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Editoriaal 

Beste lezer 

Het is ondertussen alweer mei, en wat vliegt de tijd! Eerst en 
vooral een dikke proficiat aan alle vormelingen en eerste 
communicanten in de chiro. Verder veel succes gewenst aan 
de studenten onder ons die weer een studeermaand 
tegemoet gaan. Gelukkig wenkt de zomer en het betere 
weer, en kunnen we binnenkort terug onze waterballonnen 
vullen, de tuinslang in de zandbak leggen bij het vieruurtje, 
onze zonnebril en pet uit de kast halen en onze t-shirt er in 
laten liggen. Wetenschappelijke onderzoeken hebben 
namelijk aangetoond dat er een evenredig verband staat 
tussen zonnewarmte en chiroplezier, wat maakt dat de 
komende chirozondagen en uiteraard het chirokamp het 
neusje van de chirozalm zullen worden. Ik kijk er al naar uit! 

Veel leesplezier! 

Toon 
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Speelclubverslag 

1-3/3 

 

Hét evenement van het jaar (op het kamp na) stond op het programma. We 

trokken namelijk voor een weekendje naar Kruibeke voor een onvergetelijk 

ruimteweekend. Vrijdagavond mochten jullie (na het installeren van de kamers) 

al meteen bewijzen hoe snel jullie waren in de enige echte 

astronautenestafette. Lopen alleen was niet voldoende! Nee nee, jullie 

moesten ondertussen ook een schilderij proberen natekenen. Het bleek geen 

makkelijke opgave maar toch doken er enkele prachtige tekeningen op.  

Zaterdagochtend was het tijd om eens te tonen hoe creatief jullie waren. Er 

moesten planeten en een heelal geknutseld worden. Al snel hingen jullie 

volledig vol verf en bleef er bijna niets meer over om de planeten in te kleuren. 

’s Middags kregen we een heerlijke maaltijd voorgeschoteld door onze koks 

Aaron en Eline. Wat konden zij koken seg! Nog eens een dikke merci daarvoor 

van ons allemaal. In de namiddag stond er een reusachtige ruimtestratego op 

de planning waarbij het 

de bedoeling was om 

zoveel mogelijk 

planeten te veroveren 

en om ruimteschepen 

op jullie planeten te 

zetten. Voor we het 

wisten was het al 

vieruurtjestijd en 

moesten we iemand in 

de bloemetjes zetten, 

want het was Mitch zijn 

verjaardag! Hij had een overheerlijke cake meegenomen joepie!  
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’s Avonds konden jullie geld verdienen aan de hand van een aantal spelletjes en 

met dit geld dan een beetje chips en frisdrank verdienen. Het weekend werd 

uiteindelijk afgesloten met een mini-party maxi-pret zoals het hoort!  

Merci iedereen om er zo’n tof weekend van te maken! Dat er zo nog veel 

mogen volgen 

 

10/3 

 

Bij aankomst op de chiro was 

iedereen plots Thomas knuffels 

aan het geven. Hier moest iets 

meer aan de hand zijn. En 

inderdaad vandaag was het zijn 

verjaardag. Een ideale dag dus 

om er eens op uit te trekken. 

We deden onze 

wandelschoenen aan en trokken 

naar het pleintje achter de 

sporthal De Klavers. Hier staan 

allerlei speeltuigen die we toch 

eens goed moesten uittesten. Het begon met een stevige match 

moddervoetbal. We liepen zo snel als we konden met de bal doorheen de 

diepe plassen op het voetbalveld tot we niet meer konden. Daarna was het tijd 

voor een tikkertje verhoog. Als je op een verhoging staat kan je dan niet getikt 

worden. En laat het terreintje aan de klavers nu net veel verhogingen hebben, 

IDEAAL DUS. Daarna toverden we een super tof speelgoed uit onze hoed, 

namelijk frisbees! Vol modder konden jullie uiteindelijk terug naar huis keren 

om een goed bad te nemen. 

17/3 

17 maart stond er iets groot te gebeuren in Belsele: carnaval! Jaja, de grote 

stoet ging weer langskomen in het dorp, en daar moeten we uiteraard bij zijn. 
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Na de formatie pakten we snel wat grote zakken, werd op ieder zijn gezicht een 

snorretje getekend en gingen we op pad om een goede plaats te vinden. In de 

Kerkstraat was nog een plaatsje vrij gelukkig, en we konden beginnen met 

snoepen graaien! Iedereen zette zijn liefste gezichtje op om toch maar zoveel 

mogelijk snoep te kunnen krijgen van de carnavalsauto’s. En het lukte want we 

hadden zoveel snoep dat we het bijna niet meer konden dragen! Er waren heel 

veel mooie auto’s, rare verklede mensen en luide stampmuziek dus het was 

weeral de moeite. Natuurlijk hadden onze aspi’s de mooiste auto van allemaal. 

Toen we terug op de chiro waren, mocht iedereen er nog een paar snoepers 

eten en dan werd de rest verdeeld om mee naar huis te nemen. Nog een 

spelletje polies en dief en de dag was weeral veel te snel voorbij. 

 

 

24/3 

Het programma zei Afrikaanse dag, gaan we dan naar Afrika? Nee nee, we gaan 

naar Afrikanië, een mooi land ergens heel ver weg! Het enige probleem is dat 

daar gevaarlijke dieren leven! De papegaaien en padden jagen elkaar de 

stuipen op het lijf en proberen elkaar heel de tijd te tikken, zoals de ratten en 

raven bij ons. Er leven ook kannibalen die graag mensen in een grote kookpot 

doen, maar wanneer iemand over de steel springt is iedereen terug vrij. 
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Gelukkig werd iedereen regelmatig vrijgelaten zodat niemand het te warm 

kreeg in de pot, en uiteindelijk konden we ontsnappen aan de kannibalen, 

gelukkig! Wat kregen we verder nog te zien: de grote muur van Afrikanië waar 

je de bal tegen moest trappen, de grote reus waarbij we om ter eerst door de 

benen moesten kruipen en natuurlijk de gevangenis, waar we polies en dief 

konden doen!  

 

31/3 

MENGELINGENDAG!!!! Vandaag was het tijd voor de speelclub om het geheim 

van de mengeling, het bekendste drankje van Chiro Belsele te weten te komen. 

Dit goed bewaart recept wordt al jarenlang van chirogeneratie op 

chirogeneratie doorgegeven. Telkens als het vieruurtje is en de speelclub mag 

drinken vragen ze nooit meer cola of fanta. Ze vragen MENGELING!!! Voor dit 

recept goed te begrijpen werden ze in vier groepjes verdeeld. Elke leider gaf 

een specifiek deel van het recept weg maar daarvoor moesten ze wel spelletjes 

spelen! Met een doorschuifsysteem zouden ze zo alle elementen van het 

recept te weten komen: Peter Fanta legde alles over de Fanta uit. In ruil 

daarvoor moesten de speelclub 

gekke opdrachten doen zoals 

appelsienen zo hard mogelijk 

tegen de muur smijten. Kurt Cola 

was ook van de partij en vertelde 

het recept van de cola.  De derde 

was gekke Ludo. Deze vertelde 

aan de speelclub van alles over 

hoe de beker gemaakt werd. Als laatste was er meneer de KBC-tovenaar die 

alles wist over de behendigheid van het simultaan ingieten van de fanta en de 

Cola in de beker. Daarvoor moesten de kinderen wel een opdrachtje vervullen: 

ze moesten een knikker van de ene kant van de zandbak naar de andere kant 

proberen te krijgen zonder het aan te raken. Na dit spelletje was het alweer tijd 

voor een vier uurtje en dronken ze allemaal genietend van hun zelfgebrouwen 

mengeling. Iedereen was daarna lekker aan het uitrusten in de zandbak tot 
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plots: POLIES EN DIEEF!!!! Dit was alweer het laatste spel van en toffe 

Chirozondag! 

 

 

07/04 

Het was weer eens zondag. Niet zo maar een gewone zondag, maar een 

speciale zondag. We gingen naar Puyenbroeck!! HOERAAAA!! Alle enthousiaste 

speelclubbers verzamelden zich samen met de rakkers en toppers om 11 uur 

aan de ingang van puyenbroeck. Vandaar vertrokken we naar de speeltuin en 

overloopten de leiders nog enkele regels. Van die regels heeft onze speelclub 

niet veel gehoord want ze waren al aan het dromen hoe ze om ter snelst op het 

spinnenweb in de speeltuin konden kruipen en van de glijbaan konden gaan. 

3..2..1.. START! Iedereen stormde weg en de leiding had eindelijk een beetje 

rust. ZALIG. Maar niet voor lang: “Leider, ik heb dorst!”, “leider wanneer gaan 

we eten??” Nadat iedereen moe was gespeeld, aten we onze bokes op en 

vertrokken we naar het zwembad. Na een lange wandeling en af en toe veel 

toegejuich als er eens een mooi meisje passeerde, kwamen we aan in het 

zwembad. Op zo’n warme dag had iedereen wel zin om lekker in het water te 

plonzen. De meeste van ons konden al goed zwemmen en mochten zonder 

bandjes het zwembad in. We amuseerden ons allemaal want de redders 

hadden speciaal voor ons alle speelgoed die ze hadden in het water gegooid! 

Zo werd het meer een soort van ballenbad. Na een uurtje fris duiken gingen we 

terug naar de ingang van Puyenbroeck, waar de leiding de groep nog eens 

tracteerde op een ijsje. HMMMM, lekker smullen! Toen was het al 5 uur en zat 

de speciale dag erop. 

 

 

14/04 

Aha brandweerdag! Jaja een dag voor stoere brandweermannen. En wie zijn er 

nu stoerder dan de speelclubbers? Inderdaad! Niemand! Onze speelclubbers 
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werden tot echte brandweermannen opgeleid. eerst moesten ze de theorie 

vergaren. Ze moeten natuurlijk weten wat er allemaal te vinden is in een 

brandweerkazerne. dus de leiders zeiden: ik heb een woord in mijn hoofd en 

het begint met een "b". Speelclubber1: ballon? leiders: nee speelclubber 2: 

brandweerwagen?. Leiders JA! En dan moest de speelclubber die het juist had 

geraden zo snel mogelijk naar een paal lopen aan de andere kant van het 

voetbalveld. Want als hij getikt werd door de anderen, had hij verloren. 

Natuurlijk moet een brandweerman ook een goede conditie hebben. We 

hebben nog wel vrij veel spelletjes kunnen spelen met stoelen. Waaronder de 

stoelen dans. Hiermee wouden we zien hoe goed hun volhoudings vermogen 

was en snelle coördinatie voor moest de muziek opeens stoppen.  

 

 

 

 

 

Ook het spel waar je 

allemaal in een kring zit met 

1 persoon in het midden. die 

persoon zegt dan iets dat hij 

heeft of aan heeft. Zoals bv.: 

ik heb een hond. En als nog 

andere stoere 

brandweermannen een hond 

hebben thuis moesten ze 

recht op staan en van plaats veranderen met iemand anders. De persoon in het 

midden moet dan zo snel mogelijk een plaats inpikken van iemand anders. En 

de persoon die als laatste overblijft heeft verloren en moet dan in het midden 

staan en zelf iets bedenken. Erna op het einde van de dag hebben we nog even 

tegen de rakkers gevoetbald. En ouders ik zeg het jullie, jullie hebben stoere 

brandweer-pro-voetballers in huis. 
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21/04 

Neeje geen chiro, 't was pasen 

 

28/04 

Aaaaah afdelingsdagen, wat gaat er boven een dagje ravotten met andere 

chiro's van Gewest Rondom? inderdaad ja, waarschijnlijk veel dingen. Maar dat 

wil nog niet zeggen dat het niet leuk was toch? Het was een mooie zonnige dag 

met soms eens een kleine regenbui en we speelden allerlei leuke spelletjes op 

het domen Puytvoet. Veel leiders hadden leuke activiteiten bedacht. Zoals 

leider Thibaut, Elias en Jens. Bij hen moest je dikke tijger spelen. Wat is dikke 

tijger vraag je? Wel, het is zoiets als dikke Berta. Er zijn een paar vrijwilligers die 

in het midden staan en dat zijn de dikke tijgers. Ze zeggen wanneer je mag 

overlopen en je moet proberen niet gepakt te worden. Word je wel opgepakt 

dan ben je een dikke tijger en moet je mee mensen oppakken. na alle leuke 

spelletjes te hebben gespeeld en tevens ook veel te hebben gewonnen was het 

tijd voor een 4-uurtje. Een lekkere koek en een sapje om terug op krachten t 

ekomen. Op het einde speelde we nog 1 groot spel met iedereen tezamen. 

Genaamd dikke pik. Hierbij heb je 3 vrijwilligers. die klaar staan met hun benen 

open in  het veld. Als er gefloten word, moet je zo snel mogelijk nar hen toe 

lopen en onder hun benen kruipen. Ben je als laatste door de benen dan moet 

je achteraan aan schuiven en moet de rest ook door jouw benen kruipen. Het 

einde van de dag was aangebroken en onze ouders stonden al ongeduldig op 

ons te wachten. na een actieve chiro dag was het tijd om naar huis te gaan. 

Bedankt voor de toffe chiro dagen speelclubbers! 

Leider thibens, leider elion, leider toje 

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

 

12/5   Geen chiro wegens speciale dagen voor de oudste groepen 

 

19/5   De dag van de andere aanpak 

 

Vrijdag 24/5  Avondchiro van 19u-21u 

 

Vrijdag 31/5  Avondchiro van 19-21u 

 

Vrijdag 7/6  GEEN CHIRO  

 

Vrijdag 14/6  Avondchiro van 19u-21u 

 

Vrijdag 21/6  Avondchiro van 19u-21u (laatste chirodag van dit jaar) 

 

26/7 – 31/7   Kamp 

 

     Je kan de leiding ook steeds bereiken op dit e-

     mail adres: speelclubstaderas@gmail.com 
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Rakkerverslag 

 

Carnaval 

YEEEESSSS, allemaal verklede mensen en veel muziek en grote versierde 

wagens!! Jullie waren talrijk aanwezig en helemaal klaar om al da snoep te 

gaan vangen en uiteraard ook op te eten! Samen met de speelclub trokken we 

richting de stoet. Talrijke paradewagens reden ons voorbij. Jullie hebben 

alleszins weing snoep voor onze buren achtergelaten ;) Terug naar de chiro 

voor het vier-uurtje want de stoet was net gedaan om 16u se! Alle, hup, al die 

snoep opeten zoda we straks thuis geen honger meer hebben. En uiteraard, 

ook op deze mooie carnavalsdag, was het ne goeien politie en boef!! 

Tot volgende week!! 

 

Baldag 

Door de paasvakantie waren er deze zondag slechts 5 rakkers. Wij als goed 

voorbereide leiders hadden hierop gerekend en verzonnen wat balspelen. Het 

is die dag ontdekt dat potje stamp de nieuwe nationale sport is van de rakkers. 

Ze konden namelijk niet stoppen, na het `laatste` vroegen ze voor nog een 

allerlaatste en dan een allerallerlaatste…  het is en blijft natuurlijk een topspel!! 

We speelden een potje voetbal tegen de lokale voetbalploeg van dienst: de 

gevreesde speelclub. Met enige moeite (5 tegen 20?) Wonnen de rakkers dan 

toch (gelukkig maar). Afsluiten zoals gewoonlijk deden we met polies en dief.  

 

Dinodag 

Een tijdje geleden was het carnaval en daar strooiden ze gul met dino-stickers. 

Wel uitgerekend vandaag de dag deden we daar een spel mee. Op een soorten 

ganzenbord maar dan voor dino’s een dinobord dus speelden we een soort 

ganzenspel. Dinospel dus. Op sommige vakjes werden opdrachten uitgevoerd 

of werden spelletjes gespeeld. En op andere vakjes gebeurde… niets. Met 
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teams van 2 personen moesten ze om ter eerst naar de finish geraken = bek 

van dinosaurus. Tussendoor moest er goed opgelet worden want op 

priemgetallen moesten ze om ter snelst naar de kerk lopen. Jaja, chiro, 

educatief enazo. Priemgetal enazo. Niveau enazo. Daarna 4 uurtje en tijd om 

zich uit te leven in de zandbak! 

 

Pokemondag 

Dag beste rakkertjes hier zijn we dan weer met met een heel tof spel.maar 

natuurlijk was diet geen gewoon spel maar een bosspel en dat ging zo. We 

verdeelde de groep in twee groepen en dat waren dan de teams. Het doel van 

het spel was om zo snel mogelijk de vlag van het andere team te kunnen 

bemachtigen en naar u eigen kamp brengen. Maar dat ging natuurlijk niet zo 

maar je moest eerst voorbij de verdedigers geraken met een kaartje en daar 

moest jij tegen strijden met u eigen kaartje en wie het hoogste had die won 

dan. Maar voor we het al wisten was het 16u en was het tijd om terug naar de 

chiro te gaan voor een koekje en een drankje. Achter ons vieruurtje deden we 

nog eens een politie en boef en was de chiro weer gedaan tot volgend week.  

 

Specialen dag 

Dag lieve rakkertjes, vandaag is het niet op het Chiro terrein achter de kerk van 

het mooie, sprankelende, in lente groen gekleurde Belsele te doen, maar wel in 

bossen van Pyutvoet.  

 

Hier in de bossen van Puytvoet gaan de afdelengsdagen door, georganiseerd 

door het Chiro gewest ‘Rondom’. Op deze afdelingsdagen wordt er samen 

gespeeld met leeftijdsgenoten van andere Chiro’s die mee in ons gewest zitten, 

de unieke kans om nieuwe vriendjes en ,jhaaa, ook nieuwe vriendinnetjes te 

leren kennen. ;)  

 

Onze lieve rakkers waren alvast heel enthousiast!!! Jungle was het thema van 

de afdelingsdagen en het doel was om door middel van spelletjes, opdrachtjes 
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te winnen of  tot een goed einde te brengen, kooien te laten zakken en zo wilde 

dieren te vangen. 

 

Eén van de spelletjes was het “Dierenspel”, zeer gekend onder onze rakkers ;) 

Hierbij kiest iedereen een dier met een passend dierengeluid en is het de 

bedoeling dat ze zo snel mogelijk hun geluid roepen en vervolgens, een ander 

dier dat aanwezig is in de kring, aanspreken.  

 

Een ander spelletje dat ze zeer leuk vonden was ‘ De geluidsmuur’ hierbij 

werden de leden in twee groepjes verdeeld en moest één groepje een zin 

bedenken en dit roepen naar het ander groepje. 

De leiding die tussenin de 2 groepjes stond maakte zo veel mogelijk lawaai 

zodat het moeilijker werd om de zin te verstaan. De leden wonnen als ze de 

volledige zin konden duidelijk maken aan het andere groepje.   

Alle rakkers en kwikken hebben de afdelingsdagen goed doorstaan en hebben 

flink meegedaan met de activiteiten, al vond ik persoonlijk wel dat de rakkers 

van Belsele er kwa enthousiasme toch wel met kop en schouder bovenuit 

staken.  :p 

Goed gedaan mannen we zijn trots op ulder ;p 

 

Greetz, 

Ansper, JaLeo, Tondric, Cénard xoxo 
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2 maandelijks rakker programma 

 

12/05   Geen chiro -> speciale dag oudsten 

 

19/05  Ne wissel van de wacht dag 

 

24/05  avondchiro 18u30-20u30 

 

31/05  avondchiro 18u30-20u30 

 

07/06   avondchiro 18u30-20u30 

 

14/06  avondchiro 18u30-20u30 

 

21/06  avondchiro 18u30-20u30 

 

30/06  de laatsten  
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Topperverslag 

Dag met de rakkers 

Ja ja alweer een stevige namiddag gepland, alvast voor de rakkers! We hadden 

namelijk een dag gepland vol activiteiten met de rakkers. We waren alweer 

met lekker veel en de zon scheen op onze kop in de formatie. Tijd om erin te 

vliegen, we gooiden ons gerief in het lokaal, namen al het nodige materialen en 

liepen vol enthousiasme richting de mierennest. Een groot bosspel stond er 

gepland. Een aantal van ons kenden het al. De befaamde pokémonkaartjes 

kwamen uit onze zak naar voor en we konden eraan beginnen. Met je XP, 

Snelheid, Attack en Special Attack was het de bedoeling je enemy helemaal 

kapot te maken en de kaartjes af te nemen. Natuurlijk was er steeds een 

boeman die al eens graag achter de winnaar liep. Na enkele uren pokémons 

jagen was het al tijd. Op naar de chiro om een lekker vieruurtje te eten en een 

mengeling te drinken. Jajaaaa dat kan smaken bij zo een goed weertje. Een 

politie en dief om het af te leren? Ja daar zeiden we ook geen nee tegen. 

 

Tegen de wind in dag 

Vol verwachting stond de leiding op!! Jajaaaaa met hoeveel zouden we zijn? 

YEEES, alweer een mooie opkomst! De wind was sterk, er was een Zuid-

Westenwind recht van America overgevlogen om er echt iets zots van te 

maken. We namen alle banken, alk het schrijfgerief, al de papieren die we 

konden vinden, en nog zoveel meer. Iedereen kreeg de kans om voor zichzelf 

en aan Belsele een vlieger te vouwen. We deden allemaal ons best om een zo 

mooi mogelijke vlieger te vouwen, wat helaas niet voor iedereen zo makkelijk 

was. Deze vlieger smeten we zo ver mogelijk tegen de wind in! Een niet zo 

makkelijke uitdaging maar we deden het toch maar. Niet alleen in de lucht 

maar ook op het water deden onze bootjes het goed!! Tijd om onze spuitjes te 

vullen met water en het watergevecht te starten. 

Lekker veel voetballen om het af te sluiten. Tot volgende week jongens xxx 

Cinema 
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Vandaag wis het ‘de mol” dag gasten. Da van tv fwa ???? Da zulde wel zien, 

pakt uwe velo en we zijn weg. Na enkele vliegen in te slikken door de te hoge 

snelheid kwamen we aan aan het stationsplein. Wauw, amai, kaas, daar hangt 

een poster van ne mol omhoog fwa. Mah, isda niet de Sinoscoop. Jaah!!! Na 

overleg kozen jullie voor de nieuwe film van Urbanus. Natuurlijk konden wij de 

zaal niet betreden zonde een paar zakken popcorn. Toen konden we de juiste 

zaal binnengaan als echte gangsters. Na een zeer, zeer, zeer mooie reclamespot 

(ma eeeeccchhhtt een schone reclame begon de film. Lachen, lachen lachen, ’t 

was ne schone film ofnie! Daarna namen we onze fiets terug, en reden we naar 

de chiro. Seg, petanque voor de mooie dag eh! 

Speciale dag 

Het moment van de waarheid was aangebroken, een jaar, twaalf maanden, 52 

weken en 1000 boterhammen met kaas eten was het wachten. De speciale dag 

van jongste was weer aangebroken. Vol nieuwsgierigheid spraken wij af op het 

provenciaal domein van Puyenbroeck. Tsjoek, tsjoek, tsjoek, elaaaah scheun 

treintjen. Moh jaaahh just, da rood spinnenweb staat hier, ontereerst naar 

boven. Daarna werden ook de andere speeltuigen onveilig gemaakt. Dan 

maakten we een staptochtje naar de andere kant van het domein. Na een 

uurtje te bakken kwam er een chloorgeur tevoorschijn. Yessss!!! We gaan 

zwemmen. Eerst die strakke spiderman speedo aantrekken mannen. Ouh, 

eindelijk wa verfrissing! En dankzij ‘de fré’ kregen we letterlijk nog emmers 

speelgoed, en kapten da in het zwembad. Aaah nen bal tegen mijne kop, ik pak 

u terug! Een zer geslaagde specialen dag, nu al beginnen aftellen naar volgend 

jaar. Nog een weetje, da bad was overkapt. 

Trickshots 

Een stralende zon, 1 tot 2 beaufort maximum, een heldere hemel en een kilo 

kaas. Meer heb je niet nodig om enorm speciale trickshots te kunnen 

uitvoeren. Geïnspireerd op het bekende You-tube kanaal ‘Dude Perfect’. ‘Pak 

een blad papier (shoutout naar onze sponsor Tonicks) en ne stylo en 

brainstorm even met een groepsgenoot over enkele trickshots’. Nadat het 

roest in jullie brein terug kraakte en jullie konden denken, kwamen de eerste 

ideëen al snel. Eerst kregen jullie de kans om jullie idee in de prktijk te oefenen, 
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wanneer dit lukte, was het tijd om dit vast te leggen op beeld. Wij zijn trots op 

jullie! We hebben veel nice dingen gezien. Tuur & PJ, jullie waren de 

trickshotmeisters van de dag. Een coole video volgt! 
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2 maandelijks Topper programma 
 

12/05   Geen chiro -> speciale dag oudsten 

 

19/05  Kipcurrydag 

 

24/05  Geen ananas op pizza-dag 

 

31/05  Dag van de deurklink 

 

07/06   Palettendag 

 

14/06  Woordspelingdag 

 

21/06  Is het nu 3.14 of pi-dag 

 

30/06  T’is Porto-dag  
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Verslag Kerels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Yoo kerels, soms is lezen wat saai dus hebben we besloten dat het deze keer 

wat mooie fotos zijn die we van jullie hebben. Veel plezier 
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2 maandelijks Kerels programma 
 

12/5   Geen chiro wegens speciale dagen voor de oudste groepen 

 

19/5   een verandering 

 

26/5   Avondchiro  

 

2/6   Avondchiro  

 

9/6   Avondchiro  

 

16/6    Avondchiro  

 

23/6     de laatste Avondchiro 

 

26/7 – 31/7   Kamp 
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Verslag aspi's 
 

Dag japsies, tis het laatste boekske van het jaar en wij zijn al volop bezig me 

vanalles te planne voor kamp. Ge kunt zien da ge allemaal komt voor de rest 

van het jaar eh. 

Ketiaspi weekend 

Het is er eindelijk dat ketiaspiweekend (kerels en aspis dus), iedereen had het 

precies in zijn agenda gezet want iedereen was er. Aja en jullie truien zijn, 

schone dinge ze amai. En nu kunt ge direct iets anders aandoen want we gaan 

ons natuurlijk verkleden. Onderweg naar de weekendplaats, kheb geen idee 

meer waar da was, ma ze hadden er veel citroenen, da weet ik wel nog. En 

onderweg moest iedereen ons ook gehoord hebben eh. En maakt da mee we 

zijn op tijd, hoe kan da nu. Alé, we waren toch nie laatst. Voor het er kon 

beginnen moesten we ons eerst installeren, we hebben de kamer een beetje 

heringericht (alles in de gang gezet) en we lagen allemaal lekker dicht tegen 

elkaar. Ma we lagen er nie alleen er lag blijkbaar ook nog ne boekhouder, 

kweet waarvoor ze die nodig hadden ma twas wel ne goeie. Na nog wa te 

stinken in onze kamer kon het eindelijk beginnen daar. Iedereen kreeg wa verf 

in hun haar, plezant. En zo goe verdeeld zeg. Voor de rest van den avond 

moesten we andere teams uitdagen om rommel te verdienen waar ge blijkbaar 

ene robot mee moest kunnen maken. Maakt allemaal al nie wat was, als we 

maar zorgden da wa da hier winnen. Op het einde moest elke groep zijne 

‘robot’ voorstellen, da was blijkbaar nie zo simpel dus gaven wij wa suggesties. 

Uiteindelijk waren al die robots uit dezelfde familie. En dan wast gedaan denk 

ik, de leden moesten hun nest in en de leiding moest nog wa dingen 

‘bespreken’. 

Tis nu zaterdag, en kben nie zeker of ruben wel geslapen heeft. Voor het ontbijt 

konden we allemaal samen zitten en het resultaat was eraan te zien. Zeker 

omda da maar bleef duren da ontbijt. In de voormiddag waren het allemaal 

spellekes met dezelfde ploegen als gisteren, en twaren allemaal goe actieve 
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dus we konden ons uitleven. Bij het eerste spel pakte iedereen een koord vast 

en moesten de anderen iedereen van da koord krijgen terwijl ze over liepen. 

Op het einde en na zeker 3 man afgevoerd hing zo goed als alleen belsele nog 

aan da touw. Dus goe gedaan eh mannen. Erachter wast een soort rugby, ma 

alles mocht en er stond een stuk of 100 man op da veld. Dus da was ook 

plezant eh. En zo waren het echt nog veel te veel spellekes. Het koningsspel 

hebben ze ook even geprobeerd ma da ging natuurlijk nie me zoveel man. En 

ineens zegt de gewest leiding dat er ergens ne vis verstopt, waarom ge die 

nodig had weet ik nie. Ma twas duidelijk da wij hem wouden hebben. Iemand 

anders had em gevonden, ma dan was er ne slimme van het gewest die zei da 

het grootste stuk wint ofzo. En het was een plushen vis dus da moesten ze geen 

2 keer zeggen.  

Dan was het middageten, twaren hamburgers en tschijnt da da echt lang kan 

duren om te maken. En ge moest bij uw team zitten. Ma bon we zaten nie bij 

elkaar dus kweet na wa we allemaal hebben uitgestoken op diene moment. En 

toch even tussendoor vermelden da die boekhouder nog altijd er is, dus 

moeten we hem da ook duidelijk maken elke keer da hij passeert. Van de 

namiddag is nie veel blijven steken kweet gewoon da het spel wa werk kon 

gebruiken. Voor het spel zijn we naar de speeltuin naast een zwembad 

getrokken , we hebben daar wa ons eigen ding gedaan dan maar. Aja, elk team 

moest zijne robot meesleuren, gelukkig wisten alle teams hem zeker nog zijn. 

En ineens zijn de rakkers er ook, tis toch keti aspi weekend? Na het 4uurke 

werkten ze het spel af. Hoe minder woorden we vuil maken aan de spel dus 

skippen we gewoon verder naar het avondeten, de rest weet ik toch nie meer. 

En het was weer fantastisch, een weekend zou nie compleet zijn spaghetti eh. 

Ma de deze zag wa groen en plakte wa veel aaneen. En ge moest eigenlijk weer 

bij uw team gaan zitten ma f*ck da eh we zetten ons gewoon samen. Samen 

me madam me de dikke noten. En die heeft blijkbaar wa dingen gedaan in de 

douche vorige ketiaspi me ne sam.  En ksnap het nog nie ma ze at haar 

spaghetti me bruine suiker. Ma genoeg over da wijf, arno was ook in vorm. 

Heel de refter had hem wel al gehoord. Hij wou een filmke laten zien ma twas 

er te luid, dus roept hij gewoon en heel die is stil, jammer genoeg werkte het 

filmke nie, alé praat ma verder. En ondertussen zaten we der al zeker duizend 

uur te eten. En den arno was nog in vorm + de gewest leiding liet het weer 
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afweten dus fixte hij het da we konde afwassen. Ge waart er ook allemaal ge 

weet het wel nog. 

We hadden nog nie echt vrienden gemaakt bij het gewest en we hebben het al 

mogen horen. Kweet nie meer waarom ma we hebben heel diene refter 

gekuist, zo proper da het er lag jong. Voor de avond  was het een soort 

keuzevoormiddag ma dan savonds. Kheb 5 frange kunnen spelen dus kben 

content meer weet ik nie meer dervan. En om den dag af te sluiten was het een 

feest, het geraakte wel nie op gang, want de winnaar van het spel mocht 

blijkbaar de playlist maken? Kheb nog nooit zoveel mensen in een ruimte en 

muziek zo stil zien staan. Uiteindelijk is er ingegrepen en is het toch nog in gang 

geraakt. Twas plezant enal, in de gang zitten af en toe was nodig want twas 

echt veel te warm, ma daar kunt ge u ook amuseren omdat iedereen daar moet 

passeren dus kunt ge wa dingen roepen. De kerels hebben daar hun best 

gedaan er heeft 2 man iemand binnengedaan. Volgende keer ist aan ulder ze 

apsis. 

De zondagochtend heeft de leiding naar ne heel zure citroen mogen luisteren, 

allemaal goe en wel. Ma blijkbaar kunnen we nie kuisen. Precies al vergeten da 

we de refter hadden gekuist. Dus geven ze aan ons natuurlijk de sanitair om op 

te kuisen. Nie iedereen apprecieert ons enthousiasme ma bon we kuisen 

gewoon diene sanitair en we bollen het er af. Want WIJ KUNNEN WEL KUISEN 

EH. De citroen van het gewest hebben we gelukkig nie meer gezien.  

 

Twas een plezant weekend mannen, tot de volgende eh. 

 

De carnaval komt er ver aan en de auto ziet er nog niet uit dus een likje verf is 

nodig. Natuurlijk kan iedereen mooi schilderen. Het was niet de bedoeling dat 

er een rubens of picasso op de auto stond dus we moesten ons inhouden. We 

lieten alleen wichit tekenen want hij kan echt nie tekenen tegenover al de rest. 

Er was die dag echt enorm veel wind dus elke keer we wou verven vloog alle 

verf over de moterkap maaaaaaf, Maaaaaf weer een windstoot maaaaf wolla. 

Dan begint da nog te regenen maar toch ook nie en dan toch wel maaaf, weer 

regen maaaf wolla. Dan zijn we maar gestopt door het weer en zijn we naar 
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boven vertrokken om aan onze groepsfeer te werken met een gezelschap spel. 

Kolonisten van catan met duizend en één uitbereidingen. Heel leuk spel maar 

toen kwam PJ binnen maaaf weeral pj maaaf wolla. PJ moest de boekskes 

nieten en da doet hij nie graag (zie maar dat dit boekske goed geniet is). Hij had 

geen plek op de tafel en was te tam om van tafel te veranderen maaaf weeral 

zo tam maaaf wolla. Gelukkig werd het terug mooi weer en konnen we lopen 

van Mevr de boeck haar gezaag. na nog wat verven was de zondag gedaan en 

konnen we uitkijken naar de carnaval. 

 

VROEEEEEEM VRRRROEEEEM BBBBBBRRRRRR BROEM BROEM 

IIEEEEIEIEIEIEIEIEI 

VVVVVVVVVRRRRRRRR

RRR IEIEIEIEI AAAAAA 

BRRRR BROEM BROEM 

BROEM BROEM 

VVVVERRR.  

Dit waren de geluiden 

die heel de zondag door 

Belsele te horen waren. 

Maar hiervoor moesten 

we zondag al om 12 uur 

op de chiro wa 12 uur 

al? da is 2 uur vroeger 

dan normaal, wel goed gerekent ! WAUUUUW het is toch leuk langer chiro?  

We moesten om nog verkleden in Amerikanen en mehikanen. Wist je trouwen 

dat die van mehiko komen? Wat lelijke snorren op ons gezicht en een prachtige 

hoed en boem baf we waren nen mehikaan. Tegenover gestelde waren de 

dikke trumps. We hadden een prachtige trump trouwen lekker oranje en mooie 

haartjes naar achtere. Allemaal 

verkleed moesten we uiteraard de 

auto wat testen en wa lelijk geluid 

maken dus gingen we wat cruisen op 
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het chiro terrein. 13°0828232 man in dienen auto en dan wat patineren. 

Eenmaal dat getest en iedereen verkleed snel een groepsfoto en boem patat 

klaar om te vertrekken. We scheurde door de straten van Belsele tegen een top 

snelheid dat niemand ons heeft opgemerkt. Eenmaal bijna toegekomen aan 

onze plaats waar we moesten toekomen moesten we eerst nog op de grote 

baan te geraken. Lief lachen naar de politie en boem omdraaien want we 

mochten niet op de grote baan  helaas pinda kaas, protje hhaaha ieieieeieieei 

te veel energie knal klaaar kut stage. Okee eenmaal toegekomen bij de 

marginaliteit van belsele werden we eerst boos weggekeekne omdat we op de 

verkeerde plaatst stonden. Onze wagen was wel mooier dus snel effe driften en 

KLAAAAAAR we stonden op de plaats waar we moesten staan. Hier moesten 

we dan nog 280977 minuten staan schimmelen eenmaal we een teken kregen 

konden we eindelijk vertrekken. IETS te enthousiast want na 3 meter moesten 

we stoppen en kregen we gezaag dawe te enthousiast waren. WEL CITROENEN 

MISSCHIEN MOET JE MINDER MET HELEEN VAN HET GEWEST OMGAAN. Okee 

okee sorry da zijn nog frustaties van Keti aspi.  Uiteindelijk ja wat ja geknik 

kunnen we toch vertrekken tegen 5 peruur maar wat iedereen vergeet is dat da 

machien echt veeeeeeeeel geluid maakt ook tegen 5 per uur. Er waren wat 

regels afgesproken dat we geen confetti mochten smijten in belsele dorp dus 

we gingen wachten tot we de bocht om waren in de kerkstraat en boem klets 

ieieieie aaaaaaa vvvrrrrrrrrr luid geluid en stinkte brandstoffen waarvoor Anuna 

elke donderdag gaat protesteren. Klets confetti was na 23 handje gewoon 

allemaal op dus moesten we maar met wat anders smijten gelukkig hadden we 

nog wat lekkere sausen in de ruitewisser vloeistof gedaan. JOOOOST JOOOOST 

JOOOOST vol knallen met alles wa in de auto ligt! En die jongen gaat trouwen 

binnen kort ! helaas na een snelle pispauze en quick wissel begon de auto toch 

wat te manekeren misschien was heeel de tijd gas geven toch niet zo een super 

idee. Uiteindelijk konden we toch nog veel geluid maken we konden gewoon 

geen gas meer geven en snel optrekken. We gingen minder enthousiast over de 

streep waar we prins carnaval toch effe vol kitten en op racen naar de chiro 

waar we ons wrak hebben geparkeerd. Daar hebben de leden hem volledig 

vermoord en dikke kus en knuffel voor de auto de leiding vond het in ieder 

geval wel plezant. 
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een zondag zoals een ander maar gelukkig was arno er nie feeest!!! Die zat in 

italie te schimmelen voor teen of ander. Waarschijnlijk om te vissen achter van 

die hete italiaanse grieten mmm polli umidi. Daar zal hij wel een borsa pesante 

van krijgen. Aja zijn vriendin was er wel bij maarja aasvoer hebt ge ook nodig 

om te vissen. Bo terug naar belsele, omda hij er niet was hebben we dan 

getienerd want hij wilt da nooit doen dus profiteren. Ja meer hebben we nie 

echt gedaan. het was leuk genoeg met de carnaval remix. chance da bolleke 

niet kwam zagen over de courgetten dikke tetten.  

 

De leiding heeft goesting op een zondag spellekes te spelen maar de leden 

percies nie. De Rik was er alleen maar want de rest moest gaan badmintonnen, 

pingpongen of waterpoloën zoek een deftige hobby zoals wij. We hebben ons 

verdiept in spelregels van muurbal. Blijkt da het echt een leuk spel is, wie had 

da gedacht. Omdat we maar één lid hebben zijn we naar een film gaan kijken in 

de cinema. SHAZAAAAAAAAMMMMM, met samuel claxon. Zo ne schone film 

amai waw, blijkbaar als ge SHAZZZZZAAAAM zegt veranderde in superman 

maar nie echt superman want superman is een elien van de planeet zörg en 

SHAZZZZEEEEM is nen tovenaar zoals gandalf. Hij kan ook zijn krachten delen 

waardoor kinderen veranderen in aziaten en hete konijnen. Meer is mij niet 

bijgebleven. Had ik al gezegt dat samuel Claxon in de film speelt. Hij is zwart 

dus hij stierf ook midden in de film.   

 

Dag dag lieve aspiet’tjes rarara wat we deze week hebben gedaan. Helaas 

kunnen er maar 3 leden op antwoorden gelukkig waren wel alle leiding 

aanwezig. We begonnen de dag met een potje muurbal ondertussen weten 

jullie het wel al dat muurbal echt nog een plezant tof leutig spel kan zijn. Nu we 

meer dan 1 lid hadden konden we dit ook beter testen. We spelen echt hard en 

dammm wow die bal vloog naar alle kanten en we liepen en sprinten naar de 

bal ondertussen viel het zweet van ons voorhoofd en begonnen onze vuisten 

gewoon rood te zien. Gelukkig was de bal goed lekker op gepopt waardoor we 

dikke trickshots en twist konden doen met de bal eigenlijk kort samengevat: 

Moesten we mee doen aan wereldkampioenschap muurbal waren we zwaar 

gewonnen. Maar uiteraard was dit niet het enige wa we moesten doen. De 
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leiding had nog program voorbereid en gelukkig dat we regen program hadden 

gezien want ami wat een K*K weer. We konden 5 frangen spelen en de leden 

waren nog nooit zo enthousiast geweest! Maar omdat alle handjes toch vrij 

koud waren deden we ipv kletsen gewoon iets anders. Te moeilijk om te 

allemaal te typen eigenlijk maar die 3 leden weten waarover ik praat. Twas 

plezant gelukkig konden we dag afronden met nog een potje muurbal want 

onder tussen waren we verslaafd en hadden we mega veel energie eigenlijk 

was muurbal erger dan drugs doen! AAAAAAA met rode verslaafde ogen en 

schuimbekken gingen de leden naar huis.  

Jullie favoriete leiders van de voorbeeldgroep 

Peter, 

Peter & 

Peter 
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2 maandelijks Aspi programma 

 

05/05   Jens gaat solo dag 

 

12/05    specialen dag  

 

19/5    Muurbal toernooi dag 

 

 26/5    Citronella dag 

 

2/06    avond chiro 

 

9/06    avond chiro 

 

16/06   avond chiro 

 

23/06   Waterballonnen dag 

 

30/06   Tis bijna kamp 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 
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Topperleiding 

  
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 

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 …   
 

 De hollandse een gestolen auto heeft gespot 

 Arne koppijn van de wind heeft 

 Geert een lievelingsdochter heeft 

 Jasper nog nooit een wist je datje heeft opgeschreven 

 Een muis een vogel is  

 Godelief das bootsvrouwke 

 Thomas 

 Het hier geen café is 

 Jens zijn regels heeft 

 Jonge moederskring 

 Dat thibaut een jood is 

 Jens mooie verslagen doorstuurd 

 Dat vervangleiding niet meer bestaat 

 Jens een telefoonboek maakt 

 Overkapt 

 Arno middageten eet in de zoo 

 You will forever be my always 

 Wichit junior 

 Alberto bettijol 

  Junior het had gezegd 

 De khale klikker 

 We tegenwoordig maar met 7 op een lk zijn 

 Jens heeft geire om te drinken 

 Er een bok zat da u aanviel 

 Thibaut de wijnpokken heeft 


