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Editoriaal 

Beste lezer 

Vorige week trokken we met de leidingsploeg naar het verre 

Plombières voor een weekendje kampverkenning en -

planning. Plombières (ook Blieberg genoemd) is een kleine 

gemeente in de buurt van het drielandenpunt. Een prachtige 

omgeving, wat natuurlijk zal resulteren in een topkamp, en 

langzaamaan begint iedereen er toch naar uit te kijken. 

Onze jaarlijkse quiz komt er binnenkort ook weer aan, 

ondertussen de 4e editie, en de vragen zijn volop in de maak. 

Indien u graag wenst deel te nemen (wat heel sterk aan te 

raden is, want dit jaar wordt het de beste editie ooit), kan u 

inschrijven via www.chirobelsele.be. 

Binnenkort staat er ook nog op het programma: speciale dag 

van de oudste groepen, speciale dag van de jongste groepen, 

afdelingsdag,… dus hou zeker de agenda en je mailbox in de 

gaten! 

Als nu nog de vrieskou en regen plaats zou willen ruimen voor 

zonneschijn, kunnen we er nog eens extra hard invliegen voor 

de laatste maanden in het chirojaar!   

 

Veel leesplezier 

 

Toon 

http://www.chirobelsele.be/
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Speelclubverslag 
 

14/1 

Na een lange tijd geen chiro was het deze zondag eindelijk terug chiro! Deze 

zondag begonnen we met een stevig potje voetbal. Daarna pang-pang, een spel 

waarbij iedereen in een kring staat en 2 iemand in het midden van de kring. 

Deze persoon sluit zijn ogen, draait rond en wijst iemand aan. degene die 

aangewezen wordt moet zich snel bukken, terwijl zijn buren zo snel mogelijk 

rond hun as draaien om daarna de andere persoon neer te schieten. Wanneer 

we uitgeschoten waren, was het tijd voor de klassieker tien vingers.  Iedereen 

neemt een vinger van de leider vast, die begint af te tellen, ondertussen 

verstopte iedereen zich. Als hij klaar is met tellen, probeert hij iedereen zo snel 

mogelijk terug te vinden. Als hij iedereen gevonden heeft of als het te lang 

duurt. beginnen we opnieuw, maar deze keer met 9 vingers. zo gaan we voort 

tot slechts 1 vinger overblijft. Eens al de vingers op waren was het altijd voor 

polies en dief! 

21/1 

Deze zondag was het iets anders. Vandaag waren er paar bekende of 

onbekende voor de jongsten gezichten te zien bij ons op de chiro. Ja, de 

oudleiding was er nog eens bij! Met de oudleiding gingen we dus op stap naar 

de mierenestbos. Om daar Het grote brouwerij spel te spelen! We moesten 

zorgen da we drank konden verkopen aan de cafébaas. Om drank te maken 

moesten we allemaal ingrediënten combineren. Zo moest elke groep het meest 

geld proberen te verdienen. Pas op want alles kon ook afgepakt worden door 

de boemannen! Na veel gelopen en gespurt zijn we uiteindelijk teruggekeerd 

naar de chiro waar we natuurlijk nog polies en dief hebben gedaan. 

28/1 

De week nadien kwamen we al aan bij de laatste chirozondag van januari. We 

begonnen onze middag met het spelletje zeg eens ah. We werden in 2 groepen 

verdeeld en om de beurt moest er iemand van een ploeg zolang mogelijk aaah 

roepen en leden van de andere ploeg tikken en wie getikt was moest bij de 
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andere ploeg gaan staan. Maar als je nog niet terug in je eigen vak waart maar 

je was wel al gestopt met aaaaah roepen dan moest alleen de tikker naar het 

andere team en degene die getikt werden mochten in hun team blijven. Daarna 

hebben we nog chineese voetbal en schildbal, ... gespeeld. En zo als elke week 

sluiten we af met politie en dief. 

4/2 

De volgende zondag brak aan en we waren weer in form ze. Iedereen was op 

tijd en we stonden allemaal flink in de formatie. 1 ding wisten we wel nog niet. 

Vandaag gingen we samen met de rakkers spelen! Bij elk spel kon je strepen op 

je hand winnen en als je een streep had mocht je mee met een raket naar de 

maan! We hebben spelletjes zoals ik verklaar de oorlog aan, Trefbal, tikkertje 

met cirkels op de grond gedaan. Als je in een cirkel stond kon je niet getikt 

worden voor welgeteld 5 seconden. Je mocht ook maar met 1 persoon in een 

cirkel staan. Als je moest vechten om een cirkel kon je blad steen schaar doen 

om eruit weggejaagd te worden. Natuurlijk hebben we ons allemaal 

geamuseerd. Zo leerden de speelclub en de rakkers elkaar ook een beetje 

kennen. De speelclub blijft natuurlijk wel de betere groep . de dag werd zoals 

altijd afgesloten met polies en dief. 

11/2 

De leiding toonde zich vandaag 

uitzonderlijk artistiek. Toen alle 

speelclubbers op de chiro toestroomden 

om 14u, hadden we in krijt al een 

volledig ladders-slangen ganzenbord op 

de grond getekend. 

Dit kunstwerk zou centraal gaan staan 

vandaag. Na ieder spel mochten de 

winnaars namelijk enkele stapjes 

voorwaarts zetten en zo was het de 

bedoeling om om ter eerst het einde te 

halen.  
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In enkele pittige opdrachten moesten de speelclubbers aan elkaar tonen wie 

het verdiende om de meeste stappen op het bord te zetten.  

Ze moesten oa een hanengevecht doen met plakband op hun schoenen en 

touwtrekken tegen elkaar. Het werd uiteindelijk enorm spannend en alles zou 

gaan afhangen van het touwtrekken. Dit was een nek-aan-nek wedstrijd 

waarbij beide teams hun spierballen lieten rollen. Ondanks het koude weer 

hebben jullie stevig geravot en worden jullie stilaan échte chiromannen die 

ieder weertype kunnen weerstaan! 

 

 

18/2  

Er is een schat verborgen in Belsele! Maar waar in godsnaam ligt die toch 

begraven? Gelukkig heeft leider Elias nog archeologie gestudeerd en heeft hij 

nog enkele delen van de schatkaart 

gevonden.  

We vertrokken op tocht en per 

geslaagde opdracht kregen jullie een 

nieuw deel van de schatkaart. We 

hebben vandaag bijna heel Belsele 

gezien. Van het sint-andriesbos tot het 

grasplein achter sporthal De Klavers. 

Onderweg werden spelletjes als potje 

stamp gespeeld. Na een stevige match 

fluitbal (combinatie voetbal en 

handbal) kregen jullie het laatste deel 

van de kaart. Uiteindelijk bleek de 

schat op een onverwachte plaats te 

liggen, maar slaagden jullie er toch in 

om deze boven te halen. De inhoud 

bleek ook nog eens veel aangenamer 

dan verwacht, namelijk mokjes! Hmm 

heerlijk!  
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2 maandelijks Speelclubprogramma 
 

2-4/3    We gaan op weekend!! 

 

11/3    Vulkanendag 

 

18/3 Geen chiro wegens speciale dag voor de oudste 

groepen 

 

25/3    Muziekdag 

 

1/4    Pasen, geen chiro 

 

8/4    Ruige spelen  

 

15/4    Titanic-dag 

 

22/4    Afdelingsdag (info volgt) 

 

29/4    Speciale dag voor de jongste groepen (info volgt) 

     

     Je kan de leiding ook steeds bereiken op dit e-

     mail adres: speelclubstaderas@gmail.com 
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Rakker verslag 
 

Joeeppiiiii eindelijk de eerste chirozondag van 2018‼! Aleja twas eigenlijk ne 

zaterdagavond want jullie leiding zat in volle examenperiode. Brrr het was toch 

maar koud buiten, dus om het warm te krijgen vlogen we er meteen in met 

fluitbal, das eigenlijk 3 spellekes tegelijk. Er werd op de bal getrapt, geslagen, 

ermee gelopen, gescoord, gevangen, ontweken, het was 1 grote chaos, maar 

heel even onderbroken door het avondeten dat Oscar nog moest opeten. 

Uiteindelijk won het ene team en verloor het andere, zo gaat da meestal eh me 

van die spellekes. Er was al een uur voorbij van de avond, het andere uurtje 

deden we nog kleinere klassieke chirospelletjes, zoals blad-steen-schaar race, 

katje slinger, billenklets… De avondchiro afsluiten gebeurde traditioneel met 

een polies en boef maar dan met enkele rakkers als politie. Tot volgende week 

mannen‼ 

 

 

Deze zondag is het massaspel, alle groepen spelen samen een groot spel. En we 

kregen versterking van enkele oud-leiders. Voor het spel moesten we eerst 

naar het bos gaan. Daar aangekomen werd iedereen in 3 teams verdeeld. En 

dan was het tijd voor het grote spel. Het doel van het spel is zoveel mogelijk 

geld te verdienen. Je kunt geld verdienen door bier te verkopen, je kan bier 

maken bij de brouwer die ergens in het bos zit verstopt. Om bier te brouwen 

heb je ingredienten nodig, deze kan je bij de andere teams gaan halen. Je kan 

met je ingredienten meteen bier brouwen en het verkopen, of de ingredienten 

upgraden waardoor je bier meer waard word. Maar tijdens al dat heen en weer 

lopen moet je oppassen, want er lopen boemannen rond die alles van je 

kunnen afpakken. Doorheen het spel moest iedereen enkele keer naar het 

centrale punt voor een groepsopdracht waarmee je een extra voor je team 

kunt verdienen. 

Na het massaspel keerden we terug naar de chiro en toen was het al tijd om 

naar huis te gaan. Tot volgende week. 
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Deze zondag kwamen de vikings op bezoek, maar de treinen waren aan het 

staken dus ze konden er niet zijn. Maar dat hield ons niet tegen. We trokken er 

op uit naar de klavers om daar vanalle spelletjes te spelen. Maar eerst even de 

speeltuin grondig uittesten. Nadat de speeltuin was goedgekeurd was het tijd 

voor een spel. We begonnen met schildbal waarbij 1 persoon met een schild 

tegen de rest speelde en moest proberen niet geraakt te worden door een bal. 

De persoon die hem kon geraken mocht dan zelf eens proberen met het schild. 

Na weer even vrij spelen, wat de leiding tijd gaf het volgend spel klaar te 

zetten, gingen we baseball spelen. We stelden 2 kapiteinen aan die mochten 

kiezen gevolgd door blad, steen, schaar om te bepalen wie mag beginnen. 

Hierna was het tijd voor een vieruurtje en de speeltuin nog wat uit te testen. 

Iedereen overschat zichzelf toch altijd met die draaimolen... .  

En dan was het al tijd om terug te keren naar de chiro, en we waren juist op tijd 

om mee te kunnen doen met polies en boef. Tot volgende week. 

 

Woehoewww, een koude zondagnamiddag gevuld met warme sfeer en 

spelletjes? Dat klinkt als muziek in de oren voor de rakkers. Met veel energie 

stonden de rakkers alweer klaar in de formatie.  Maar wat zouden we doen die 

middag? Ja ja, deze middag speelden we samen met de speelclub! We deden 

allemaal spelletjes met als thema ‘RUIMTE’. Door middel van spelletjes kon 

iedereen punten verdienen om uiteindelijk met 

een raket naar de maan te gaan. We deden 

spelletjes zoals ‘ik verklaar de ruimteoorlog aan’. 

Hierbij gooit 1 iemand een bal hoog in de lucht 

en zegt op die moment ook ik verklaar de oorlog 

aan… (Iemand zijn naam). Deze persoon moet de 

bal vangen en zegt stop. Alle anderen renden 

ondertussen weg van de bal tot ze stop hoorden. 

De persoon met de bal moest nu iemand 

proberen aangooien die in de buurt stond. 

Daarnaast deden we ook een soort ruimte dikke 

berta en een ruimte trefbal. Na een heleboel 

spelletjes was het tijd om een vieruurtje te halen 
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en ons te amuseren in de zandbak. Na een goede politie en dief was het al tijd 

om terug te keren naar huis. Tot volgende week! 

We waren alweer met veel rakkers en de zon scheen voluit. Perfect om nog 

eens goed te knetteren. Deze namiddag gingen we op verplaatsing. We 

vertrokken met een vieruurtje, materiaal, kei veel enthousiasme naar het bos. 

Toen we daar met z’n allen aankwamen, werd het spel uitgelegd. We deden 

een gekke bosstratego. Dit was niet zomaar een bosstratego, alle kaartjes 

waren in thema van de leidingsploeg. De verdeelden de rakkers in twee teams 

en vertrokken richting een uithoek van het bos. Daar bouwden we eerst met 

ons team een kamp waar we een vlag konden verstoppen. Eens het kamp 

gebouwd was en de vlag verstopt was, startte het spel. Iedereen ging ervoor en 

wilde winnen. Na een spannende bosstratego dronken we ons vieruurtje op en 

vertrokken we richting de chiro. We hebben ons weer eens goed geamuseerd 

seg!  

 

 

Vandaag beloofde het een prachtige chirozondag te worden: de zon was aan 

het stralen en het was ballendag: we speelden enkel spelletjes met een bal. We 

begonnen met strafbal, als je 3 keer geraakt werd, dan werd je ‘gestraft’. Het 

was vooral belangrijk om goed op te letten bij dit spel, als je even afgeleid was 

bijvoorbeeld door de gekke dingen die de Aspis naast ons aan het doen waren, 

dan werd je aangesmeten en had je pech. Toen er genoeg gestraft was geweest 

was het tijd voor een ander spelletje: bankenvoetbal. 3 Teams hebben elk een 

bank als goal die ze moeten verdedigen. Om het extra verwarrend te maken 

waren er 2 voetballen in het spel waarmee gescoord kon worden. Na veel 

trappen, veel vallen, veel scoren en veel lopen was het het team van Josse dat 

maar 7 goals had binnengelaten en dus gewonnen was. Proficiat team van 

josse‼ 4-uur… Iedereen weet wat dat betekent en ze sprongen allemaal de 

zandbak in. Bijna vechtend om de schoppen groeven jullie putten, tunnels en 

zelfs zitplaatsen… Na het 4uurtje deden we nog een klein spelletje chinese 

voetbal, met het duel tussen de 2 overgeblevenen gewonnen door Alessio. 

Toen kwamen de dwergen van de meisjeschiro er al aan om samen politie & 

dief te spelen. Tot op weekend rakkersss! 
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Groetjessss 

Arne, Wannes & Robin 
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2 maandelijks Rakkers programma 
 

 

2/03-4/03    Chiroweekend 

 

11/03     een-ervaring-rijker-dag 

 

18/03     Geen chiro, speciale dag oudsten 

 

25/03 tis-eindelijk-lente-dag 

 

1/04     geen chiro, paaseitjes rapen 

 

8/04     we-gaan-terug-in-de-tijd-dag 

 

15/04    zand-dag 

 

22/04    afdelingsdag, info volgt 

 

29/04    speciale dag jongste groepen, info volgt 
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Verslag Toppers 
 

Deze zondag was het geen chiro ik praat namelijk over 14 januari ale de zondag 

he 😊 het was namelijk avondchiro. Elke topper moest namelijk 5 euro 

meenemen want we gingen gaan schaatsen. Toon was ook uiteraard aanwezig 

net zoals alle andere toppers. Ondertussen is het al wat geleden,maar als ik me 

goed kan herinneren want ondertussen heeeft Arno examens moeten afleggen 

en heeft Anton hard gewerkt maar wij denken dat jaboc niet aanwezig was. 

Poepie snoepie jaboc als je dit leest zeg “kukukuku” in de whatsapp groep. 

Piew sjoef en op de fiets en weg waren we naar sint-niklaas. Eenmaal 

aangekomen in sint-niklaas moesten we onze fietsen nog wegzetten en dan zo 

rond de pieste stappen naar de ingang want die was dit jaar ergens anders. 

Roekeloos iedereen naar binnen en aan te schuiven voor schaatsen. De 

schaatsbaan was vrij druk maar da kon ons weinig schelen. Iedereen ging 

opeens allemaal op rij gaan schaatsen met Ruben voorop en boem pattat 

iedereen op de grond. Eer iedereen wa opgang was, de schaatspiste stillaan 

leeg te lopen. De meisjes meisjes waren ook van de partij. Enzo vormende we 

ene grote ketting zie hier de 

foto. Zigzag door al het volk. Elsa 

of beter gezegt het 

schaatsprinsjes dat betekent als 

je een kapotte skinny draagt kan 

je super goed schaatsen. 

Iedereen terug op de fiets achter 

het schaatsen en richting huis. 

 

Na vorige week flink geschaatst 

te hebben was het tijd voor iets 

anders. Kampen bouwen int bos 

ale of gewoon massa spel door 

de oud-leiding. Arno kon helaas 

niet aanwezig zijn want moet 

nog studeren. Nadat de 
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oudleiding het spel had uitgelegt kon het eindelijk beginnen, iedereen moest zo 

veel mogelijk bier maken. Rara uiteraard moest je ook lang brouwerij boelens 

passeren. Aaaaa uiteraard is zo altijd blauw gewonnen ale of het team van 

junior(wannes). 

 

De dagen gaan hier snel ami waauuuuw geweldig. Als programma vandaag 

stond er ham en kaas dag. Uiteraard was het aan jullie de taak om aan brood 

en kaas en ham te geraken en dat kan maar op 1 manier. RUILTOCHT !!! 

joeeepppiiieee, maar helaas was ging het toch niet zo gemakkelijk als ze 

dachten. Ze hadden veel snoep en koeken maar heel weinig brood en beleg. 

Voor 4uurtje hebben we dan maar snoepgoed geten ipv van corques. De dag 

ging weer zeer snel zeker omdat we hebben afgesloten met polies en dief. 

 

Ami Ami ami wa zijn Arno en Anton toch leuke leiding. Eerst gaan schaatsen en 

dan gaan bownlen. Het is zeker. Anton had helaas geen zin om alleen chiro te 

geven wat logish is dus hadden Arno en Anton een oplossing gevonden om te 

gaan bowlen. Anton vertelde de groep dat hij dit vrij goed kon. Super dat alle 

leden aanwezig waren dus konden we veel ballen en kegels om ver werpen. De 

leden maakte teampjes van twee om zo het tegen de leiding op te nemen om 

toch proberen te winnen. De leden deden het Super goed Timon wat minder en 

Toon wat beter. Toch had de leiding het 

eerste potje gewonnen. Omdat we triste 

gezichtje zagen begon de Arno wat meer 

in de goot te smijten zodat het team van 

toon het 2de spelletje toch kon winnen. 

Snel gingen we naar huis want het was 

toch vrij frisjes buiten. 

Vandaag gingen we naart ster, wat een 

topdag! allemaal in Anton zijn auto en 

hoplaaaa naar ster. Het was toch zeker 

10min rijden maar eenmaal aant ster 

zijn we te weten gekomen dat we daar 

eigenlijk veel te weinig naar toe gaan. 
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We stonden aan de hoofdingang en gingen dan direct naar rechts. Je weet wel 

eerst naar de vissen gaan kijken, en derachter naar die bergen. Zo gingen we 

het ster rond en kwamen een soort fitness parkje tegen naast de grote vijver. 

Doen we allemaal onze spieren hebben getoont aan de jogster die voorbijliep 

was het tijd om onze tocht rond het ster verder te zetten. Zo zijn we lang een 

bospadje langs de fitometer gepasseerd en ook die toestellen moesten we 

allemaal testen. We liepen verder zo langs het strand en zijn de zeescouts 

gepasseerd en hebben dan nen bal gevonden en uiteindelijk aangekomen op 

de speeltuin. Eenmaal op de speeltuin toegekomen hebben we allemaal op 

speeltuigen gezeten en die een beetje geterroriseerd. Toen we waren 

uitgespeeld hebben we toch besloten om nog een laatste spelletje te spelen 

namelijk doolhof tikkertje en daar had sean zijn been zeer gedaan ai ai ai maja 

daar word je nen echt vent van zeggen we altijd. 

 AAAAAAAA vandaag was het een super mega duper leuke dag namelijk 

MEEEIIIIISSSSJEEESSSS. We vertrokken met onze velo richting stekene om daar 

met de meisjes te spelen. Eenmaal op de fietswegel hadden ze door dat we 

richting sint-niklaas aan fietsen waren haha mopje flauw mopje. We hadden 

afgesproken met onze dates in het park van sint-niklaas gelukkig zat het weer 

goed mee want de zon scheen het enige probleem was dat het kooud was. We 

hadden elke topper een meisje gegeven van chiro Jomikri. Het was aan de taak 

van de toppers om de eerste 5min er zo veel mogelijk over te weten komen. 

Uiteraard waren ze allemaal super verlegen nietwaar Jonas ? Gelukkig hadden 

we onze kampioen Toon  die veel onze zijn Russische vlam kon vertellen. 

Uiteraard kon sean ook 

superveel vertellen over zijn 

vlam maar daar verschieten 

we niet van. Uiteraard 

moesten ze achter hun 

eerste ontmoeting elkaar 

nog wat beter leren kennen 

en dat deden we door een 

soort vragen ronde te doen. 

Letterlijk een ronde want ze 

lagen allemaal in een cirkel 
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en als je ja antwoorde op een antwoord moest je een plaats naar rechts. Voor 

de persoon die nee had had dan pech want dan kwam er iemand opzitten. We 

hadden ook nog naald en 

draad gedaan maar door 

het koude weer zijn we er 

met gestopt dan was het 

tijd voor terug koppeltjes 

te vormen om zo met 

elkaar spelletje te spelen 

doorheen de namiddag. 

We begonnen met een 

vertrouwensspel je moest 

worsten doorgeven via de 

mond. Ook hier was Toon 

zijn team super sterk en kjenta en Timon  was minder en dat van Jonas was 

gewoon zielig, sorry this de waarheid. Als volgende spelletje deden we paard 

en ruiter waar de meisjes een ei kapot mochten kloppen op dat van de jongens 

en dat vonden ze uiteraard super plezant. Om af te sluiten hebben we samen 

gevieruurt en nog een laatste spelletje gespeeld. Ze moesten namelijk een 

balon kapot maken door hun lichaamskrachten te bundelen bv buik tegen buik 

of rug tegen rug. Hier kwam Samanta en Jaboc super goed naar boven. 

Uiteindelijk waren onze toppers te bang om nummertjes te vragen. De dag 

erachter maandag zijn ze in actie geschoten want Timon kon het nr’tje van 

Laura  fixen ‘goeien bal Timon’ maar ook Toon had vertrouwen gewonnen en 

nr’tje kunnen regelen. Eindelijk maken de toppers ons Trots!  

Hier nog een aantal mooie trouwfoto’s en ik heb vernomen dat de meisjes van 

jomikri of konvertrom? niemand weet da.Maar dit zullen we wel nog eens over 

doen. 

 

Peace out jullie trotse leidink 

Anton Arno 
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2 maandelijks Topper programma 
 

 

11/3    Weeral nen gewone chiro dag 

 

18/3      geen chiro speciale dagen oudste 

 

25/3      Quiz, geen chiro 

 

1/4      Pasen, paasfeestje info volgt 

 

8/4      iet leuk doen in de week info volgt 

 

15/4    Ledenweekend info volgt 

 

22/4     afdelingsdag info volgt 

 

29/4    speciale dag jongsten  
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Verslag Kerels 
 

13/01 

JEEEJ leider tis weer chiro!!!! Ja zeker zeker, wij hebben er ook weer meegaaaa 

veel zin in!!! Twas toch nie warm deze avond dus hadden we het grandioze 

idee om ies me vuur te spelen. Koud welliswaar maar als ge een tennisbal lang 

genoeg in koud vuur laat branden dan wordt da precies toch wel wa warm na 

nen tijd. Alle goed, we gaan eraan beginnen. Eerst een rondje om op te 

warmen, rustig met een kurkje rondgooien. Dat was al vrij moeilijk voor 

sommigen maar ja, we wouden jullie dan ook het vuur aan jullie schenen 

leggen. Na wat oefenen met gooien met vuur was het tijd voor het echte werk! 

2 honden vechten om het vuur. Het spel spreekt voor zich dus het ging ook zo 

dat er 2 man om het vuur int midden moesten strijden. Zo gezegd, zo gedaan. 

De eerste keer was het vuur nog koud maar na verloop van tijd werd dit toch 

net iets te warm voor onze kerels dus was het tijd om dit mooie spelletje 

afronden. Tijd voor muurke sjot!! Mega cool want vuur tegen de muur das 

spannend he, zeker als ge er tegen moet sjotten!! Na al dat vuurgeweld was 

het tijd om ne keer goe te sjotten op ne gewonen bal. Dat partijtje voetbal 

ontregelde al snel in een ware vechtpartij tussen sommige niet te stoppen 

agressievelingen. Daarom mochten jullie elkaar eens goed vastpakken en 

mocht Ferre jullie leuk uiteen trekken. Wat een leuke avond hebben we hier 

weer gehad. Jammer dat die gedaan is maar geen probleem!!! Volgende week 

zijn we er weer met meer plezier!! 

 

20/1 

 

Welkom allen op deze koude – winterse – januari –avond – Chiro!  

Voor deze avond heeft de leiding een leuke en spannende tocht gepland door 

het donkere en stille Belsele.  

De kerels werden in 2 teams verdeeld en kregen elk een aantal opgeblazen 

ballonnen.  

Het doel van het spel was om met zo veel mogelijk hele ballonnen op de chiro 
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aan te komen. 

Natuurlijk lijkt dit op het eerste zicht een heel eenvoudige opdracht… 

Maar ergens in die tocht had de leiding zicht verstopt, met als doel om de 

kerels hun ballonnen kapot te maken. 

De leiding zijn geen domme jongens en hadden dus vooraf bepaald dat de 

kerels op en bepaalde plaats moesten passeren. Deze plaats was het 

mierennest bos, hier moesten de kerels een fluovestje zoeken in het donkere 

bos. (wat trouwens ook de ideale plaats was voor de leiding om zich in te 

verstoppen). 

Het zoeken van een fluovestje was voor de kerels echt helemaal geen 

probleem. Er was zelfs een groepje dat zo snel was dat de leiding ze niet kon 

tegen houden!!! Dit was achteraf gezien ook wel het winnende groepje!  

 

Ja jongens, jullie hebben die avond de leiding echt verbaasd hoor!  

Goed gedaan!  

Tot volgende week !! ;) xxx 

 

27/1  

EEEUUUUJJJ ZATERDAG AVOND CHIRO!!! We moeten eerlijk zijn, het was leuk, 

zeer leuk. De kaakspieren deden op het einde van de avond pijn van het lachen. 

De rode draad van onze avond was het touw. Om te starten was er adde valt 

edde zeer. Er waren er, Whichit, die serieus tegen de vlakte gingen. Goh, hard 

was soms wel echt hard maar dat is niet erg want pijn is tijdelijk. Ook gingen we 

ies goe ronddraaien met het touw en daar ging Ward dan weer mooi onderuit. 

Iedereen heeft wel eens geleden deze avond. Zelfs wanneer Thijs zo mooie 

geluidjes aan het maken was tijdens hij op de stoel zat vastgebonden had hij 

toch pijn, zo leek. Alle, jullie hebben deze avond tot een mooi einde gebracht 

samen met ons! Het was lachen, gieren, brullen!! Onze stemmen waren erdoor 

gesneuveld maar het was de moeite!  
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4/2 

 

Vandaag wou de leiding laten zien dat ze ook creatief kunnen zijn, daarom 

hadden ze speciaal voor de kerels een spelbord in elkaar gestoken!  

Het leek een beetje op een ganzenbord, maar dan zelf getekend, waarbij elk 

vakje verbonden was aan een specifieke opdracht. Eerst en vooral moest elke 

kerel een eigen originele pion gaan zoeken en daarna kon het spannende 

bordspel beginnen!!  

Eén van de opdrachtjes was om ter eerst de kerk gaan tikken en terug lopen 

andere opdrachtjes waren: een vraag gaan stellen aan een leider ( wat niet 

gemakkelijk is, want de leiding werkt helemaal niet mee bij zo’n dingen), een 

leidster van onze meisjes chiro een kusje gaan geven :p en ook de traditionele 

“dikke pik” was een spelletje dat niet mocht ontbreken als opdrachtje.  

Ja we moeten wel toegeven dat de opdracht waarbij onze kerels een leidster 

een kus moesten gaan geven wel in de smaak viel ;)  

Onze snoepers!!  

tot de volgende he gasten!!! ;)  

 

11/2 

 

Wejo leider, de winterspelen zijn begonnen, wete da???? JA deuuh, leiders 

weten bijna alles! Tis vandaag trouwens ook olympischen dag!!! Dus warmt 

allemaal maar ies goe op door buiten een toerke te lopen en wa pompen 

enazo!!! Goe, klaar voor de eerste discipline! Tijd voor verspuwen, der waren 

er die uitzonderlijk ver spuugden, boven onze verre verwachtingen uit zelfs! 

Genoeg vies gedaan! Tijd om ons ies mooi te maken!! EEEIIH leider moeten wij 

nagellak opdoen of wat?? JAAAAAA!!! Hoe mooier hoe beter zelfs! Dus begint 

er ies vlug aan!! Er waren zeer mooie exemplaren bij se, echt waar!! Als jullie 

mooie dames waren geweest, waren jullie echt goed nagellaksters kunnen 

worden. Er moesten natuurlijk niet alleen maar vrouwelijke dingen gedaan 

worden! Ook Slimme en mannelijke dingen! Er was een mooi quisje voorzien, 

jullie zijn niet zo slim maar alle, er waren toch altijd enkelen die zich uit de slag 

konden trekken met de moeilijke vragen!! Dan was het tijd voor omtertmeest 
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bekertjes water te drinken, jullie konden dit wel vrij goed eigenlijk, sommigen 

goten meer water op de vloer maar toch, goed gedaan jongens!  

We hadden toen al een idee van wat er zich komende week zou afspelen maar 

jullie nog niet! HIHI, de meisjes gingen komen. Wij waren al keiblij!!! Meer 

hierover later. 

18/2 

 

Eene goed namiddag lieve, stoere kerels en welkom op de chiro!! 

Het is vandaag een prachtige Zondag, want in de voorbije week hebben we een 

speciale dag mogen vieren, kunnen jullie die dag nog raden?? =)  

Inderdaad !! VALENTIJN!! ;)  

Ook op de Chiro wordt deze dag uitbundig gevierd en daarvoor hebben we 

onze lieftallige meisjes chiro uitgenodigd!  

Whooooew Spannend!! ;)  

 

De ontmoeting verloopte een beetje moeizaam, maar uiteindelijk geraakte 

onze damens en heren toch aan de praat met elkaar. 

Tijd voor ons grote Valentijns-spel!  

We verdeelden onze jongens en meisjes in verschillende koppeltjes, ouhn hoe 

schattig!!!  

Op basis van het invullen van formuliertjes met persoonlijke vragen werden de 

jongens en meisjes deskundig verdeeld. Een beetje volgens de “Blind 

getrouwd” methode!  

 

Elk koppeltje kreeg een thermometer (gedrukt op papier), deze thermometer 

weergaf hoe warm de relatie tussen de 2 partners was. 

Het is vanzelfsprekend dat het de bedoeling was om de relatie zo warm 

mogelijk te krijgen. De thermometer doen stijgen was mogelijk door 

verschillende opdrachtjes te doen en ze natuurlijk ook te winnen.  

De opdrachtjes bestonden uit: een liefdes gedicht voorlezen aan elkaar, een 

parcourtje afleggen als koppel met een ballon tussen de buik, de ideale date 

uitbeelden en beschrijven,  een openingsdans uitvinden,… en nog veel meer.  

 

Onze Gentelman Jarno is die dag samen met zijn vriendinnetje verkozen tot 
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beste en heetste koppeltje! ;)  

Ook da andere kerels hebben heel goed hun best gedaan hoor! 

 

Goeien bal gaste!! 
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2 maandelijks Kerel program 
 

 

11/03    Werken dag bij de broer van Thijs 

 

18/03    Specialen dag oudste -> info volgt 

 

23/03    Avondchiro  

 

1/04    Geen chiro -> PASEN 

 

08/04    Kasspekken dag 

 

13-15/04   Weekend!!! Info volgt  

 

22/04    letterdag 

 

29/04    Geen chiro -> speciale dag jongsten 
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Verslag aspi's 

Den 12de januari waren we er nog eens met zen allen bijeen gekomen om 

samen te gaan opdienen op een ping pong receptie. Dat zich bevond aan de 

brandweer van Sint-Niklaas. Veel volk en veel zeep dat niet werd mee genomen 

door het volk. Het eten was ook bon, als je er zelf niet van had gegeten kon je 

het wel horen van de "chef" zelf. "hmmm".... "hmmm".."hmmmm"... Viezen. 

Zeg da ies in uw eigen jong, kmoet ekik da toch ni horen da gij van uw eigen 

eten aan het genieten zijt. Maar allez bon, toch weer dikke monies in de pocket 

voor onze aspi kas! Nice gaste! 

Op 21 januari zaten vele leiding met hunne blok. Maar niet getreurd want 

oudleiding kwam ons versterken! Vandaar dat we een massaspel hebben 

gespeeld met heel de chiro samen. Wie in mijn team zat(Jens) weet dat ook al 

speel je vals, je nog steeds als laatste kunt eindigen. Fijn.... Het massa- bosspel 

was als volgt. Elk team had zijn eigen ingrediënt. En iedereen team moest 2 van 

elk ingrediënt hebben om een pintje te kunnen maken bij de brouwer. En dat 

pintje moest je dan doorverkopen aan een café om geld te verdienen. Ook kon 

je je pint upgraden door er bv meer hop aan toe te voegen. En dan kon je ze 

natuurlijk voor meer geld door verkopen. De laatste plaats is de beste plaats 

zeg ik altijd, soms, zo heel stilletjes diep in mijn hoofd zo. 

Jaja een dag gelijk geen ander ahnee want ja 28 januari komt maar 1 keer in't 

jaar voor. BAAP! Qua activiteiten was het natuurlijk ook iets anders. Trickshots 

jongeuh! Na veel proberen en na nog meer te falen hebben we enkele mooie 

filmkes kunnen maken hoe we een bepaald voorwerp in/op/rond een ander 

voorwerp hebben kunnen gooien/smijten/lanceren/proberen-je-weet-wel. 

Bent u al vergeten hoe het ons was vergaan? Zeker het filmpje dan nog eens 

checken op onze facebook pagina! Lachen geblazen! 
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4 februari was het de ultieme duelleerdag, waarbij ieder moest proberen 

zoveel mogelijk punten uit duels te halen. Wie tegen wie? Bepaald door het lot. 

Welk spel? Bepaald door het lot. Zo moesten Toon en Thibaut om ter snelst 

hun eigen bak met kurken legen door middel van een tennisbalwerpstok wat 

nog vermoeiender was dan gedacht. 7 minuten is lang hoor! Een 

petanquematch zat er ook nog tussen, alsook het 5-frangenspel. Flespoepen 

was nog een ander opdrachtje, waarbij de flesjes op een tafel stonden om het 

geheel wat moeilijker te maken. Ook vliegtuigjes vouwen behoorde tot een van 

de duels, en ik herinner mij vooral de supersonische straaljager van Jens. 

 

De week erna was het niet zo goed weer en stonden gezelschapspelletjes op 

het programma. Niet zomaar gezelschapspelletjes, maar allerlei speciale. Bij de 

zwarte piraat was het de bedoeling om zoveel mogelijk muntjes te verzamelen 

door je schip in de juiste richting te blazen. Niemand was natuurlijk 

opgewassen tegen de jarenlange training van Toon. Bij een ander spel bleek 

Jens over veel ervaring te beschikken, namelijk speed cups. Hij is blijkbaar ook 

uitgenodigd voor het wereldkampioenschap Speed Cups in Guatemala deze 

zomer, dus we duimen voor hem! Daarna speelden we een spel waarbij je 

antwoorden moest verzinnen en zo in het spel bleef. Vooral de iets 

sadistischere vragen bleken vlot te gaan, en we hebben ook bijgeleerd over 

waar je geen zand wil hebben. Na een bezoekje aan onze goede vriend Jamil, 

speelden we nog een gokspelletje met dobbelstenen.  
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18 februari waren de aspi’s nog eens met 3, een ideaal moment om een nieuw 

spel te testen. Een doolhof werd gebouwd, spoken werden verkleed, 

pingpongballetjes werden in het doolhof verspreid en Pac-man kon beginnen! 

Een mooie remix van de originele muziek werd door de box geknald en dan was 

het de bedoeling voor pac-man om zoveel mogelijk balletjes te verzamelen. Bij 

het oprapen van een kegel kreeg hij de kans om het spook aan te vallen en 

tijdelijk uit te schakelen. Het spook had  

 

sowieso al een handicap en kon zich dus niet zo goed voortbewegen, maar 

desondanks bleef het zeer spannend. Daarna werden hoepels verspreid over de 

grond en was het de bedoeling om 1 persoon uit te sluiten door altijd de vrije 

hoepels dicht te lopen. Een tactisch spel waarvan we de ideale manier van 

spelen helaas nog niet gevonden hebben. Bij het volgende spelletje werden de 

schetsblokken bovengehaald, want 2 personen moesten vechten tegen elkaar 

op basis van de instructies van de teamgenoot. Een soort van marionet dus 

eigenlijk. Benen en armen werden afgehakt, en uiteindelijk moesten Lander en 

Jasper zich verplaatsen op hun poep en schakelden ze elkaar tegelijk uit. Na het 

vieruurtje konden we nog eventjes tieneren, de eerste keer van het seizoen! Zo 

werd de chirozondag op een zeer positieve manier afgesloten. 
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2 maandelijks Aspi programma 
 

11/3    Het is bijna lente-dag  

 

17/3    speciale dag oudsten, info volgt  

 

25/3    Nu is het echt lente-dag 

 

1/4    geen chiro, pasen 

 

8/4    Joepie, op verplaatsing! 

 

13-15/4   feestopbouwweekend 

 

22/4    Schoon weer he-dag 

 

29/4    geen chiro, specialen dag jongsten 
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Speelclubleiding 

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

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

Elias Van Haevermaet 
 

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

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

Rakkerleiding 

  
Arne Heyninck 
 

GSM: 0471469372 
Email:joran1997@live.nl 
 

Robin Depraetere 
 
 
Wannes Vereecken 

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

Topperleiding 

Anton Vermeiren 
 
 
Arno Van Raemdonck 

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

  
 
 
 

Kerelleiding 

Cedric Dhondt 
 

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

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

  
Aspileiding 

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

 
Toon Rombouts(hoofdleider) 

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

Agenda 

 

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

jongsten! 

 

6/05 is er een infodag op de chiro voor de rakkers en de speeclub over het 

kamp! 
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Wist je dat …  
 De communicatie perfect zit 

 Pj ook examens heeft 

 Jens een steen als handzeep gebruikt 

 Pj nog nooit een foto heeft gemaakt 

 Dubbel altijd beter is 

 Jens is bINNE 

 Jens is niet 

 Jens graag in een kelder zit 

 Plezier meer waard is dan slaap 

 Kapsalon tropical 

 Pang Pang weeeeeeiiiiih schietgeweer 

 Dat PJ een vertrouwingspersoon is 

 Dat elias aan parabels doet 

 Dat pj een mapke heeft 

 Heb jij hobbys? Mijn bodywarmer ligt daar! 

 Mensen in bokrijk op zoek zijn naar sneeuw 

 Pj zijn eigen krachten niet meer onder controle heeft 

 We een fietspomp hebben 

 We kunnen helpen maar verkiezen dat niet te doen 

 Je je echt goed kunt amuseren in een toeristisch centrum 

 Er een mooi meisje was in het toeristisch centrum 

 Belgen altijd voorrang hebben 

 Ze helemaal volgegroeid zal zijn 

 Er een kwaliteitsbakker is in plombières 

 AUBEL 

 We in 300 landen zijn geweest 

 Ikke en mijne kakel 

 Het het weekend van tradities breken was 

 We zeker tradities gebroken hebben 

 Robin zijn wekker; 1,2 ******* 3 
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