezen 

en we kunnen al beginnen. Ik zat in team geel en da is de beste kleur natuurlijk. 

De details ontsnappen mij maar ge moest verschillende objecten verzamelen 

door opdrachten te voltooien. Daarmee kont ge “uitnodigingen” verdienen. Op 

al die uitnodigingen moest iets grappig geschreven, twas wel echt veel te koud 
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om te schrijven dus het moest allemaal snel gaan. Dus moesten we wel aan de 

aspis hulp vragen, en ze kwamen met enkele pareltjes tevoorschijn. Ze hadden 

ook de tijd omdat de oudste groepen niet meer mee mochten met een deel 

van het spel omdat ze de kleintjes int zak zetten. Als ge valsspeelt moet ge het 

wel goe doen eh. Ma alé, da was het spel, op de chiro hebben we nog wa zitten 

chillen en een vaag spel in de zandbak gespeeld. Volgende week heeft Arno 

gedaan me zijn examens, dan alleen Ruben nog en we zijn weer compleet. 

27/01  

Ruben was ondertussen nog altijd aan het studeren en omdat den Arno al klaar 

en suikers nodig had hadden we besloten om te gaan ruiltochten maar op 

STUKTV manier. Dus tijdens de ruiltocht moesten ze zoveel mogelijk punten 

verzamelen. Door bepaalde snoepjes wel of niet mee te nemen konden ze 

meer punten verzamelen hiervoor hadden ze 3 uur. Ondertussen wou wannes 

en ik de leden zoeken maar die hadden zicht goed verstopt of waren sneller 

dan ons. Rond 16uur kwamen de leden terug toe op de chiro en konden we de 

buit inspecteren. Eerst gingen we de buit wegen. Na het wegen keken we wie 

het lekkerste snoep uiteraard waren er leden langs mijn huis geweest en daar 

mijn koekenkast leeg gehaald en dan af te komen met m&m’s en granie koeken 

da mijn favoriet waren ! Zo konden we de maand januari toch goed afsluiten 

03/02  

een mooie week vol sneeuw yeeeeeee we 

gaan in de sneeuw spelen maar toen kwam 

de nacht van zaterdag op zondag en 

vlammmm geen sneeuw meer en geen 

verhaal meer. NU SNEEUW OF NIE DE ASPIS 

GAAN SLEEËN JONGE dus op naart ster en 

van de hoogste en zeker nie vergeten van 

de stijlste berg gaan en hard op ons wezen 

gaan maar het was de moeite waard. Een 

paar spelletjes in de speeltuin en niet 

vergeten zaten daar een aantal leidsters van 

de goede boom of grote visvijver zoals ze da 
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zeggen. Eentje was wel echt een schoon ding (geclaimd voor de leiding) en 

eentje me een bondjas en dan had ge den brommer brom brom brom die wel 

in de smaak viel met den thijs. Ze valt nammelijk op lange, brilachtigen dus 

Thijs breng ze thuis in je huis (hhaha snap je hem thijs thuis). Allee op naar huis 

en dromen over de meisjes slaapzacht brom brom brom  

10/02  

Tbegin van een verslag schrijven is altijd het 

moeilijkst, dus kga nu gewoon geen moeite 

doen en direct naar het spel zelf gaan, wa is 

daarvoor zelf gebeurd da de moeite is? 

Het was een simpel spel, het terrein was bijna 

heel belsele, en ge moest gewoon wa 

rondlopen. Ma wij, de leiding liep daar ook 

rond en we hadden touw en misschien nog wa 

verassingen mee. Het was een beetje gelijk 

polies en boef. Als we u konden pakken binden 

we u vast. En als ge dan iemand tegenkwam 

die vastgebonden was, kont ge die dan helpen 

bevrijden. Het klinkt simpel, ma blijkbaar is het 

toch nie gemakkelijk iemand te vinden door 

gewoon wa rond te wandelen. En eindelijk 

hadden we iemand(Jarno) gevonden was hij 

toch wel te snel weggelopen zeker, door de 

achtervolging was de leiding ook even 

opgesplitst. Ma we konden elkaar precies 

gemakkelijker terugvinden dan elkaar en 

ondertussen had Arno Rik kunnen vangen in 

het bos en vastbinden. En uiteindelijk hebben 

we alle leden wel kunnen vinden. De volgende 

was Ward aan de klavers, dan weer Jarno, die was weer te snel weg. Daarna 

hadden Ruben en Arno Thijs gevonden en niet uiteindelijk toch nog Jarno.  

Om 4 uur was het genoeg geweest en tijd om naar Jamiel te gaan voor iets 

lekkers. A ma waar is Rik? Nog even door Belsele wandelen. Voltallig trokken 
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we dan naar jamiel, ma was die wel nie dicht, hoe kan da nu? Een nachtwinkel 

die dicht is? Gelukkig was er wel nog wat te vinden op de chiro. 

En zo eindes schrijven is ook no zo vanzelfsprekend dus kdoe het gewoon nie 

deze keer. Tot volgende week. 

 

 

24/02  

Een rare zondag is aangebroken want er staan 2 wittekes op de chiro. huuuu 
raar, 

vermenigvuldigt da ofwa, wa een lelijk zicht dus wat doe je dan, we breken het 
witteke af. eerste de zetels en de gordels en dan de rest, juist genoeg voor te 
kunnen rijden met het witteke want het was een witteke op wielen en het 
noemde ford focus. vroem vroem ging de dag die nu gedaan is. geniet nog van 
een flimpje dat we wel nog eens gaan doen als activiteit 
https://www.youtube.com/watch?v=Satqk1JQdjk 

 

Daddest, kleir, gedaan en tot de volgende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Satqk1JQdjk
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2 maandelijks Aspi programma 

 

10/03   steek uw citroenen weg dag 

 

17/03    carnaval 

 

24/03    broodpudding dag 

 

31/03    kunnen wij wel kuisen dag 

 

07/04   Speciale dag jongsten(geen chiro oudsten) 

 

14/04   Hoe maak ik een deftig massaspel dag 

 

21/04   PASEN GEEN CHIRO 

 

28/04   Fiets op het dak dag 
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Speelclubleiding 

 
Toon Rombouts(hoofdleider) 

  
GSM: 0470 29 38 58 
romboutstoon@hotmail.com 
 

  
  
Elias Van Haevermaet 
 

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

Thibaut Depraetere GSM: 0476241286 
Email: thibaut.depraetere@outlook.com 
 

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

  
 

Rakkerleiding 

  
  
 
 
Cedric Dhondt 
 
 
Leonard De Blende 
 
Anton Vermeiren 

 
GSM: 0478071291 
Email:cedric-dhondt@hotmail.com 
 
GSM: 0473658530 
Email:leonard.de.blende@gmail.com 
 
GSM: 0470 27 44 21 
Email: vermeiren007@outlook.com 
 

Jasper Van Haevermaet 
 

GSM: 0479627528 
Email:jasper.vanhaevermaet@gmail.com 

  
Topperleiding 



‘t Boekske Chiro Staderas 
Belsele   

 

31 
  

  
Arne Heyninck 
 

GSM: 0471469372 
Email: arne.heyninck@hotmail.com  
 

Lander meul GSM: 0471224629 
Email: Lander.meul@gmail.com 
 
 

  
  

 
 
 

Kerelleiding 

  
Wannes Praet 
 
 
 
 

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

Pieterjan De Boeck 
 
 
Robin Depraetere 
 

GSM: 0474343561 
Email: Pjdeboeck2@gmail.com 
 
GSM: 0471214785 
Email: Robin.depraetere@hotmail.com 
 
 

Aspileiding 

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

 
Arno Van Raemdonck 
 
 
Wannes Vereecken 

 
GSM: 0498765829 
Email:prive_arno@hotmail.com 
 
GSM:0499756829 
Email:wanes.vereecken@hotmail.com 
 

 

mailto:Pjdeboeck2@gmail.com
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Annonckes 

07/04: Speciale dag jongsten. Trek jullie zwembroek maar aan want we gaan 

naar zee als het goed weer is of naar het zwembad als het want minder goed 

weer is. Meer info krijgen jullie nog van jullie leiding. 

21/07-31/07: De datum van het kamp in 2019 staat al vast, we vertrekken deze 

keer naar Baal en we kijken er natuurlijk al vast naar uit. 
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Wist je dat …   
 

 Een wielertoerist hetzelfde is als een heet wijf 

volgens rachid 

 Vrb en kermis hetzelfde is 

 Jens de sleutel niet vind 

 Ruben er niet meer tegen kan 

 Tibo het op hem neemt 

 Ruben in kuiken kan veranderen 

 Ruben een fontein is 

 Ruben wit zag 

 Scheun hondje 

 Voorzichtig op de baan EEEEEEEEEHj 

 Beetste peteette 

 Als je het niet meer weet het niet gebeurd is 

 Michel ne breeie pas heeft 

 We nie zo snel meer in herentals gaan komen 

 De beste versiertruc je buik bovenhalen is 

 De mannetjes in herentals de vrouwtjes nogal beschermden 

 Den Thibaut tegenwoordig voort rode kruis werkt 

 En ook als buitenwipper 

 Roze konijnen ook agressief kunnen zijn 

 We er spaagbrugers konden krijgen 

 We ons weer geamuseerd hebben in het toeristisch centrum 

 Dat den D nie in form was 

 De jens zijn gat schoon op een ruit past 

 De matten niet effen waren 

 Een broek dient om aan te trekken 

 Als je mijn parking pakt , pakt dan ook mijn handicap 

 Marco kimsen 

 De koffer niet opengaat als de deuren dicht zijn 
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 Je hem eerst moet spoelen 

 Jens een hondenbrokkenverkoper is 

 Twee ongemotiveerde leiding een heel bosspel kunnen verzieken 

 Pj zijn kom kapot is 

 Er een boekhouder bij ons op kamer lag 

 Wij wel kunnen kuisen 

 Het bijna evenslecht was als ambriage 

 Als er iets kapot is Pieters verantwoordelijk is 

 Dat er gewestleiding uit comblain au citron komt 

 


