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Editoriaal 

Beste leden, ouders, oudercomité en alle andere 

chirosympathisanten, 

 

De lente is ondertussen het land ingeslopen, de coronamaatregelen 

laten ons weer een tikkeltje meer toe en de zomer staat voor de 

deur. Een ideale tijd om er met de chiro op uit te trekken op 

zondagmiddag.  

 

Intussen is de leiding ook volop bezig met de voorbereiding van het 

kamp. Om het bivak goed voor te bereiden, verkennen wij de streek, 

enkele grotere spelen, animaties, dagtochten en nog veel meer. 

Vergeet niet, we gaan dit jaar op kamp naar Kaulille, van 21 tot 31 

juli. Kaulille, een dorp in de provincie Limburg waar wij dit jaar 10 

dagen lang de tijd van ons leven zullen hebben. 

 

Als laatste wensen wij met onze leidingsploeg, alle mensen te 

bedanken die dit jaar mee genoten van ons heerlijk Mexicaans 

afhaalevenement “Chiro Con Carne”. Ons verliep zeer goed! Bedankt 

voor al jullie steun! 

 

Wij horen iedereen spreken als we zeggen: “Laat de zomer maar 

komen!”. 

 

Vele chirogroeten aan iedereen 

 

De leiding 
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Speelclubverslag 
7/3: Willie Slipschijf dag 

De anonieme kiwi sloeg toe vandaag en we moesten hem bestrijden, maar daar 

had Willie Slipschijf geen goesting in. Samen met jullie trokken we naar 

bolleken om een aanklacht aan te geven voor geluidsoverlast.Bolleken zat 

namelijk ook ooit in de chiro en hij weet als de beste wat je moet doen tegen 

zulke sloebers. Na een goede preek van bolleke waarin we alle details te horen 

kregen over het bestrijden van dit soort schorem gingen we er dan ook 

effectief voor. Eerst en vooral moesten we spelletjes spelen om de kiwi bang te 

maken.2 honden vechten om een been, da een spel da niemand de naam van 

weet, katje slinger, het kwam allemaal aan bod! Vervolgens moesten we de 

kiwi vangen. Hiervoor hebben we een blauwe gasfles gebruikt die we op de 

kiwi hebben gesmeten en vervolgens hebben we de kiwi gebruikt om heel het 

lokaal af te breken. Dat blijkt in te zijn de laatste dagen!! Moe en voldaan 

keerden alle speelclubertjes naar huis. Tot volgende keer gabbers! 

(gebaseerd op waargebeurde feiten) 

 

14/3:  

Hey hallo daar! Vandaag was het tijd voor 1 tegen allen. Hierbij moeten jullie 

een lange lijst opdrachten afwerken tegen 4 uur, anders gene 4 uur. De 

opdrachten waren onder andere: 150 duuzend keer rond het terrein lopen, 20 

penalties scoren, geld tellen ma echt veeeel geld, een mooie krijttekening 

maken, een pot water leeg drinken (en nee Charles da was nie de bedoeling om 

uw handen daarin te wassen), 100 keer pompen, de leiders tekenen, een wc-rol 

nummeren, 10 verschillende blaadjes verzamelen, 1456 wasknijpers op uw 

gezicht steken,...   

Uiteindelijk waren alle opdrachtjes gelukt en stonden er  welgeteld nog 14 

seconden op de klok. Jullie hebben gewonnen, kei goe gedaan iedereen! 

Derna kon iedereen genieten van een welverdiende 4uur en nog wa 

bouwwerken maken in de zandbak. Na nog ne polies en dief in de zandbak was 

het tijd om naar huis te gaan, tot de volgende! 
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21/3: 

Hey hallo, dag wereld, dag mensen, dag vrienden allemaaal! Het is hier met de 

anonieme typmeneer wantja jij weet niet wie ik ben. Vandaag stond ik op en 

waren er drei veugelkes aan het vechten. Dit vond ik zelf heel ruig, maar het 

bracht mij op ideëen. Ik denk dat er ons een ruige dag te wachten staat. Enja ja 

hoor, we doen het gewoon. We begonnen met een stevige pot rugby, trekken, 

sleuren, bijten en graaien. Waarom noemt da eigenlijk een ‘pot’ rugby en 

waarom geen pan? Daarna nog wa strafballen, straf gedaan ze 

BAAAAAAAAAAAAAAAAAP. Twas voor de rest nog ne ruige middag waar we 

goe geravot hebben. Als afsluiter sprongen jullie als echte aapkes nog in ons 

nieuwe trektouw.  

 

Tot volgende week, groetjes Jan Kaasoor 

 

28/3: geen chiro 

 

4/4: geen chiro pasen 

 

11/4:  

Zon zon zon, echt tof om den dag zo te beginnen. Wist je trouwens da de zon 

echt groot is. Vandaag trokken we met z’n allen naar den bos. In het 

welbefaamde Sint-Andries bosken. Een bos is een plaats waardat er bomen 

random groeien waardoor je erond moet stappen. Voordat we konden 

beginnen moesten we ons vermommen, wantja er is een havik gespot in 

Belsele. Dus moeten we ons volsteken met takken, bladeren en nog wat 

uitwerpselen van Jerom de compostworm voordat we aan onze spellekes 

konden beginnen. We speelden verschillende zoek- en balspelen in het bos en 

maakten er samen een crazy namiddag van. Bedankt en tot ziens eh 
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18/4: vandaag doen we de containercup ma dan zonder container. 

Verschillende disciplines werden georganiseerd net zoals in de echte cup. We 

deden golf met een hockeystick, kogelstoten met petanqueballen, 100m 

sprint… ook een zelf uitgestippeld fietsparcours zat erin, om de beurt om ter 

rapst dit parcours afleggen, zeer spectaculait was dit met het bochtige 

parcours. Ook de monkeybars waren aanwezig. Dit deden we aan de bars van 

de goal. Miel was hier de absolute kampioen. Meer dan 160 bars deed ie wel. 

Dit zou zelfs in de echte containercup een record zijn. Na alle disciplines bleek 

ook miel de winnar te zijn, op de voet gevolgd door Emile. Super gedaan 

iedereen vandaag, tot de volgende!!! 

 

 

25/4:  

Tijd om nog eens naar het welbekende sportterrein van de populierenwijk te 

gaan. We begonnen met een matchke hockey en er werd stevig geklopt amai 

mijn schenen zien nog steeds blauw. Derna verhuisden we naar het 

basketbalterrein en werd er een spannende pot gespeeld met Miel als MVP. 

Tot slot nog een goeie match voetbal met enkele wereldgoals en de winning 

goal door jawel … Victor! Met een prachtig schot de keeper op het verkeerde 

been gezet. Goe gespeeld mannen! 
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Dan was het al tijd om terug te keren naar de chiro om iet te drinken en nog wa 

te spelen in de zandbak. Nog eeen klein spelleke gespeelde en het was weeral 

half zes. Tot binnen 2 weken en geniet van de chili con carne! 

 

2/5: geen chiro wegens chiro con carne 

 

9/5: vandaag een schitterende zondag, warm zon en geen vuile ziektes. De 

speelclub kon knikkers verdienen door spelletjes te winnnen. Beginnen deden 

we met een potje 10bal. Je moet 10 passen geven per team zonder dat het 

andere team de bal kan onderscheppen. Een goeie opwarmer voor wat erna 

kwam. Heg bananenspel, iedereen staat op een rij met de rug naar de leiding. 

De leiding legt in 1 hand een banaan of een ei. Dan moet deze persoon zo rap 

mogelijk weglopen zonder gepakt te worden. Victoir werd gepakt een kreeg het 

ei over zn hoofd. Ook carlos kreeg een ei over zijn hoofd. Daarna kwam een 

potje bankenvoetbal met 3 teams. De voetballers onderscheidden zich hier. 

Senne, wout, louis, bleken de goede voetballers en keepers! 

Tijdens 4uurtje konden ze in de zandbak een knikkerbaan bouwen. En twas me 

tunnels enal amai zeg!!! Twas weer in orde vandaag, meer moe da nie zen!! 

 

 

De groeten! 

 

Japser, Sjoubert, Slengder & Wardt 
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2 maandelijks Speelclubprogramma 
 

16/5   Banksters gaan los-dag 

 

22/5   avondchiro (info volgt) 

 

29/5   avondchiro (info volgt) 

 

5/6   avondchiro (info volgt) 

 

12/6   avondchiro (info volgt) 

 

19/6   avondchiro (info volgt) 

 

27/6   Tis weirm dag 
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Rakker verslag 
7/3: 

Amaiiiii eindelijk tis weg die rare bubbels van 10. kzen blij dak da nimeer moet 

doen ze dus  

wa gaan we doen vandaag leiderrrrrrrrr. 

Aja tis morgen internationale vrouwendag dus we kunnen daar blijkbaar wel iet 

mee doen e. Haartjes strak naar achter, energiepeil op duust en goan. Ne goeie 

fluitbal, dikke pik, knuppelvoetbal en om te eindigen ne goeie vleeshoop. Twas 

een grote spanning en kzag veel enthousiasme amaiii kwas trots zn. 

en we hadden denk ik ook nog iet me stoelen gedaan ma da weet ik al nimeer 

zn. 

 

 

 

14/3: 

ahhhhh tis terug zondag hebde der wa zin in mannen? Want ey kheb zo 

gehoort da we blijkbaar naar den bos gaan euhjjjj. Iedereen natuurlijk veel te 

enthousiast want bomen zijn populair deze dagen zn. Maar alleee we zijn 
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vertrokken om dasstrego te spelen. En wa is da dasstrego leiderrr? Jha da’s 

stratego ma me ahzo een das. En als gy iemand tegen komt van het andere 

team moet gy blad, steen, schaar doen. Aja en pas op voor den toon want 

blijkbaar is die te goe als boeman maffffffffffffff tooonnnn. maja als gy uwen 

das kwijt zijt kunde gelukkig naar den arne om ff in een boom te hangen en dan 

krijgde een nieuwe das. 

Echt de beste opdrachtjes ooit. Wha is da al 5 uur. Op naar de chiro want 

blijkbaar worden gulder opgehaalt om half 6. Alleee jha kheb da toch gehoort. 

Tot volgende week e mannen! 

 

21/3: 

Den eenentwintigste maart was het tijd om de elektriekenstaak te veroveren. 

Team groen tegen team geel in een uiterst spannende strijd. Iets me twee 

ganzen die vechten om een olifant in een plastieken zakje? En iets me voetbal 

op zijn Chinees en iet me quizvraagjes. Nie zo makkelijk, maar nu weten we 

tenminste hoeveel stranden Amerika heeft! 
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28/3 en 4/4: 

Geen chiro helaas helaas pindabaas. 

 

11/4 

Onvoorstelbaar, klokslag 14u. Tijd om nog eens goed erin te vliegen. Vandaag 

deden de rakkers hun best om de elektrieken staak te veroveren. Met bubbels/ 

teams van 10 namen ze het coronaproof tegen elkaar op een deel van de radio-

actieve zone rond de elektrieken staak te veroveren. Bij ieder deel van de 

radio-actieve zone, deden we een zot spel om te bepalen wie de rechtmatige 

eigenaar zou worden. De eerste zone kon men winnen door het volgende spel. 

Een speler van het eerste team staat achter een lijn en trapt de bal het 

speelveld in. Het andere team staat in een afgebakende rechthoek en de speler 

die de bal heeft getrapt moet zoveel mogelijk mensen tikken. Hij mag tikken tot 

de bal terug over de lijn geraakt (door afgevaardigden van het andere team). 

We deden eveneens een waanzinnige quiz-battle, levend pingelen en een red-

het-olifant spel. Hierna kwam het kroonspel  Elk team heeft een koning met 

een blik pringles/kroon op het hoofd die ze moeten proberen eraf te gooien. 

Als het lukt zijn ze gewonnen. Om 4u dronken we een goei mengeling en hupla 

tot volgende week rakkerige jongknapen. 
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18/4: 

Jahaa, lekker weertje weer! Haal dat touw maar boven en dan kunnen we van 

start gaan met een stevig potje powerhand. Power in de handjes en gaan! Klop 

alle coronafrustratie er maar uit! Daarna werden de kegels ineens op elkaar 

gezet voor een spelletje diemolishing towers. Leider wablief? Ja het is de 

bedoeling om elkaars toren omver te gooien. Telt schuin vallen ook? NEEE. 

Maar wel goe gejaapt mannen! En wa gaan we erna doen? Een goeie 

eilandrace uiteraard, met een zeer actieve krokodil die nogal hongerig is. En 

een knuppel heeft om zijn prooien te belagen. Jammie jammie. En zo vliegt de 

zondag weeral voorbij en is het al bekan mei. Amai. 
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25/4 

Op 25 april 2021 stond iedereen op met een glimlach en het geluid van 

fluitende vogels. 

Ahja he, want ela manneken, tis chiro he. We trokken met z’n allen naar het 

idyllisch oord, gelegen te Hof van Belsele 2, achter de keirk, nevest ons gebou. 
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“De zandbak”. Vandaag was het tijd om ons nog eens goed uit te leven in de 

zandbak. We startten met het vertrouwelijke trekspel waarbij iedereen een 

touw moet vast pakken en de overkant moet bereiken zonder het touw los te 

laten. De anderen proberen het touw los te wrikken en wie laatst overblijft, 

wint. Hierna was het tijd voor een goeie dikke bertha. Zonder enige twijfel 

deed iedereen zijn best bij de the-amazing-ultimate-spider-reverse-sandpit-

contest. Onder muzikale begeleiding van Darude Sandstorm Detweiler flute 

remix gingen de rakkers nog nooit zo snel door de zandbak. Na nog enkele 

heftige sprongen met het verspringen, kregen we uiteindelijk toch dorst en was 

het tijd voor 4uurke. Een goeie polies en dief om af te sluiten en juwwww, tot 

volgende week he. 
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2 maandelijks Rakkers programma 
 

 

22/5   Door de poort van Dennis dag  

 

29/5   Girodag  

 

5/6   Waar is het gouden ei dag  

 

12/6   boerderijdag met special guest  

 

19/6   Elektrieken step dag  

 

26/6   Let's go urban! 
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Verslag Toppers 
 

HEEEEY Topppers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Onze eerste chirozondag bij dit verslag was den avondchiro waarda we ne film 

hebben gekeken opt twitteken. We hebben naar new kids gekeken samen met 

de tokes opt groot scherm. We hebben dan ook wa snacks ernezo voorzien 

voor ulder als ge het nog herrinerd. Na de film hebben we dan ook een kleine 

voetbalmatch gedaan voor de resterende 10 minuten te vullen. 

 

De Volgende week wwas het geen chiro wegens leidingsweekend. 

De week daarna was het pasen ¯\_(ツ)_/¯ 

De volgende zondag was leider Sasha er niet dus was Ouldeider Robin er om te 

vervangen. Ma geen gevrees want het was nog altijd super plezant. We zijn 

vertrokken me een versie van blad steen schaar race. Alleen dan zonder de 

blad steen schaar. En zonder de race. We hadden banken in een parkour gezet 

en aan de 2 uiteinden van het parkour stonden 2 teams. Elk lid had een kussen 

vast. Ze moesten proberen overhet parkour te gaan maar als ze eraf vielen 

moesten ze terug en mocht een volgende teamlid gaan. Als je iemand anders 

tegenkwam moest je hem er dus afduwen met het kussen. Zo hebben we dit 

parkour constant zitten veranderen en soms wat ongebalanceerd gemaakt. En 

soms ook in de hoogte gezet voor extra spanning. Hierna hebben we nog lepel 

en vork gedaan watdat moeilijk uit te leggen is dus da ga ik nu niet doen. 

Allessinds ook een heel tof spel. En dan zat de dag er ook weeral eens bijna op 

ma twas wel mega plezant. 

 

Vandaag hebben wij besloten om levenden dag te doen. Alle spellekes waren 

niet met de voorwerpen da we normaal gebruiken. Maar de voorwerpen zijn 

wijzelf! Zo begonnen we met levend stronten waarbij je kaarten moet 

doorgeven en proberen een kwartet te hebben . als je vier dezelfde hebt moet 

je op een kussen int midden van de kring springen. En al de rest moet erop 

springen. Als je laatst bent dan zijde de stront en krijg je een kaart. Hoe hoger 
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de kaart was hoe meer stront je hebt. Wie opt einde meeste stront heeft 

verliest en was vrijwilliger voor het volgende spel! 

En het volgende spel was levend rugby. Waar dat je waarschijnlijk al kunt 

raden. De rugybal is vervangen door de vrijwilliger gekozen door het vorige 

spel. En ik geloof dat dat oscar was ! Proficiat! Oscar moest dan in het midden 

liggen. En de twee teams moesten hem proberen naar de kegeel te trekken van 

het andere team. Hierna hebben we nog levend petanque gedaan. Waar dat 

we het klein balletje weg smeten en ze dan geblinddoekt er zo dicht mogelijk 

bij moesten gaan staan. Soms werd er dan wel wat geduwd enzo maarja. We 

zijn eenmaal topper he. En da wast.,. 

 

JUPLAAA WEER EEN NIUEWE ZONDAG! 

en sinds vandaag hadden we een nieuw lid! De richard welkom manneken. En 

voor zijn eerste zondag zijn we begonnen met iedereen te testen in alle 

vaardigheden. Precisie kracht snelheid en nog wa zever. En we zijn begonnen 

met uithoudingsvermogen. Door te muurzitten. Waarbij tuur won. Dan zijn we 

overgegaan naar een race rond de kerk. Waarbij…… Tuur gwonnen was. En dan 

zijn we overgegaan naar behendigheeid met krokodillen gevecht . waarbij Luca 

was gewonnen. En dan kracht met het vakkenspel waarbij ook Luca was 

gewonnen. Ook hebben we nog een hanengevecht extra gedaan waarbij 

Richard was gewonnen. 

 

De volgende week was het chili con carne dus geen chiro. Ma twas super 

lekker! 

 

De week daarna wast eindelijk nog ne keer GOE weer! Ddus konden we nog 

eens me water spelen he. Dus we dachten om een zembadje te maken int zand 

dus zijn we natuurlijk eerst een grote put beginnen graven en die beginnen 

vullen met water. Dan hebben we van alle spellekes gedaan in de waterput 

zoals uitbrekertje inbrekertje en een spel waar je in een kring staat en elkaar 

vasthoud en elkaar in de modderput probeert te trekken. Hierna hebben we 
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een modderworsteltoernooi gedaan.  voor de rest moet ge het maar vragen 

aan leider Sasha 

Jullie Leiding 

JP en Paulus Robin Junior Leo Elias. Aja en Sasha 
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2 maandelijks Topper programma 
 

 

23/5   Bal de vollei  

 

30/5   zondag dag 

 

6/6   Hopelijk goe weer dag 

 

12/6   Avondchiro (info volgt) 

 

19/6   Avondchiro (info volgt)  

 

27/6   DEN LETSTE 
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Verslag Tokes 

07/03  

Ja hallo. We hadden een zondag vol me allemaal zeer gewone spellekes 

voorbereid. Moet ook eens kunnen eh. Om te compenseren geven we vandaag 

wel iedereen een handicap, azo uw armen en benen gebruiken is veel te 

makkelijk. Dus enkele rollen tape later waren we klaar om te starten. Tis wel 

echt al lang geleden en mijn geheugen laat mij serieus in de steek. Ma 

natuurlijk hebben we direct rugby gedaan, en ge start a liggend dus de eerste 

uitdaging was rechtstaan, eens ge recht stond moest ge de bal kunnen pakken 

en vast blijven houden. En hoe meer tape er aan uw hangt hoe moeilijker alles 

gaat blijkbaar. Derna was iedereen het al wa gewend en kwam de tape al wa 

los dus ging alles beter. Vervolgens was het dat ene spel met de stoel maar dan 

me een kegel want da was makkelijker voor ons, jaja da was plezant. Voor het 

vieruurtje hebben we wa levend gestront, waarna jullie verlost werden van 

jullie handicap. Euuuhm ja de rest van de dag was ook heel plezant. Tot 

volgende week op den avondchiro. 

 

14/03 

Blijkbaar hebben ze in het middelbaar examens voor de paasvakantie dus 

hadden wij geen andere keuze dan een avond chiro te geven. En wat is nu het 

leukste om te doen op een avond chiro? Een boswandeling natuurlijk! Onze 

leden werden in 3 groepjes afgezet in de prachtige bossen van puivelde en 
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moesten hun weg terugvinden naar de chiro. Door de bossen van Puivelde 

maakte ze hun weg naar de Gouden Leeuwstraat en daarna verder richting de 

Boskapel, van daaruit wandelden ze tussen de weides richting de 

koutermolenstraat en zo door Belsele naar de chiro. Om er voor te zorgen dat 

ze niet verloren liepen had de leiding zich onderweg verstopt en natuurlijk 

konden we het niet laten om de leden wat te laten verschieten. Alle 

onderbroeken zijn droog gebleven en iedereen is veilig op de chiro geraakt… 

Maar bedoeling was dat ze een waterballon veilig tot op de chiro kregen maar 

dat was niet echt een succes, laten we zeggen dat ze meer bezig waren met 

weglopen van de leiding dan op hun waterballon te letten. 

 

21/03 

Ela success met de examens die tegen da ge dit leest gedaan zijn eh! Dermee 

da het ook nog eens avondchiro is. De vorige was wa intensiever en iedereen 

kon zijn energie goe gebruiken om te studeren. Dus als goede leiders hebbe we 

beslist een film om te zetten. Ne laptop een beamer en het witteke is alles wa 

ge daarvoor nodig hebt. De film die we hebben gekeken is de enige echt new 

kids turbo, als huiswerk kunnen jullie naar new kids nitro kijken alhoewel turbo 

wel veel beter is. Verder heb ik echt niets meer te vertellen behalve da het echt 

een goeie film was en da popcorn maken echt nog nie zo simpel is. na de film 

hadden we nog 2 minuten of azo maar da hield ons nie tegen nog snel wa 

tegen ne bal te trappen! Tot de volgende binnen een paar weken, want Pasen 

enal.  

 

11/04 
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Op een mooie zonnige dag leek het een goed idee voor ons om naar het 

mierennestbos te gaan. Tijd voor een spel dat Jarno ook niet kende: Dag 

Madam! Na veel dag madam en monsieur en azo was het tijd voor het tweede 

spel van de dag. Tijd voor een oude baseball dat echt altijd leuk is. Baseball is 

een gevaarlijk spel want ge kunt zo een tennisbal in ou nek krijgen (2 keer 

zelfs). In het teruggaan vonden we nog een mooie boom om tegen te springen, 

maar er schortte nog een beetje aan jullie sprongskills, te laat en eeeecht nie 

ver. Maar ale tijd voor 4 uur en nog wa tieneren en voila gedaan banaan. 

 

18/04  

Op deze zonnig dag wilden we graag het nieuwste item van de chiro eens 

uittesten, een splinternieuw trektouw! Natuurlijk weten wij wel meer te doen 

dan alleen touwtje trek. We hadden niet alleen een nieuw touw deze zondag 

maar ook een nieuw lid! Zijn naam is Alexander en volgens mij hebben we een 

waardige tegenstander gevonden voor Shaun. De eerste test voor het touw 

was hoe goed het iemand vast kon houden op een stoel terwijl de rest deze 

persoon probeert los te maken. Er was natuurlijk wel iemand die de stoel 

verdedigde met een hard voorwerp alleen we geblinddoekt. We speelden ook 

het heel originelen touwtrekken en laten we ons zeggen dat de leden toch 

sterker waren dat verwacht.. We hebben ook getest hoe hoog de leden kunnen 

springen en hoeveel zeer ze konden verdragen met het spel “als ge valt hebde 

zeer”. De naam zegt het al er zijn wa mannen gevallen en hebben wa zeer 

gehad. Na veel me het touw te hebben gespeelt was het tijd om nog is het spel 

dikke pik te spelen hier moet ge zo snel mogelijk door de benen van de persoon 

in het midden geraken en de laatste moet bij die persoon aansluiten waardoor 
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er om den duur een zij van benen ontstaat waar ge moet door kruipen. na nog 

wa voetballen was den dag weeral gedaan, het touw was goedgekeurd en het 

nieuwe lid ook tis te hopen da hij blijft!  

 

 

 

 

25/04 
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Een van de eerste warme dagen van het jaar deze zondag tot nu toe. Dan is het 

natuurlijk tijd voor een spel met waterballonnen. Tijd voor zeeslag. In 2 velden 

langs beide kanten van een zelf gecreëerd bouwwerk moesten 2 kapiteins hun 

boten beschermen met hunne kop. Na wat zoeken ging het gooien van de 

waterballonnen en het verdedigen beter en beter. Het was echt spannend, 

maar het was 4 uur dus het spel werd vroegtijdig afgebroken. Beetje voetballen 

en de dag was om pom pom. 
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2 maandelijks Tokes program 
 

 

15/05   avondchiro - among us dag baap 

 

22/05    avondchiro - HOEZO KOM JE OP DEZE COMBINATIE dag 

 

29/05   avondchiro - eeeeuuuuuuuuhhhh dag 

 

05/06   avondchiro - vandalisme dag 

 

12/06   avondchiro - Ruigen dag 

 

19/06   avond??? - Kip me kroket dag 

 

27/06   den letsten dag 
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Verslag aspi's 
11/04 

We gaan fietsen! Naar BIETN! BIETN JONGHE! DIKKE BAK ME BIETN! Het 

pitoreske bietn lag vlak bij Doel, gekend voor zijn zoutige geur van zeelucht 

maar ook bekend als locatie van de nieuwste videoclip van DJ SLENGDER 

(binnenkort voor jullie allemaal te zien op jullie beeldschermen). De zon scheen 

op onzen bol en het zweet druipte uit ons hol maar na een grote inspanning en 

na lang fietsen waren we uiteindelijk toch aangekomen aan onze eerste 

tussenstop: de beek van De Pré om te gaan vissen. Want ja ons préke had 

nieuwe viskes gekocht en wij hadden wel een hongerke na die loodzware 

fietstocht en zo een kabeljauwke da eet ne mens al nekeer geiren ze. 

Aangezien het gemiddelde fretsel op een chirozondagnamiddag niet zo culinair 

hoogstaand is (vooral de vervallen pralines van jamiel trekken dit gemiddelde 

naar beneden, vurte jamiel) waren de mannen vastberaden om er enen te 

vangen. Helaas Pindakaas: blijkbaar ligt der op den bodem van den beek een 

halve meter kak waar die vurte vissen inkropen als ge ze wou vangen. Een wijze 

man zei op dat moment: DAN MOEK DIE STRONTVISSEN OOK AL NIE MEER EIN. 

Gelukkig werd onze honger rap gestild want er waren bietn in bietn. 

 

Intermezzo: 

Er zijn 8 soorten bietn: Chioggia bietn, de gele biet, de rode biet, de vergeten 

Oerbieten, snijbiet, suikerbiet en als laatste witte bietn. Daarbij heb je ook nog 

zomer en winter bietn. 

 

Bronvermelding: Karin en Ger. 8 soorten Bietn! En wat je ermee kunt doen. 

Internetsite 2017. Beschikbaar via: https://bonenenbiet.nl/soorten-

bieten/#:~:text=Er%20zijn%208%20soorten%20bieten,nog%20zomer%20en%2

0winter%20bieten. Geraadpleegd 15 mei 2021 Door T. Depraetere. 

 

Fotootje van de auteurs: 

https://bonenenbiet.nl/soorten-bieten/#:~:text=Er%20zijn%208%20soorten%20bieten,nog%20zomer%20en%20winter%20bieten
https://bonenenbiet.nl/soorten-bieten/#:~:text=Er%20zijn%208%20soorten%20bieten,nog%20zomer%20en%20winter%20bieten
https://bonenenbiet.nl/soorten-bieten/#:~:text=Er%20zijn%208%20soorten%20bieten,nog%20zomer%20en%20winter%20bieten
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einde intermezzo 

Amai da was plezant in bietn, nog nooit zo goe gehad. Nu nog rap terug naar 

Belseel want we hebben nog nie int vijverke van De pré gezwommen en nog 

geen ringlings gekocht en nog geen blauwe snoepen gestolen van de Jamiel en 

das traditie en aja laatst aangeraakt eh. 

Wij doen deruit 

DIKKE BAK ME BIETN!! 

ajuus 

 

 

18/04 

Ik weet niemeer exact wat er gebeurt is die dag maar voor de literairen en 

geleerden onder jullie: ziehier, een elfje. 

Franky 

maagdelijk ros 
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Een zeldzaam soort 

Waar blijft mijn beurstapijt 

Ganaardekapper 

 Auhteur: T. Depraetere 

 

 

Een zondag 

Er was eens een jonge man. Die niet zo goed op een brommer rijden kan. 

Zijn naam is j*rgen en had nood aan een paar chirurgen. 

jammergenoeg was niet alles te redden. Hij kon niet meer in een één 

persoonsbedden. 

Dan was er een jongen, niet zo preuts.  

Een junior wel eens waar,in de familie preut. 

ging op wandeling door het dorp 

tot hij op j*rgen zijn ogen worp 

hey jongenman, zei de fietsende kolossaal 

is het goed als ik een pintje voor u betaal 

Jazeker zei de enthausiaste junior, 

en ging hij op pad met zijn nieuwe mentor. 

Er waren ook jongens, een bende van de molenwijk. 

waren hun leiders beu met al hun gezeik 

zaggen de kolossale man en zijn stappende vriend 

goede dag zei de kolossale man die hen een pintje toedoent. 
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dank u wel mooie man voor de hoogtepunt van de dag. 

blij dat ik jou ontmoeten mag.(quote: Nicole & Hugo) 

 

 

Een zondag in het niet verre geleden. 

Wegens last van dyslexie hebben we een gastspreker die de dag zeker heeft 

bijgewoond.  

ik geef jullie de enige echte Leo de blonde, een dik applause ontstond. 

 

Het was zondagmorgend, warm, regenachtig, dof, alle, ’t zag er weer naar uit 

dat er 4 seizoenen gingen voorbijrazen deze laatste dag van de week. Dus uit 

de veren en in die chirokleren. Stipt 14 uur. Aantreden. Iedereen samen één 

roepen. Ook Keisboer, die nog met wallen tot op de grond stond. Of wast 

Toonje met een houten koppeke? Ze riepen toch weer heel luid en met een 

ferm zware stem. Daarna recht naart lokaal, jullie beste leiders stonden jullie 

op te wachten voor een onvergetelijke chiro dag. Of stonden we daar nu net 

niet meer te wachten? Of wel? Jawel, toch wel. Klaar om te doen waar we goed 

in zijn. Net zoals de Koorkodde, in niets dus. Alle, das fout gezegd. Gelijk dat de 

Italianen zeggen ‘Dolce far niente’. Genieten van’t niets doen dus. Nadat 

iedereen zijne vélo gevonden had reden we richting de vijver van de pré. 

Rijstkoek had het wa lastig want die zijn conditie was nie goe omdat die alleen 

maar aan paardrijden doet en teveel koeken fret. Nadat we die ellelange tocht 

hadden afgelegd kwamen we aan aan die vijver. Zilverui wou der direct in. Echt 

een klein kindje soms, maarja, jullie zijn dan ook nog aspi’s he. En die corona 

heeft eigenlijk wel 1,5 jaar van jullie ontwikkeling onderbroken dus we verstaan 

da. Wij wouden er stiekem ook direct in en deden da gewoon want wij zijn 

leiders en al volwassen. Iemand moest dan kei traag die flamingo opblazen 

zodat we daar op konden dobberen. Dan dobberde we der wat op en keken we 

wat naar elkaar. Toen moesten we uit die vijver want ’t was tijd voor naar de 

Jamile te gaan. Allemaal tezamen slenterden, kuierden en strompelden we 

richting de dagwinkel dat eigenlijk ne nachtwinkel is waardat alle vervallen 
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producten van de colruyt te vinden vallen. Lekker, echt lekker. Der zaten ook 

wat schone deernes op het bankje dat we passeerden. Met jullie 

casanovakwaliteiten joegen we die dan direct weg en daarmee was de klus 

weer geklaard. Dus merci Zilverui, ondanks dat gij wel al uw vaccin hebt gehad 

omdat uw mama bij Pfizer werkt, dat ge toch nog ervoor zorgt dat de andere 

aspi’s niet in contact komen met andere mensen buiten de chirobubbel. Da’s 

echt super verantwoordelijk van u en ook echt mega tof. Goe, derna aten we 

en babbelden we wat over koetjes en kalfjes en vooral niet over jullie 

gevoelens. Die kroppen we op hé jongens. Niet vergeten, da’s de manier om al 

uw problemen op te lossen. Der niet over praten met mensen op de chiro. En 

dan wast bijna 17u30 en bijna tijd om terug naar mama en papa te gaan. 

Wachtend, smachtend, uit het raam naar de regen kijkend, op die volgende 

chirozondag.   

Gr, T&R. 

 

 

Leo samenvatten in een kort gedichtje(tis echt nen babbelaar): 

 

warm,heet,scheun weer vandaag, 

zwemmen in de pree dan maar. 

voorbij de beek met vissen 

hopelijk kunnen ze er eentje missen. 

met de flamigo bij de hand 

viel het vissen weeral door de mand 

2 hete beren liggen toch wel te zonnen 

ow er is iets in de broek ontsprongen 

zwemmen in de o zo mooie waterput 
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ik heb me voor thibo voorniets opgetut 

dan maar worstelen met de flamingos 

tjei, het meer is percies bodemloos 

eindelijk weg van die vuile plas 

dan maar lekker zonnen op ons dakterras 

 

*wij chiro zijn niet aansprakelijk voor d-t fouten, mistypen of andere 

spellingsfouten. Je bent zelf aansprakelijk voor het fout interpreteren van deze 

woorden. Indien u toch een klacht zou willen indienen moet dit via PieterJan 

gedaan worden zodat het probleem absolute niet opgevolgd kan worden. Dank 

u. 
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2 maandelijks Aspi programma 
 

15/05   in ou put dag 

 

22/05    in ou nek dag 

 

29/05   kak op de trampoline dag 

 

05/06   Pj is de tofste leider dag 

 

12/06   Stuur int vervolg ou tweemaandelijks door dag 

 

19/06   Mutten kloten leiding dag 

 

27/06   Zegt tegn ulder leider da ze beter dan dit kunnen dag 
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Annonckes 

Agenda 

 

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

de jongsten! 
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Wist je dat …  
 Dat junior geirne naast nen Aprilia ligt 

 Dat Thibaut veel water drinkt 

 Dat Thibaut de zelf uitgesproken kampioen is 

 Dat Jens Israël steunt 

 Thibaut zijne put te groot is om te vullen 

 Een band een zandloper is 

 Er geen o zit in factory 

 De vermoordsteen 

 We het ei hebben 

 Mensen graag slapen in het kerelheem 

 Erwten op uw gat 

 Rik een en al spieren is 

 Als ze ons naft niet betalen, betalen ze onze benen 

 De colruyt hebben onderman 

 1 + 1 gratis eigenlijk – 20% is 

 De brooddoos rekker 

 Het hier geen openbaar toilet is 

 Dat we haar pruim wel eens willen ruiken 

 Spatie cursor besturen 

 Een hamer en spijker hebt 

 Hij pas stopt als hij ze gezien heeft 

 Als je het koud heb je in de boezem moet kruipen 

 Thibje een zusdoktertje heeft 

 De sleutel van de achterdeur duurder is 

 Ze een buitenverblijf en zwembad heeft 

 Don’t quit Suffer now and live the rest of your life as a champion 

 Dat er nog 1 blik sardienen op de rechtmatige eigenaar ligt te wachten 

 Het witteke zweeft  

 Hij een seutje is 

 Ik in de opvang mama haar regenboog aan het spelen ben 

 Die meis 

 Thibaut een man van zijn woord is 

 Dat de benen in elkaar geknoopt waren en dat ze zei ik heb honger 

 De aarde in zijn eigen bol water zit – Mike Tyson 

 Peter nonkel Anton 
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 Disrespect 

 Hij een beek over zijn hoofd heeft gekregen 

 Ruben verliefd is 

 PJ thuis online wacht 

 Peter P strakker is in een fietspak 

 Flikkin 

 Het allemaal Thijs zijn schuld is 

 De Russische politie vaker mag komen 

 Je twee broeken moet dragen om cool te zijn 

 7/4 broek ook bestaat 

 De pufferput graag met de put pronkt 

 De fietssleutel kwijt was 

 Hij na zes jaar weet dat ze niet zo slim zijn 

 Jens het allemaal wilt doen 

 


