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Editoriaal 
 

Beste lezer 

 

Het einde van 2018 nadert met rasse schreden, wat wil zeggen dat 
ons jubileumjaar bijna achter de rug is. Gedurende heel het jaar werd 
naarstig gebrainstormd over hoe we dit op gepaste manier zouden 
kunnen vieren, wat resulteerde in een heus feestweekend. Onder het 
toeziend oog van onze wapperende vlag in de nok van de kerktoren, 
werd een sfeervolle retrofuif, een heerlijke kaas- en wijnavond, een 
prachtige tentoonstelling en een schitterende oud-leidingzondag 
georganiseerd. Menig persoon die onze chiro een warm hart 
toedraagt kon komen aanschouwen hoe het chiro Staderas vergaat 
65 jaar na oprichting, waarbij het duidelijk werd dat op het 
chirogevoel geen houdbaarheidsdatum zit. Je kan de chiro wel 
verlaten, maar de chiro verlaat jou nooit! Ik zou graag alle 
medewerkers en aanwezigen willen bedanken, en tot bij de 70ste 
verjaardag! 

 

Nog een beetje praktisch nieuws: binnenkort is er weer onze 
jaarlijkse mosselsouper (18 november), dus inschrijven is de 
boodschap! En ik wens jullie ook alvast een prettig eindejaar toe, 
want het volgende boekje is pas voor januari. 

 

Veel leesplezier! 

Toon 
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Speelclubverslag 
 

Zondag 2 september. Na een zomervakantie met een geweldig kamp was het 
terug tijd voor echte chirozondagen. Het was doop, wat wil zeggen dat leden 
die overgaan naar een volgende groep gedoopt worden en dat de 
leidingsverdeling bekend wordt gemaakt. De jakkie-brakkie stonk wel echt, 
amai! De speelclub kreeg een envelop met daarin een kapotgeknipte foto van 
de leiders. Ze moesten de stukjes terug aaneen plakken om de gezichten te 
herkennen. Zo moeilijk was het niet want de speelclub kan goed puzzelen! 
Thibaut, Jens, Toon en Elias waren de nieuwe leiders, joepie! Daarna was het 
vieruurtje en kon in de zandbak gespeeld worden of gevoetbald. We waren met 
niet zoveel, maar dan was het lekker rustig en konden we doen waar we zin in 
hadden!  

De volgende zondag was het startdag met de meisjes. Na een grote 
openingsformatie met 
heel veel mensen 
werden we in groepjes 
verdeeld om tegen 
elkaar spelletjes te 
spelen. Wie won 
mocht dobbelen met 
de dobbelsteen en 
vakjes vooruit op het 
spelbord. De éénhoorn 
die als eerste aan het einde kwam was gewonnen! Powerhand, bankenvoetbal, 
touwtje trek, blad-steen-schaarrace,… we speelden het allemaal!  

Na het vieruurtje was het tijd voor nog enkele kennismakingsspelletjes, want er 
waren ook veel nieuwe leden. Zo zat deze startdag er al snel op, en konden we 
allemaal naar huis om in ons bedje te kruipen!  
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Op 16 september kwamen een paar rare mannen van uit de woestijn chiro 
Belsele bezoeken. Ze kwamen met een waarschuwing en die luide dat een 
stoute boze man iedereen hun oase wou vernietigen. Dus de speelclubbers 
sloegen hun handen in elkaar en verdeelden zich in 4 sterke teams. Elk team 
maakte zijn eigen 
prachtige oase, ingericht 
met allerlei mooie 
plantjes en andere mooie 
decoratieve dingen. Ze 
konden onder andere 
plantjes verkrijgen door 
spelletjes te winnen. één 
van de grootste spelletjes 
die ze blijkbaar in de 
woestijn kennen is: zoek de schat in het zand! iedereen begon vol goede moed 
te graven en te zoeken achter waardevol goud. en ja hoor ze hadden de schat 
toch wel gevonden zeker! Nadat alle oases prachtig waren ingericht verscheen 
de kwaadaardige boze man. Hij wou elke oase met grond gelijk maken en 
begon met modderballen te gooien. maar de speelclubbers lieten zich niet 
doen! Ze begonnen zelf modderballen te maken en het kasteel van de kwade 
man kapot te gooien. Want onze speelclubbers zijn slim genoeg om door te 
hebben dat het kasteel niet alleen zijn sterk punt maar ook zijn zwak punt is. 
Het is de speelclubbers gelukt! En alle rust en vrede keert terug naar Chiro 
Belsele! Het woestijn volk is tevreden. 

 

24september. de big 5 van 
de dieren wereld is 
gearriveerd in Belsele. En al 
onze speelclubbers wisten 
direct over welke dieren we 
het hadden Maar om elk dier 
te kunnen vangen moesten 
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ze eerst  bepaalde skills leren om de dieren te slim af te zijn. Om een dier te zijn 
moet je dneken als het dier. Dus onze speelclubbers vormde hun eigen 
omgeving, zij waren de muren en samen waren ze 1 groot doolhof. In het 
doolhof bevonden zich 2 dieren. De kat en de muis. De muis moet kunnen 
ontsnappen van de kat door zich snel te kunnen beweging door het doolhof. En 
de kat moet slim nadenken en de muis te slim af zijn om hem te kunnen 
vangen. Veel trage muizen werden opgegeten maar ook veel trage katten 
werden voor schut gezet door muizen. Vele spellen werden gespeeld om elk 
dier te kennen. Maar plots dook er een echte tijger op, op het terrein van chiro 
Belsele. En onze echte safari helden wisten wat te doen! We grijpen die tijger! 
met meer dan 25 speelclubbers waren ze op het wilde beest aan het jagen en 
ze hebben hem succesvol neergehaald. Er heeft zelfs een hele sterke 
speelclubber de staart van het beest met de blote handen er kunnen afrukken!. 
Stoere mannen in een stoere omgeving! 

 

30/09 

 

Het was weeral een prachtige zondag voor de speelclubbers om zich nog eens 
uit te leven: Het weer was mooi, het was weekend… Maar er was één 
probleem. WAAR ZIJN DE KOEKJES NAARTOE?? Het vieruurtje dat de speelclub 
bij het vieruurtje zouden krijgen was verdwenen! Er zat niets anders op voor 
ons om op zoek te gaan naar de koekjesdief. De kruimels van de koekjesdief 
lagen overal en we besloten om het spoor van kruimels te volgen. Dat leidde 
ons naar het speelplein bij de klavers. Om de volgende tip te krijgen over de 
koekjesdief moesten de speelclubbers verschillende opdrachten voltooien zoals 
tegen de leiding winnen bij voetbal. Na een nipte winst kregen ze nog een tip. 
Zo stapten we af naar de mierennest. Daar speelden we verstoppertje, potje-
stamp… Tot plots een getuige kwam zeggen dat de koekjesdief alle koekjes op 
de Chiro aan het opeten was. Snel naar de Chiro dus! Toen we daar 
aankwamen, konden we de koekjesdief op heterdaad betrappen en gaven we 
hem een goede straf. Zo konden alle speelclubbers toch nog genieten van een 
lekker vieruurtje en nog wat in de zandbak spelen tot het tijd was voor polies 
en dief. Zo zat deze leuke chirozondag er weeral op.  
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14/10 

 

De dag van de verkiezingen was eindelijk aangebroken. Gelukkig hield dit jullie 
niet tegen om massaal aanwezig te zijn op de chiro! We trokken met onze 
grote bende naar het bos om daar de oorlog van de bomen te gaan uitvechten. 
Om teams te verdelen hadden we verf meegenomen en laat dat nu net iets zijn 
waar de speelclubbers niet vies van zijn. In een mum van tijd waren jullie 
volledig omgetoverd tot oranje en rode wezens. Dan was het tijd om de 
kastanjebomen tegen de eiken te laten strijden. Iedereen kreeg een kaartje 
met daarop een boom, waarna de bos-stratego kon beginnen. Het werd een 
hevige strijd maar uiteindelijk slaagde het eikenteam erin om de winst naar zich 
toe te trekken. 

Om 16u trokken we terug naar de chiro om daar onszelf nog een beetje in te 
graven in de zandbak. Om half zes was iedereen uitgespeeld en was het tijd om 
terug naar huis te gaan, hetzij wel oranje of rood! 

 

21/10 

 

Iedereen was nog maar net toegekomen op de chiro toen plots een kabouter-
wereldreiziger bij onze chiro stopte. Hij vertelde dat hij net de wereld had 
rondgereisd en ergens onderweg zijn gouden bad-eend verloren was. Er zat 
voor de speelclubbers dus niks anders op dan de wereld rond te reizen om die 
eend terug te vinden. De groep werd in twee verdeeld. 1 groep met enkel 
blondharigen en 1 groep met 
donkerharigen. In elk land wachtte 
de groepen een andere opdracht. 
Onze reis begon helemaal in het 
zuiden, in Kabouterartica. Hier was 
het heel koud en moesten jullie 
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tikkertje-koud spelen. Eerste opdracht geslaagd! We zetten onze reis verder en 
doorkruisten tientallen landen om uiteindelijk in de hel terecht te komen. Hier 
was het extreem warm, maar ook dit hebben jullie overleefd door zeer snel 
kegels omver te werpen. Uiteindelijk bleek het team van de blondharigen iets 
sterker. Fysiek was het zeer zwaar, omdat we zoveel kilometers moesten 
afleggen. Toch blijken de speelclubbers al heel sterke beenspieren te hebben 
want zo’n wereldreis legden ze af zonder enig probleem. Om een beetje te 
bekomen van al dat reizen kregen we een beloning van Casijn! Hij was jarig 
vandaag en had voor ijsjes gezorgd! Bedankt Casijn en nog eens een dikke 
proficiat.  

 

Jullie zijn de voorbije twee maanden altijd in heel grote getale aanwezig 
geweest, wat het voor ons als leiding enorm leuk maakt, want hoe meer zielen, 
hoe meer vreugde! Bedankt voor de voorbije twee topmaanden speelclubbers! 

 

Groetjes 

Toon, Elias, Thibaut en Jens 
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2 maandelijks Speelclubprogramma 
 

4/11    Legerdag 

 

11/11    Koningen en keizers-dag 
 

18/11    Geen chiro wegens onze mosselsouper (allemaal 
komen eten!) 
 

25/11    Bakkerdag 
 

2/12    Sinterklaas komt naar de chiro (als iedereen braaf is 
geweest) 
 
9/12    Piratendag 
 
16/12    Laatste herfstzondag 
 
Vrijdag! 21/12   Kerstfeestje (19u-21u in onze lokalen) 
 
30/12    Geen chiro 

 

!!! Ons speelclubweekend zal doorgaan 1-3 maart 2019, schrijf dit alvast in 
jullie agenda!!! 

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

Dag beste rakkertjes het nieuwe chiro jaar is aan gebroken. En daarom 
beginnen we met een startdag samen met de meisjes juij. De spelletjes 
dat we gingen spelen was allemaal in thema van het chiro jaar ‘ça va’. 
Ze waren allemaal in gedeeld in ploegjes en moesten het einde van het 
eenhoorn pad geraken met behulp van een dobbelsteen. Maar je mocht 
niet zomaar gooien je moest eerst een spel winnen zo was er 
bevoordeeld twee honden vechten voor een been dat is dat er twee 
ploegen op hun buik liggen en er in midden een voor werp licht dat je zo 
rap mogelijk moet kunnen pakken. Achter de spelletjes dat we hebben 
gespeeld hebben we nog een grote politie en boef gespeeld waar 
iedereen enthousiast mee speelde. Maar de dag zat er op en iedereen 
mocht naar huis! om te komen mijn rakkertjes.  

Groet 

Doop 

Wejo leider, tis eindelijk terug chiro! Klaar om gedoopt te worden. 
Iedereen kei blij natuurlijk! Dus alle nieuwe rakkers krijgen voor de eerste 
keer een beetje jakkie brakkie over het hoofd, dat is tegenwoordig al zo 
bekend in Belsele en omstreken dat ze er weken later nog over spreken! 
Daarna was het tijd voor iedereen een ei te laten drinken want ja, jullie 
zijn al rakkers en dan moet je al eens ergens tegen kunnen natuurlijk. 
Stoere beiren als jullie zijn, deden jullie dit zonder morren en zouden 
jullie zelfs nog zo een ei binnen kunnen sikken. Daarna was het tijd voor 
het eerste spelletje, dikke pik! Me moor op de grond aja! Goe sliden 
enazo door de benen van die int midden, echt goe gedaan mannen! De 
ervaring van de jongere speelclubjaren was duidelijk te merken. Alle, op 
naart volgende, ratten en raven! EEEEUUUHJJJ een van de favoriete 
spellekes van iedereen!  Sjans da de leiding zo schoon verhaalkes kan 
vertellen he, dat is gewoon al leuk om naar te luisteren. Iedereen goe 
moegelopen was het tijd voor de laatste activiteit van de dag, de tijdens 
de zomermaanden gemiste politie en dief! Alle, die eerste zondag zat er 
weeral op. Gelukkig dat de volgende week terug chiro was!! 
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Het was een wondermooie lentedag. De 
zon scheen met al zijn glorie om 14u op 
het pleintje achter de kerk. Net daar waar 
ons een geweldige chirozondag te 
wachten stond! De leiding had net een 
Amerikaanse film gezien en dacht; we 
maken er een Amerikaanse dag van! Jaja, 
te starten met de 2e populairste sport van 
Amerika! Baseball, want ja, American 

football ga nie bij ons he, wij hebben dat materiaal allemaal niet. Enfin, 
wij hebben dat ook niet nodig! De rakkers waren in 2 ploegen verdeeld 
en klaar om te gaan!!!! De honken waren wel verspreid over het terrein 
om de conditie toch nog wat op peil te houden. Als we het ons goed 
herinneren was iedereen daar gewonnen??!! Daarna was het tijd voor 
een dikke berta! Welgekend als een kanon uit de wereldoorlog en wie 
waren onder andere de redders van ons land? Jaja, de Amerikanen. 
Hupla, weer een geschiedenisles erbij se. Dikke berta was hard, de 
rakkers vielen gelijk vliegen op een stront maar jullie hebben het o zo 
goed gedaan! Iedereen super fit om te gaan basketten en lebron james 
ies te laten zien dat de echte basketters in Belsele en niet in Amerika 
wonen! Met echte NBA-sterren hier in Belseel was dat echt wel 
zichtbaar trouwens. Eind goed al goed, de politie had net zoals in 
Amerika veel werk met boeven te vangen. Sjans da ze dan toch nog 
allemaal uit de gevangenis mochten en naar huis konden gaan. Tot 
volgende week jongens!  

 

Dag madam-dag 

Op deze regenachtige chiro namiddag mochten de rakkers deels binnen 
blijven... Deels omdat er nog steeds actief moet gebleven worden 
natuurlijk tijdens een passief spel.  

Het dag madam spel bestaat eruit om telkens een kaart van een 
kaartspel te trekken. Elke nummer van het kaartspel heeft een 
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opdrachtje deze was 
bijvoorbeeld naar de kerktoren 
lopen op ter snelst. Degene die 
als laatste deze opdracht 
uitvoerde kreeg een kaart. Zo 
was het de bedoeling om zo 
weinig als mogelijk kaarten te 
krijgen. 

Zo zijn er ook de kaarten met 
boer, vrouw en koning. Als 
deze werden getrokken 

moesten we opstaan en roepen: DAG MADAM!!! ( of meneer ) of HEUJ 
VINIE!!!( = BOER). 

Er was ook nummertje 8, dit betekende een snoepje voor iedereen. 
Jammer genoeg kwam het nr 8 geen enkele keer voor in het spel. Totdat 
Anton... teleurgesteld... 

Na dit alles, tijd voor 4-uurtje en dus zandbak-tijd. De leiders mogen 
namelijk ook eens rusten. Nietwaar? 

Om de dag af te sluiten speelden we zoals gewoonlijk polies en dief. 

 

Bosstratego 
Het was vandaag een zonnige 
zondagnamiddag! De rakkers 
waren niet alleen weeral talrijk 
aanwezig, maar daarbovenop nog 
eens ontzettend enthousiast ook! 
:D Uiteraard heeft de leiding niet 
liever dan allemaal enthousiaste 
leden!  
Jihaa!! Dus konden we er snel 
invliegen. Vandaag gingen we een 
dierenbosstratego spelen in het 
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Sint-andreas bosje achter de ‘Molenwijk’.  
We deelden de rakkers eerst in 2 groepen, we hadden team rood en team 
blauw.  
Elke team kreeg eerst even de tijd om een groot en sterk kamp te maken 
waaruit ze zouden starten en waar ze eventueel ook veilig waren voor de 
stropers (leiding die hen kon tikken). 
 
Nadat elk team zijn kamp af was, kregen alle leden een dierenkaartje toe 
gewezen. De eene was een olifant, de andere een hyena of een tijger… ze 
konden kiezen uit verschillende soorten dieren. Elk dier had zijn eigen sterkte, 
zo kon de Olifant iedereen verslaan, behalve de muis. De neushoorn was de 2de 
sterktste, maar kon dan weer verslagen worden door de olifant. Enzo voort, 
volgens het principe van stratego. Wanneer een dier won van een ander dier, 
werd het kaartje overhandigd aan het winnende dier.  Misschien niet 
onbelangrijk… jongens, er lopen ook stropers (leiding) rond in het bos, en als ze 
je kunnen vangen verlies je ook je dierenkaartje! 
 
Het was een hevige strijd tussen beide teams en lang ging het gelijk op maar 
uiteindelijk is team Rood dan toch nipt gewonnen van team blauw. 

 

Castle on the hill dag: 

‘Bim Bam Bim Bam…’ Ja ja jongens goed 
gehoord, het is 14u! Aantreden!! 
He jongens!! Zo warm weer!! Tis precies 
zomer!! Hoho zalig zalig!! 
Ideaal weertje om een namiddag in de 
zandbak te vertoeven. De rakkers 
werden in 2 teams verdeeld, deze 
mochten ze zelf kiezen! Elk team mocht 
een gigantisch zandkasteel maken, ze 
kregen daarvoor schopjes, emmertjes, 

water, en andere attributen… Ik moet bekennen dat onze rakkers dit 
fantastisch gedaan hebben, na een kein uurtje bouwen stonden er 2 mooie, 
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grote en sterke kastelen in de zandbak van Chiro Staderas Belsele! 
 
Natuurlijk hebben we deze mooie grote en sterke zandkastelen niet voor niets 
gemaakt he!  
Eens ze goed gekeurd waren hebben we de forten voorzien van soldaatjes! 
Opgelet jongens, zorg er voor dat je ze goed vast en beschut zet want straks is 
het oorlog… ;)  
Nadat alle soldaatjes hun vaste positie hadden gekregen mochten de teams om 
de beurt gooien met zelf gemaakte zand-kanon-kogels!!  
Het team dat als eerste alle soldaatjes van het andere team omver had gegooid 
was gewonnen!  
Toch wel makkelijker gezegd dan gedaan, want het duurde even vooraleer we 
een winnend team hadden!! (waarschijnlijk kwam dit doordat onze rakkers veel 
te sterke forten hadden gebouwd :p :p ) 
 
Goed gedaan jongens!!  
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2 maandelijks Rakkers programma 
 

04/11   Jodelaarsdag 

 

11/11    beenhouwerdag 

 

18/11    Ne keer goe brakken dag 

 

25/11   We gaan iets zot doen dag 

 

02/12   De Sint komt!!!!! 

 

09/12   Hopelijk sneeuwt het dag 

 

14/12   avond chiro -> info volgt via mail 

 

21/12   avond chiro -> info volgt via mail 
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Verslag Toppers 
Doopsel 02/09: 
3………………….2……………..1………………….Huplaaaaaaaa! Tijd voor een nieuw 
knettergek chirojaar. Daar zeggen onze toppers geen nee tegen! In tegendeel, 
iedereen was klaar voor de grote dag EEN ECHTE TOPPER WORDEN. Zoals de 
meesten al ondervonden, is dat niet zo een makkelijke taak, en toch is iedereen 
hier in geslaagd. Eerst en vooral was het tijd voor een plechtig vormsel. Hierbij 
is het de bedoeling dat de toppers een hand op hun hart leggen en een eed 
afleggen. Hierna worden ze gedoopt in water, bloem en ‘ons-met-liefde-
bereide’ lekker papje genaamd Jacky Bracky. Hierna kunnen heel de middag 
alle aroma’s tot zijn recht komen. Natuurlijk is dat nog niet alles en werden de 
toppers echt op de proef gesteld. Een borspel gecombineerd met heerlijke 
opdrachtjes zoals een hapje genaamd ‘de boswandeling’, bereidt door chef 
Lander. De ingredienten van de overheerlijke gerechtjes blijven tot nu toe 
geheim. Iedereen deed zijn best om een echt topper te worden. Super gedaan 
mannen! Tijd voor een megagraaf topperjaar! 
 
Startdag 09/09: 
Nu de doop gepasseerd was, stond er eerst nog iets speciaals op de planning. 
Iedereen kwam naar de chiro…ja ja jullie wisten het al. Het was startdag! Elk 
chirojaar wordt ingezet met een namiddag vol massaspelen. De meisjeschiro 
deed hier ook aan mee. De jongste groepen speelden hierbij de hele middag 
samen en de oudste groepen ook. Natuurlijk behoren jullie vanaf dit jaar tot de 
oudere groepen dus deden we een groot bosspel in de namiddag. De toppers 
werden allemaal onderverdeeld in teams en gingen ervoor! Na een ferme 
namiddag deden we een vieruurtje in het bos. Tijd voor een mengeling en een 
suikerwafel! Dat kan al eens smaken ja! Natuurlijk gingen we niet meteen naar 
huis. Politie en dief kan natuurlijk niet ontbreken. Tot volgende week jongens. 
 
Ruiltocht 16/09: 
Leider, leider, wanneer gaan we ruiltocht doen? Vandaag ging jullie wens in 
vervulling! We gingen namelijk op ruiltocht. Jullie kregen een lijstje 
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overhandigd met daarop enkele voorwerpen die jullie moesten verzamelen 
door ze te ruilen met Belselenaars. Natuurlijk moesten jullie eerst wat lekkers 
verzamelen voor jullie ALLERBESTE leiders. Daarna na verzamelden jullie ook 
nog lekkere maïs uit blik en erwtjes voor ons, bedankt gasten echt merci 
hiervoor!! Maar daarna kwam het grote werk. Zoveel mogelijk snoep en 
frisdrank verzamelen. In twee groepjes maakten we de populierenwijk onveilig 
en belden we overal aan waar we dat konden. Na een half uurke was den 
eerste kilo snoep binnen. Als echte vakmannen verzamelden we tegen het 
einde van de dag een volle jutte zak snoep en frisdrank. Na de ruiltocht 
vertrokken we terug naar het heem, want er moest natuurlijk eens geproefd 
worden van de buit. Een buit goed voor 2 maand aan te fretten!! Eeh das lekker 

eh!!  

Dag Madam 23/09: 
Bonjour toppers! Al weer een schoolweek achter de rug! Alweer zoveel lessen! 
Alweer zoveel toetsen en dan BAM! Hét hoogtepunt van iedereen zijn week, 
CHIRO! Er werd aan iedereen gevraagd om met zijn fiets naar de chiro te 
komen, maar het weer zat ons niet mee! Gelukkig heeft de leiding keiveel coole 
activiteiten in hun achterhoofd. Natuurlijk willen we ook niet heel de middag 
binnen zitten want we zitten tenslotte in de chiro eh, niets stopt ons. Daarom 
deden we de ideale activiteit. Dag Madam. Het gaat als volgt. In het lokaal 
hangt een grote lijst met allemaal opdrachten, al deze opdrachten zijn 
gekoppeld aan een kaart en 1 voor 1 draait de leiding een nieuwe kaart om. De 
toppers moeten dan zo snel mogelijk de opdracht uitvoeren die hoort bij deze 
kaart. Gelukkig werd kaart nummer 3 omgedraaid. Oef, de toppers kregen bij 
deze kaart een extra vieruurtje. Iedereen genoot natuurlijk van dat lekkers. 
Smullen maar! Alweer een geslaagde namiddag.  
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Fietsdag 30/09: 

Tommeke tommeke wa doe je nu? Eej koereurken! Vandaag was het de enige 
echte tweewielerdag. Een dag waarin we Waasmunster onveilig gingen maken 
met onze stalen ros. Dit natuurlijk onder leiding van twee professionals. Maar 
voor we konden vertrekken naar ons parcour, moesten er natuurlijk nog enkele 
dingen gedaan worden. Als eerste maakte iedereen zijn rugnummer voor de 
race. Daarna smeerden we onze beentjes in me een lekker zalfke, een zalfke 
waarvan het recept tot op de dag van vandaag geheim is! En als laatste konden 
de kaartjes tussen de spaken absoluut niet ontbreken. Nu stond elke fiets en 
elke topper strak genoeg om te vertrekken. Als zware motoren raasden we via 
Belsele naar Waasmunster. Daar stond een technisch parcour ons op te 
wachten. Voor de grote wedstrijd werd er eerst wat opgewarmd. Als echte 
profs nam iedereen de technische onderdelen. Na het opwarmen kwam 
iedereen één voor één aan de beurt voor een race tegen de klok op een 
uitgestippeld parcour. Proficiat mannen me ulder prestatie, allemaal sneller 
dan Wout Van Aert, da willen we zien!  En Allesio met een toptijd van 38.84 
sec.! Als laatste werd er nog een laatste spurtje getrokken uit de beentjes dat 
uiteindelijk gewonnen werd door Shaun, maar niet getreurd manne, ene 
blonde meneer met bril zei ooit: ‘iedereen is een winnaar’. 

Leidingsweekend 07/10: 
Ai ai ai, deze week geen chiro! Dat klopt, de leiders waren dit weekend op 
leidingsweekend. 
Nog een weekje wachten L  
 
Klassieke middag 14/10: 
Yesssss, eindelijk terug chiro! Na 1 week geen chiro heeft iedereen er natuurlijk 
2 keer zoveel zin in. En ja ja, jullie geweldige leiding ook. Een mooie 
hoeveelheid zon, veel energieke toppers en we waren klaar om een hele 
middag te knetteren. Als snel werden de toppers in 2 teams verdeelt, team 
rood en team blauw. Iedereen team had een fles met gekleurd water en het 
was de bedoeling om zoveel mogelijk water te bemachtigen. Hoe kon je dat 
doen? Door zoveel mogelijk spelletjes te winnen. We begonnen met een tunnel 
graven onder de bank. Hierna een spider-race waarbij je als een spin moet 
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voortkruipen. Een klassieke powerhand en een mooi spel voetbal. Ja, als het 
leuk is, kan het snel 4u zijn. We aten nog iets lekkers uit de zak van onze 
ruiltocht en wow de klok sloeg opeens half zes. Tot volgende week mannen! 
 
Chrysantenverkoop 21/10: 
Vandaag was het tijd om de kas te spetten, dit hebben we gedaan door het 
verkopen van chrysanten. Na de naamopgave in de kerk te Belsele (waar 
enkele onder ons al jaren naar uitkeken), was het tijd om de verkoop te starten. 
121 potten stonden klaar om verkocht te worden. In de voormiddag gingen we 
op verkoop rondom de Chiro. De eerste potten werden verkocht, door de 
puppyoogjes van onze jongste leden. Bij meneer X werkte dit iets minder, want 
in zijn woorden gezegd ‘Nee jong, der is nog niemand duud’. Na een geslaagde 
voormiddag was het tijd om de magen te vullen. Wa stokbrood, wa charcuterie, 
wa saus, wa moet ne mengs eigenlijk nog meer hebben? In de namiddag 
vertrokken we naar de Belseelse wijken voor de rest van onze potten te 
verkopen. Nog eens merci leider Rachid om me onze remork te willen 
rondrijden, echt nen held. Na een paar uurtjes verkoop vertrokken we terug 
richting Chiro met onze laatste 8 potten. Als echte verkopers werden ook de 
laatste exemplaren verkocht. ALLES VERKOCHT!!!! Nog eens nen dikke merci 
aan alle aanwezigen, echt super mannen!! Er staat jullie een geweldig kamp te 
wachten! 
 

Met Hoogachting,  
Uw leiders, Heer Meul Lander en Heer Heyninck Arne  
 

 

 

 

 

 



‘t Boekske	 Chiro Staderas Belsele  	
 

19 
  

2 maandelijks Topper programma 
 

4/11:    André lawijtdag 

 

11/11:    Willy Slijpschijfdag 

 

18/11:   Luc Leffe dag 

 

25/11:   Muis uti plafonddag 

 

2/12:    Kaas stinkt dag 

 

9/12:     Verloren brood zoekdag 

 

16/12:   Walvis met watervreesdag 

 

23/12:   Noorse Zalmdag 
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Verslag Kerels 
 

2/9 

HALLOOOOOOO! 

HET NIEUW CHIROJAAR IS BEGONNEN WOWIE, SUPER, JOEPIE!!!!! 
We kunnen er eindelijk weer aan beginnen. Of wacht nee we missen nog iets. 
Ah ja juist er moeten nog wat nieuwe leden bij de kerels. De nog niet 
gedoopten… de leiding heeft hier speciaal een lekker brouwsel voor gemaakt 
om onze toppers naar kerels te laten gaan. Nadat onze toppers volwaardige 
kerels zijn geworden konden we beginnen aan het echte werk. Zoeken wie de 
leiding is van de kerels. Na lang zoeken omdat het raadsel te moeilijk was voor 
jullie hadden jullie uiteindelijk ons gevonden. Daarna traditie gewijs moesten 
we wel wat virte spelletjes doen. Alee spelletjes meer gewoon virt eten want ja 
dat deden we graag. We hebben ontdekt da timon het varkentje is dat letterlijk 
alles opeet en dat jacob dus geen choco lust. Raar. Ach ja op naar de volgdende 
week van dit jaar. 

9/9 

JA, Vandaag is het startdag 
Nu is het de officiele eerste dag van het jaar! We zien dat er veel nieuwe leden 
zijn allee ja toch bij de speelclub en rakkers want bij ons komen er geen. OK 
met de oudsten gingen we naar het bos van de mierennest om daar een spel te 
doen met… eenhoorns?? Ah ja want dat is het jaarthema van het jaar. Iets te 
maken met ça va ofzo. Ok we moesten dus eenhoorns over de grens smokkelen 
omdat die dus illegaal zijn voor één of andere reden.dus moesten we eerst 
eenhoorns gaan halen bij de kwekers en dan een zak gaan kopen ofzo om ze 
minder te laten opvallen. Wauw amai leuk. Alle team hebben ongelofelijk hard 
hun best gedaan om te winnen maar uiteindelijk was het het blauwe team dat 
de victory had. 

16/9 

deze zondag moest iedereen met de fiets komen want het was uiteraard 
autoloze zondag. We trokken met onze fiets naar het mooie markt plein van 
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sint-niklaas. Want daar was blijkbaar van alles te doen. Eens aangekomen op de 
markt stonden we met open monden te kijken naar wat er allemaal te doen 
was. Eerst op het gemakje wat rond kijken. Daarna begonnen we eraan en 
palmden we elk kraam voor meer als een half uur in. We begonnen met onze 
fietsen te pimpen! Waar we onze fietsen om ter mooiste versierde of met 
andere woorden het kraam leeg haalde. Dan deden we met onze prachtige 
velo's mee aan de wedstrijd om ter traagst fietsen, die we met gemak wonne, 
enzo de legendary fietslichtjes mee naar huis namen. Na de grote winst, 
moesten we ons haasten naar de chiro. Toen we op de chiro aankwamen was 
er nog net tijd om de winnaar met de mooiste fiets uit te rijken.  

 

23/9 

Spijtig genoeg was het slecht weer. Dus besloten we om binnen te blijven. We 
begonnen met levend stronten, telkens er een kwartet werd gevormd moest je 
zo snel mogelijk naar het midden lopen en daar op ne vleeshoop gaan liggen. 
De gene die laatste was kreeg een kaart, de bedoeling was om zo weinig 
mogelijk kaarten te hebben, anders waarde gescheten. Want den eerste die 
tien kaarten had was verloren. Nadat de eerste persoon aan tien kaarten zat 
was het tijd voor het lucifer spel. Ze moesten een brandende lucifer doorgeven 
en bij de gene die het uitging kreeg een handicap zoals op 1 been staan, 1 oog 
afgeplakt,... Dan was het al snel tijd voor de winnaar bekend te maken voor de 
opdracht van de week. 

 

30/09 

Waauw de leiding had iets superzot gemaakt met 2 hoeden & papiertjes in, 
echt ongelooflijk! In de ene hoed zat er telkens een voorwerp en de andere een 
spel. En zo speelden we een spel met een voorwerp! Ik weet nie meer goe wa 
er allemaal passeerden maar de gekste combinaties werden getrokken, 
uitgeprobeerd, en meestal afgekeurd. Zo is voetballen met een frisbee verre 
van optimaal, maar ook bowlen is niet simpel met een matje. Dat weten de 
kerels nu ook en dus spelen we vanaf nu enkel gewone spelletjes met gewone 
voorwerpen. Tot volgende week kerels! 
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14/10 

Ah nee nie tot volgende week want het was leidingsweekend. Jammer als er 
toch iemand op de chiro stond! Maar de week daarna was het wel terug 
gewone chiro, en niet zomaar een gewone chiro, het was een speciale chiro! 
Die volledig in het teken stond van de grote gemeenteraadsverkiezingen in 
België van 2017. Om het hoogtepunt van de democratie te vieren hadden de 
kerels hun kans om een eigen partij op te richten. Onder andere de joskes 
probeerden zoveel mogelijk stemmen te stelen van de julientjes. Originele 
namen ze mannen ;)  
Om stemmen te halen moest je net zoals een echte politieker goed kunnen 
klappen, dus werden jullie getest op u er goe kunnen uitpraten zonder 
EEEEEEUHM te zeggen. Bij sommigen ging da goe, bij anderen ging da nie. Wij 
weten al op wie van jullie we zouden stemmen ze! Ook moesten jullie, net 
zoals de echte politiekers, zoveel mogelijk geld (ballen) van de andere burgers 
proberen innen onder de vorm van belastingen. En verder ook nog me 
tennisballen naar elkaar gooien en dan de kegel proberen raken, da was nogal 
wa! Omda we jullie ook me niets alleen kunnen laten zonder da het kapot gaat, 
was het spel na 4u gedaan, voor we konden zien wie de beste partij was.. 
Prutsers! :) Na de 4u dan gewoon nog wa praten (kerels = praatgroep van chiro 
belsele), en polies en dief en twas weeral 6 lange dagen aftellen naar eindelijk 
nog ies ne chirozondag 
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21/10 

Jajajaja 9 kerels stonden zondagnamiddag 14u weer klaar op parochieplein van 
Belsele, benieuwd naar wat de gekke leiding deze keer weer had voorbereid. 9 
kerels want Wannes kon nie en Ferre moest gaan zingen. En der was ne 
nieuwen, welkom Emile, vriend van Jacob. We hadden de afgelopen weken wel 
genoeg op die chiro gezeten, dus tijd om het dorp eens te gaan verkennen. Hoe 
kan da beter dan me een ruiltocht tegen elkaar? 3 groepkes werden gevormd, 
3 locaties werden gekozen en men ging op tocht! Doel was om met zoveel 
mogelijk waarde terug te keren (uiteraard beoordeeld door de vakkundige jury: 
PJ, Robin & Junior) Want degene met het minste waarde was verloren en kreeg 
niets (of toch vele minder)… Ondertussen op ruiltocht moesten er ook een paar 
vraagjes/raadseltjes opgelost worden, de ene was al wa gemakkelijker dan de 
andere blijkbaar (volgens jullie zijn wij allemaal 25 jaar?)  
Terug op de chiro waren we onder de indruk van wat jullie hadden verzameld: 
een lege koekendoos, een muziekcd, potje erwten&worteltjes.. Jammer genoeg 
nie zoveel waard allemaal maar toch goed geprobeerd! Uiteindelijk was er een 
team gewonnen want zo gaat da meestal me een spel, tenzij da iedereen is 
gewonnen ma dan is er eigenlijk niemand gewonnen want das hetzelfde. 

Merci om de voorbije 2 maand altijd me zo veel te komen mannen‼! 
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2 maandelijks Kerel program 
 

4/11:     Pj-lozedag 

 

9/11-11/11:    WEEKEND!!! Info volgt 

 

18/11:   Mosselsouper(geen chiro) 

 

25/11:   Hopen da pj zijn exames goe gingen dag 

 

2/12:    Frankydag (avondchiro) 

 

9/12:     We leren emille kennen dag (avondchiro) 

 

16/12:   Zijn wij de toekomst van ons land? Dag (avondchiro) 

 

23/12:   Praten over emoties dag (avondchiro) 
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Verslag Aspi's 
02/09 DOOP !  

 

AAAAAAAA het is weer zo ver. Eindelijk terug chiro. Iedereen is flink uitgerust 
na een wel verdiende vakantie. En iedereen wist wat er op de eerste Chiro 
zondag van het nieuwe schooljaar gebeurde! DOOOP. Iedereen weet wat dat 
betekent. Je komt dan in uw mooi kledij naar de chiro da vuil mag worden en 
dan worden jullie als aspi als laatste groep naar voor geroepen. Daarna volgt 
een tekstje over uw mannelijkheid en hoe jullie goed moeten luisteren naar de 
leiding op vlak van meisjes! Dan volgt er een beetje water over jullie hoofd met 
wat bloem. Uiteindelijk komen jullie bij de laatste post waar een prachtige 
mooi lekker ruikende brei op jullie staat te wachten. Er zitten/zaten zeer 
voedzame dingen in!  Het was heerlijk hoe de jakkiebrakie een weg vond door 
de neusgaten die dan op hun eigenbeurt de geur proberende te omschrijven 
van iets onbekend. Geweldig en wat had de leiding plezier! Na de formatie 
kregen jullie enkele minuten de tijd om zich om te kleden in de juiste Chiro 
kledij want nu jullie volwaardige aspi’s zijn moesten jullie nog zoeken wie de 
volwaarde leiding is. Jullie kregen een vragenlijst met allemaal raadsel dus 
eigenlijk een raadsellijst. Met die raadsellijst konden jullie uiteindelijk de 
volledige leiding verdeling ontraadselen. Dit duurde lang! AMI WAAUUWWW 
LANG. Na het gevonden te hebben waren Wannes en Arno toch blij om met 
jullie als supergeweldige leuke aspi’s in de groep te zitten! Ruben zat helaas 
tussen de boeken (letterlijk) maar hij ging de week erachter zeker en vast 
paraat staan! Nu was het eindelijk tijd voor een aantal activiteiten. Eenmaal 
aangekomen op het terras stond een heel mooi dartbord maar dit was niet 
zomaar een dartbord dat was aangepast met veel lekkers te eten en te drinken. 
Iedereen mocht 3 pijltjes gooien en het vakje waar je op bent beland is uw 
combinatie van eten. HHHMMM en lekker smullen was dat. Zeker rik heeft zich 
enorm geamuseerd. En de rest ook uiteraard. Gelukkig is Thijs goddelijk 
vertrokken in een mooi kleedje. 

 

09/09 Startdag 
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De doop is gepasseerd, we weten wie onze leiders zijn. Er zijn nog geen leden 
gestopt dus dat is een succes. Vandaag is het startdag, dat betekend dat we 
samen met de wijvenchiro spellekes spelen. Amaaaaaai, zo veel kinderen, pfff... 
Gelukkig gaan de oudste groepen naar het bos voor een bosspel. Het was een 
bosspel zoals je er al zoveel hebt gedaan. Er worden 4 teams gemaakt, allemaal 
me hun eigen kleur. Die teams zoeken dan een kamp in het bos. Je moest 
ergens opdrachten gaan doen om iets te verdienen, ik weet niet meer wat, was 
het iets met een eenhoorn, piehorn, π-horn? Al die bosspellen lijken wat op 
elkaar. Ergens onder of op de brug kon je deze kaartjes misschien wel 
upgraden, me verf of een zak? Ik weet het niet meer. In het centraal punt kon 
je met je kaartjes gaan dobbelen en als je geluk had geld verdienen. Maar er 
liepen 2 boemannen rond, Wannes en Wannes en na een tijdje hingen die 
gewoon rond het centraal punt omdat dat blijkbaar gemakkelijker is. Ten slotte 
liep er ook nog iemand rond met een fluovest, als ge die in uw kamp kon 
krijgen kreeg ge ook iets. Om 4u kreeg iedereen een wafel en wa drinken, ma 
die wafels lagen nog op de chiro, dus moest er iemand om. Dus we sturen de 
helft van een team erom, toch? Ondertussen had het wel lang genoeg geduurd 
voor iedereen en keken wie de winnaar was (team blauw? Want ja blauw was 
de goeie kleur). Terug op de chiro deden we nog een polies en boef met 
iedereen, of we geholpen hebben weet ik ook niet meer.  

Tot volgende week, dan ben ik er weer met meer weer. 

 

16/09 Autovrije zondag 
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Autolose zondag en een zondag zonder auto. Dit was een perfecte Aspi 
activiteit. Voor we vertrokken met de fiets richting Sint-Niklaas moesten we 
allemaal een mooi stukjes kleding uit de verkleedkoffer. En wat prachtpareltjes 
kwamen daaruit. Je kan 1 van deze pareltjes bewonderen op het facebook 
profiel van Wichit. Eenmaal iedereen verkleed vertrokken we per fiets naar 
Sint-Niklaas. Na het parkeren van de fiets klommen we direct op de klimmuur 
waar we direct commentaar kregen omdat we te wild waren. We waren niet 
wild we waren gewoon enthousiast. Iedereen op en over de klimmuur en we 
konden verder met het verkennen van een volle markt en een vol heyman 
plein. In de straat tussen deze twee markten stond een kraampje met een 
fantastisch spel dat we iedereen eens moest proberen. Ward was hier 
uiteraard kampioen van. We kregen ook van die enge begeleider snoepjes waar 
we nog goed met hebben gelachen.  Verder in de straat was een circusartiest 
bezig waar onze aspi’s zicht goed met hebben kunnen amuseren. Hij haalde 2 
aspi’s naar voren die onder een andere naam aangesproken werden om dan 
mee te doen met de artiest. Ook hier hebben we goed met kunnen lachen 
maar dat hebben heel de zondag gedaan. We waren eindelijk aangekomen op 
het heyman plein waar we een mooi meisje hadden gezien bij een 
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springkasteel activiteit. We werden vastgebonden aan onze buik en moesten 
dan met de rekker vooruitlopen om zo ver mogelijk een stukje velcro naast ons 
te plakken. We hebben goed gelachen en onze krachten kunnen uittesten dit 
leek veel gemakkelijker dan dat het eigenlijk was. We waren wat vermoeid en 
besloten dan op een bakje te gaan zitten bij de karate post. Opeens sprong 
daar de muziek aan en was het een minimaxi pret feestje J. Na het dansen 
hadden we wat honger en dorst gekregen dus besloten wa naar de enigste 
winkel te gaan in heel sint niklaas die open is op zondag en dat is de winkel bij 
pretland. Daar stond iemand achter de kassa die we citroenen moest kopen 
want ami ze. Na het eten en drinken gingen we om een mooie glinster tatoe. 
Een aantal in de nek een aantal op de schouder en dan 1tje op een zeer mooie 
plaats niet waar ruben ? ;) 

23/09 kaartendag 

 

De zon schijnt en kinderen spelen buiten en genieten van de zon maar aspi’s 
zijn al wa ouder en oude mensen kunnen niemeer tegen de zon dus gaan ze 
binnen wa kaarten en babbelen over dat vroeger beter was en dat de jeugd van 
tegenwoordig zich niet kan gedragen. Met bekende oeroude spelletjes van 
toen, de sos waar sommigen hun ware aard naar boven komt. Gelukkig is er 
een behandeling voor deze kwaadaardige chronische ziekte en dat is het er uit 
duwen me vlees en hoop. Nu oude mensen hechten ook al meer belang aan 
alles en ne oude mens heeft natuurlijk zijn lievelings bad spelkaarten en ja, dat 
hebben ze ook met als haas een zeer pienter jongentje en zoals oude mensen 
da doen gaan die dan op zo een mooie dag eens gaan wandelen en een vriend 
gaan bezoeken voor een koffie en een koekske dus wij vertrekken naar onze 
goeie vriend Jamiel om een lekker chipke te eten. Ey merci e geile jamiel en wij 
sponseren graag uw familie en nonkels en tantes en neven en nichten. Allee 
oude mensen moeten ook wa vroeger in bed dus slaapwel. 

 

30/09 Verkoopdag  

BEREIDINGSWIJZE: 
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-Dit recept is voor een 10-tal grote wafels 
-Klop de gesmolten boter op met de 
suiker en het zout, voeg de eieren 1 
voor 1 toe en de helft van de melk 
-Spatel de bloem erdoor en de rest van 
de melk tot je een egaal beslag hebt 
-Laat het deeg 15 min rusten, verwarm 
ondertussen je wafelijzer 
-Smeer de platen in met 
zonnebloemolie en verdeel het deeg 
met een houten of plastieken spatel 
-Laat de wafel 4 min bakken op de 
medium stand voor een mooie 
goudbruine wafel 
Voor degene die ook eens een wafelke 
wilt bakken en geen 200 wilt kopen 
maar wij nie zeney.  

Wij kopen grote hoeveelheden aan en verhandelen die in kleine 
eenheden. Spotgoedkoop, lekker en het belangrijkste, extreme 
winstmarges. Ons product snel aan de man brengen maar met 
een betrouwbare levering dan kan je  op de wafellaars van 
Belsele Nv® rekenen. OP=OP  

Onze werknemers zijn zeer geëngageert en 
verkopen met passieons product 
doeltreffend, zoals  zoals arends naar hun 
prooi. Sommige wachten tot het slachtoffer 
voorbij is en baff in de rug, het slachtoffer 
had het niet zien aankomen en koop meteen 
10 dozen, andere verkopers nemen dan de 
trucen van een hangelvis over. Met hun lieve 
gezichtjes verleiden ze het niets 
vermoedende slachtoffer, zoals het licht dat 
aan de hangelvis hangt maar wat ze niet weten is dat de verkoper gevaarlijke 
tanden heeft en hun ogen op de portemonnee geviseerd zijn en vlammmmmm 
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5 dozen aangesmeerd. Dan heb je ook nog de verkoper die zich gedraagt zoals 
een kleine pup en de papa roept en whee whee papa whee whee en vlam 3 
dozen in zijne kop geramd, en vlam vlam alle dozen zijn op. Nv wafellaars van 
belsele® zit met een succes jaar en stijgen op de markt naar een monopoly over 
de zware vervuilende wafel industrie. Dank aan alle medewerkers, verkopers, 
voorzitters, aandeelhouders en sympathisanten. 

 

 

14/10 Autokes 

The slicer en the pittbull 

Jaja, vandaag is de dag, de grote dag. Jullie fantastische leiding heeft weer 
fantastisch program voorbereid. Hoe blijven we toch erop komen? We gaan 
vandaag met autotjes rijden, zo van die op afstand bestuurde. We hebben er 2 
dus we moeten 2 teams hebben. We hadden als optie 1, ‘De Slicer’, volgeplakt 
met mesjes, deze auto moet maar in de buurt van een ballon komen om hem 
kapot te krijgen, snel zijn is het belangrijkst! Dan hebben we ‘De Pitbull’, deze 
heeft naast ook enkele mesjes, zeer veel punaises enzo. Precisie en mikken is 
essentieel bij deze. 
Elk team heeft nu zijn wagen, tijd om naar de arena te gaan. We hebben 
verschillende game modes voorzien. Free for all, Deathmatch, capture the flag, 
en nog veel meer. En dat allemaal gewoon met ballonnen. Na wat rondjes van 
wat meer leek op willekeurig rondrijden en ballonnen kapot doen, begonnen 
we meer en meer te prutsen. De belangrijkste ontdekking was dat een ballon in 
de buis kapot knijpen echt leuk is, wauw. Met onze gepimpte rides besloten 
we, eigenlijk voor de leden (jullie dus), om naar de wijvenchiro te gaan. Zonder 
echt een plan reden we met onze autotjes de wijvenchiro in. Na wat blind 
rondrijden verschenen de auto’s weer van achter hoek. Verder naar de jamiel 
maar voor enkele lekkernijen. Na bijna omvergereden te zijn door enkele oud-
leiders (ik noem geen namen). Kwamen we nog meer oud leiders tegen… ‘A, 
aan het oefenen voor de battle?’. Neenee gewoon origineel program, volledig 
zelf verzonnen. Volledig toevallig dat we iets gelijkaardig deden. Dat zou toch 
heel schaamtelijk zijn om te oefenen, om dan later de kans te hebben te 
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verliezen? Maar allé, even 4-uren en de auto’s van het terras laten springen en 
het was al polies en boef. 

Tot volgende week, dan ben ik er weer met meer weer. 

 

 

21/10 Pijndag 

Ja, we zijn dus verloren de woensdag, nie eens in de finale geraakt. De 
reputatie van de chiro om zeep. Dus zit er niets anders op dan enkele van de 
favoriete spellekes van jullie leiders te spelen. Maar voor we konden beginnen 
gaf Ruben jullie nog enkele wijsheden mee, gratis en voor niets. Ma we kunnen 
nie heel de zondag in ons lokaal zitten, dus naar buiten! Ah, niet luisteren, da is 
jammer. Misschien is een knuppel wa overtuigender. En niet veel later stond 
iedereen beneden. Daar lag al een stoel en een touw klaar, dus iedereen wist 
waar er stond te gebeuren. Maar voor we verder gaan, de Rik moest nog 
mtb’en, wa da is weet ik nie maar da doet er ook niet toe. Wanneer hij toekomt 
lijkt het ons maar normaal hem te verwelkomen met een vleeshoop. Maar 
verder met het spel we hadden 2 vrijwilligers nodig en iedereen stond 
natuurlijk te springen om vrijwilliger te zijn. De eerste vrijwilliger werd 
vastgebonden aan de stoel, de tweede vrijwilliger werd geblinddoekt. Hij moet 
met een knuppel de eerste vrijwilliger verdedigen. De rest moest de eerste 
vrijwilliger proberen los te krijgen. Dit ging allemaal goed, af en toe werd 
iemand goed geraakt maar het ging vooruit. Tot de laatste ronde waar Ruben 
de verdediger was. Hij leunde over de stoel en sloeg rond hem, dus niemand 
durfde echt in de buurt te komen. Maar na veel proberen en veel blauwe 
plekken is het toch gelukt. Tijd voor een iets rustiger spel na dat he? Jaja, het 
volgende spel was als ge valt hebt ge zeer, en de naam zegt alles wat je moet 
weten. 2 man loopt met een touw naar de overkant, de rest moet over het 
touw springen en als ge valt ben je verloren, maar het belangrijkste, dan hebt 
ge zeer. Ondertussen is Rik er nog altijd niet, waar blijft hij toch, iedereen wilt 
Rikby spelen. Blijkbaar heeft hij zijn knie bezeerd bij het mtb’en (nog altijd geen 
idee wat dat is). Jammer, volgende spel. Niet rikby, maar het dierenspel. 
Iedereen heeft een ‘dier’ en een geluid. Je moet je geluid en dan de naam van 



‘t Boekske	 Chiro Staderas Belsele  	
 

32 
  

een ander dier zeggen, dat dier moet dan hetzelfde doen, enzovoort. Er staat 
iemand in het midden met een knuppel die op de persoon mag kloppen die aan 
de beurt is. We hadden een mooie verzameling ‘dieren’ vandaag, ik zal ze eens 
overlopen, of wat ik kan herinneren, want gewoon een hond was te makkelijk: 
schreeuwende jamiel, bollekesaap, drieteenmeeuw, paulus, geil maaskantje 
jonge, neushoorn nog iets, vogelbekdier en de zebreeuwse blokvis. Allemaal 
met hun eigen uniek geluid. Na nog meer blauwe plekken was het al tijd om 
naar jamiel te gaan. De niet schreeuwende soort. Ondertussen proberen we 
nog steeds Rik te overtuigen toch te komen. En onderweg komen we hem toch 
gewoon tegen! Terug op de chiro na te eten waren we niet vergeten wat er in 
het begin is gezegd. Dus gaven we Rik een vleeshoop. Na het vieruurtje en wat 
voetballen was het tijd voor polies en boef. 

Tot volgende week, da ben ik er weer met meer weer. 

 

Jullie favoriete leiders ( van de voorbeeld groep ), 

Frank, 
Frank & 
JosephFrancoisAntoineEugeneChislain 
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2 maandelijks Aspi program 
 

04/11:   kaas en wijn dag 

 
9/11 - 11/11:  weekend  

 
18/11:   Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging dag 

 
25/11:   gastronomische dag 

 
02/12:   avondchiro 

 
09/12:   avondchiro 

 
16/12:   avondchiro 

 
22/12:   kerstmarkt 

 
30/12:   geen chiro 
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De leiding 
 
Arno Van Raemdonck 
Studies: accountancy fiscaliteit 
GSM: 0498765291 
Email: prive_arno@hotmail.com 
Hobby's: Chiro, Cijfertje, Vliegen 
 
 

 
 

Anton Vermeiren 
Beroep:schrijnwerker  

GSM: 0470 27 44 21 
Email: anton.vermeiren@outlook.com 

Hobby's: chiro, airsoften  
 
 

 

Elias Van Haevermaet 
Studies: 3e bach geneeskunde 
GSM: 0474 20 91 55 
Email: elias.vanhaevermaet@live.be  
Hobby's: Badminton, prei plukken en naar sneeuwwitje 
kijken 

 
 

Leonard De Blende 
Studies: psychologie 

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

Hobby's: Chiro, eten en drinken 
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Pieterjan De Boeck 
Studies: Digital arts and entertainement 
GSM: 0474343561 
Email: pjdeboeck@gmail.com 
Hobby's: chiro, In haarstaking gaan, Op de achterban van 
een corolla zitten 
 

 
 

Jens Verwulgen 
Beroep: Logistiek medewerker 

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

Hobby's: Zagen over eten, panikeren bij knappe vrouwen in de 
auto, chiro , wa staan in de hete zon 

 
 

Wannes Praet  

Beroep: astronaut 
GSM: 0499 74 75 65 
Email: Wannes.praet@gmail.com  
Hobby's: Chiro , karpervissen, kleurenwiezen 

 

Robin Depraetere 

Studies: 1ste master Burgerlijk ingenieur 
GSM: 0471214785 

Email: robin.depraetere@hotmail.com 
Hobby's: Chiro, rijst verzamelen 
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Toon Rombouts 

Studies: 2de master bio-ingenieur  
GSM: 0470 29 38 58 
Email: romboutstoon@hotmail.com 
Hobby's: Chiro, wind zaaien en storm oogsten 
 

 

Arne Heyninck 

 Studies: Logopedie 
GSM: 0492 95 99 76 

Email: arne.heyninck@hotmail.com 
Hobby's: Chiro, parkour, buidelzakken verzamelen van 

buideldieren 

 

 

 

Ruben Van Belleghem 

 Studies: electromechanica 
GSM:0488271848 
Email: vanbelleghemruben@gmail.com 
Hobby's: chiro,op een bal trappen, nacht wandelingen 
maken en plamuren 
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Wannes Vereecken 

 Studies: Toegepaste informatica 
GSM:0499756829 

Email: wannes.vereecken@hotmail.be 
Hobby's: chiro, teenkaasverzamelaar, struisvogels nadoen 

 

 

 

Cedric Dhondt 

 Studies: Chemie 
GSM: 0478071291 
Email: cedric-dhondt@hotmail.com 
Hobby's: chiro, pottenbakken, achter een boek zitten, 
gras maaien 

 

 

Lander meul 

 Studies: 7de jaar Hotel 
GSM: 0471224629 

Email: Lander.meul@gmail.com 
Hobby's: Koken, mountainbike en chiro 
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Thibaut Depraetere 

 Studies: Burgerlijk ingenieur 
GSM: 0476241286 
Email: thibaut.depraetere@outlook.com 
Hobby's: Chiro, tieneren, verschillende kaassoorten op t-
shirts printen 

 

 

 

 

 

Jasper Van Haevermaet 

 Studies: industrieel ingenieur 
GSM: 0479627528 

Email: jasper.vanhaevermaet@gmail.com 
Hobby's: Toeren, Wielen zuigen 
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Annonckes 

Agenda	
18/11: Is het mosselsouper! Dus kom maar allemaal mossels eten bij ons in de 
parochie! 

 

1/2: Ons Wintervuur waar we allemaal gezellig rond een vuurtje kunnen zitten!       

                                                                                                                                                  

9/3 Onze Quiz waar niet alleen vragen te beantwoorden zijn maar ook prijzen 
te winnen zijn! 

 

21/07-31/07: De datum van het kamp in 2018 staat al vast! 

 

U kan zich ook al inschrijven door 25 euro lidgeld over te schrijven naar 
BE21 7376 0217 2003 met mededeling naam voornaam van uw kind 
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Wist je dat …   
 We op pensioen kunnen 
 Geert in onze chiro zit 
 Er een reden is waarom onze t-shirts niet rood 

zijn 
 Leo de grande 
 Dat leo graag eens gaat drinken met jongens 
 Zo kan het niet verder 
 Doe maar 70-40 
 Pihorn 
 Grondvocht 
 Dat brussels airlines 14 bollen heeft 
 Je aa de star van de campagne kan beginnen 
 Het noorden in het oosten lag 
 Leo een sos is 
 Spanje aan de evenaar ligt 
 Verlengkabels veel geluid maken 
 Je niet naar de ehbo mag gaan als je jarig bent 
 Er iemand op zoek is naar leo 
 Je kleren kan kiezen maar je hoofd niet 
 Boeren leuker is dan chiro 
 Leo een kauwgom is 
 Het vettig hoopje vettig is 
 De camion zijn dochter kwijt wou 
 We met een kruiper zitten 
 Fietsen in spanje echt een slecht idee is 
 Blijven echt een slecht idee is 
 Voor 150€ alles kapot mag 
 Je er van kan blijven eten 
 We zijn vriend niet zijn 
 We met 6 zijn 
 Drieteenmeeuw 
 Dat we een heerlijke bende zijn 
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 Ambriage hetzelfde is als 24 uur maar dan met niets doen in plaats van 
fietsen 

 Petra hoedje af 
 Barbaduurke 
 Paulus graag gelatine eet 
 Willi slijpschijf in baal was 
 Tgeleken 
 In een groep met depraetere en praet is een praatgroep met pj 
 Dat belangrijke mensen meer dan 1 dag jarig zijn 
 Dat hij 20 vrienden heeft 
 Dat we het nog nooit hebben meegemaakt 
 Dat wij de toekomst zijn 
 Dat Paulus bij EUHLLEUHLJEU Werkt 

 
 


