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Editoriaal
Beste lezer
Ondertussen is het weeral mei, de tijd vliegt ongelooflijk
snel. De laatste drukke weekends zijn achter de rug en de
chiro gaat stilletjes aan over in examenmodus. Hou zeker
de kalender op onze site in het oog voor de planning van de
avondchiro’s.
Het kamp komt nu ook steeds dichterbij, en dit jaar is het
thema Avatar! Het kampboeksken met alle info zal aan
iedereen worden bezorgd en kan je ook terugvinden op de
website. Verder deel ik graag nog mee dat vrijdag 19
augustus onze BBQ zal doorgaan, hou dus deze datum
zeker vrij.
Aangezien dit het laatste boeksken van het jaar is, zou ik
toch graag de ganse leidingsploeg nog eens willen
bedanken voor hun onvermoeibare inzet, enthousiasme en
de vele energie en tijd die ze in de chiro steken. Dikke merci
mannen!
Veel leesplezier
Ward
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Speelclubverslag
13/03:
AAAAANTREEDEEEN!! Jajaa weer het begin van een bangelijke Chiro zondag. We zijn
deze dan ook begonnen met een potje 2 honden vechten om een been. Gemotiveerd zoals
altijd gingen ze elkaar te lijf. Na een stevige strijd was het wel eens tijd voor een potje
powerhand. En gemotiveerd dat ze waren, WAUUUUUUWWW! Te tijd vliegt als je jou
amuseert en dus was het al tijd weer tijd voor 4uurke. Wat spelen in de zandbak en daarna
mooi afsluiten met het bangelijke polies en boef.
20/03:
Huplaaaaaaa, de speelclub was weer van de partij. De eerste zonnestralen op onze snoet,
dat betekent uiteraard dat we vuile spelen konden doen.

En ons vuilmaken als echt varkens, daar blinkt de speelclub als virtuoos in uit. De teams
werden al snel gemaakt, en dit mocht extra duidelijk gemaakt worden.
TEAM ZWART

TEAM ROOD
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Het bananenspel met een lekkere saus op het hoofdkapje, zo snel mogelijk door de benen
met een vurt putje gemaakt van mayo, en andere sausjes, GOE GEDAAN JONGENS,
MEER VAN DAT!!!! TOT VOLGENDE WEEK HEEE
27/03:
wOOOOOOW Het is weeral goed weer. 14u? tijd om nog eens goed te ravotten.
We daagden de speelclub uit om een echte overwinnaar te worden. Een van deze
uitdagingen was de bakkenrace. De speelclub moet hierbij zo snel mogelijk naar de overkant
zien te geraken met een aantal bakken, maar hierbij mogen ze de grond niet raken. Indien
iemand van hun team toch de grond raakt, begint het team helemaal terug aan het begin.
Super gedaan jongen, en samengewerkt. Goed spelen in de zandbak, 4uurtje, politie en dief
en het was al zover 17u30. volgende week opnieuw he booooyyyssss

03/04: Wat leider zei je nu dat je de paasklokken naar het andriesbosje hebt zien gaan?
Inderdaad en dus gingen we er als een haas vandoor opweg voor de lekkere chocolade.
Eerst moesten ze zichzelf wel bewijzen aan de paashaas aan de hand van een spelletje
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potje stamp. Dit lukte echt veeeel beter als vorige keer na wat uitleg, Goe bezig boyyyys !
Uiteraard was de paashaas tevreden en dat betekende maar 1 ding, eitjes jaaageuuuuh! Ze
kregen toen ook de tip dat het nog nooit eerder gevonden gouden ei aanwezig ging zijn in
het bos. Jammer genoeg is het gouden ei niet gevonden maar dat kon ook wel aan de
leiding gelegen hebben… Na het smullen van de eitjes was het tijd om terug te keren naar
de Chiro en dat was het einde van weer een geslaagde Chiro zondag.
10/04: vandaag was het rechtendoortocht maar de weg werd bepaald door een munt. kop is
rechts, munt is links. op iedere splitsing bepaalde de munt naar waar we moesten gaan. We
startten 1 ng de fietsenwegel richting sinaai. een beetje later stuurde de munt ons over nen
akker me koeien, en genoeg melk voor heel de provincie. door het hoge gras was dit een
perfecte plaats om een spel te spelen. de leiding zat op de grond, een 100m verder lag
iedereen op de [[[[[[[[[`[` was felix, 2610 2610 ! daarna jasper ook proficiat. dan volgde nog
o.a€€ )(_(((_)((€@@@_( anderen (e(en[proficiat. dan stuurde de munt ons door een tuin van
mensen, gelukki)g)) de mensen heel vriendelijk en lieten ons door de tuin gaan, en boden
ons zelf een koffieke aan maar dat is voor buiten de werkuren. dan leidde de munt ons als bij
toeval terug naar de chiro tegen om een uur of 16.30u perfect gedaan van de munt dus.
Ciaokes amigos.
17/04: geen chiro
24/04: geen chiro
01/05: Vandaag waren het communies en dus was er niet zoveel volk, om te zeggen 3
speelclubbers en 7 rakkers. vandaar dat we samen gingen spelen. We hadden nog een pijl
en boog kunnen afpakken van de toppers en met ballen, frisbees en allerlei gingen we naar
het speelterrein achter de mierennestbos. hier speelden we vollenbak. perfect weer, goe
materiaal, een plonske nemen int water … beter kan nie. uitgespeeld gingen we terug naar
de chiro voor een 4 uurken, ik bedoel kwart voor 5ken. jaja twas al laat, want as ge u
amoeseert dan vliegt den tijd. Dan nog wa ravotten me water in de zandbak. Er stond
trouwens ook een springkasteel van een feest op ons terrein, en wa op ons terrein staat is
toch van ons, ofniet dan? dat dachten we ook, en dus mocht er op gesprongen worden
vollenbak. ale al bij al, ne toffen namiddag voor de mannen! tot de volgende!
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2 maandelijks Speelclubprogramma
8/5:

afdelingsdag

13-15/5:

weekend

22/5:

kweet t ni dag

28/5:

thijs is de beste leider dag

4/6:

normaal chiro

11/6:

sasandagf

18/6:

rechid dag

26/6:

jarene dag

6

‘t Boekske

Chiro Staderas Belsele

Rakker verslag

6/3
Ej mannekes, alles goe? Hu waar is leider Trystan, ja die kon nie komen want die moest op
ruimtemissie naar de maan. Helaas want het tijd om nog eens naar jullie favoriete plek van
gans Belsele en omstreken te gaan: DE MIERENNEST. Daar aangekomen bleek er een
mooi hutje te staan waar we uiteraard nekeer met zoveel mogelijk man in wouden kruipen.
Uiteindelijk toch wel 13 rakkers op 1,2 vierkante meter gekregen, nice gasten. Derna was het
tijd om den bos in te trekken en werd het al snel duidelijk dat we niet de enige waren met dat
idee. Hu meisjes wat doen jullie hier, ga ne keer weg. Ahnee het was de bedoeling want
vandaag deden we gemengd! Het thema was -what’s good in the hood, ja dat

kan er maar één zijn- Robin Hood! Jullie werden al snel verdeel in 4 teams met als
uiteindelijke doel om zoveel onderdelen van Robin Hood te kunnen kopen, met geld dat kon
verdiend worden tijdens opdrachtjes. Opdracht nummer 1 was een zo goed mogelijk kamp
bouwen, met het team van ward als uiteindelijke winnaar. Daarna speelden we nog
gezamenlijke activiteiten zoals levende petanque, waarbij iedereen geblindoekt het terrein op
moet lopen en zo dicht mogelijk bij de bal moet eindigen. Pang pang mocht uiteraard ook
niet ontbreken om jullie schietkunsten eens te testen. Toen al het geld verdeeld was konden
jullie daarmee de onderdelen van Robin Hood zijn outfit aankopen. Het team van Ward kon
de outfit helemaal vervolledigen en was dus de winnaar, goe gespeeld mannen!
Daarna was het al 4 uur dus tijd om snel terug te keren naar de chiro voor een overheerlijke
mengeling en iet te fretten. Nog een goe matchke voetbal en als afsluiter paleis en dif en het
zat er weeral op. Tot de volgende boyssssss!
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13/3
Vandaag was het eindelijk zover ruige spelen, ons eindlijk nog is goe laten gaan. We gingen
dus naar de klavers en zijn begonnen me een goe potje frugby. Normale rugby maar als er
gefloten werd switchte we naar een frisbee als bal. Het was zeer gelijk op en de leiding ging
zelf ook hard tegen elkaar. Uiteindelijk is het team van trystan en ward gewonnen goe
gedaan gaste! nog wa touwtrekken en over en onder het touw kruipen want adde valt edde
zeer he. Sommigen zijn hierachter gekomen door nekeer te struikelen of een puntje te
graven me ulder enkels ma na effe op u tanden te bijten sprongen ze hoger en sneller dan
dervoor! Terwijl we me het touw aant spelen waren kwamen wa mense ons lastig vallen ma
nu wete allemaal da ge die gewoon moet negeren en u eigen ding moet blijven doen he
mannen. ‘T was ondertussen al 4 uur dus we trokken snel terug naar de vertrouwde lokalen
waar iedereen ne goeie mengeling kreeg. Nog is goe geshot en twas al tijd voor plios en deif.
Tot volgende week he gaste!
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20/3
Jow de mannen, amai tis goe weer ineens, ahja de astronomische lente is begonnen se.
Vandaag stonden 4 prachtig verklede jongeheren op jullie te wachten en het thema was al
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snel duidelijk: dieren. We begonnen dan ook met het welbekende dierenspel waarbij
iedereen in een cirkel zit, een dier kiest met een bijpassend geluid en telkens snel genoeg
moet reageren als hij geroepen wordt, voor de jager langskomt met zijn knuppel.

Daarna speelden we ratten en raven, waarbij er moet gelopen & getikt worden als deze
woorden in het verhaaltje vermeld worden.
Als 3de spel deden we 2 dieren vechten om een koe (knuffel, echte koe van zo’n 750kg was
iets te extreem), met als dieren o.a. de kaasmijt (toch 1 van mijn lievelings naast de blauwe
mandarijnpitvis en de geribbelde neushoorntoekan).

Voor de fans even een weetje over deze prachtige vogel:
Als geribbelde neushoornvogels uit het ei komen, zijn ze kaal en hebben ze een roze huid.
Met tien dagen kleurt de huid donker en nog later groeien de veren door de huid heen. Pas
op een leeftijd van 2,5 maand zijn de jonge vogels klaar om het nest te verlaten.
Voila se weeral iets bijgeleerd, dit verslag is wel degelijk leerrijker dan een doorsnee lesboek
in het 4de leerjaar. Nou goed, waar was ik gebleven. Ahja weet het weer. Na veel geduw en
getrek konden we even uitrusten tijdens dooie vis, ofterwel zo stil mogelijk op de grond
blijven liggen terwijl er dierenmoppen verteld worden, zoals er zijn:
Jantje: ‘Deze zebra kan rekenen.’ Pietje: ‘Echt?’ Jantje:’Ja! Als je vraagt hoeveel 4 min
4 is, zegt hij niets.’
Of:
Twee tandenstokers wandelen in het bos. Plots komt er een egel voorbij. Zegt de ene
tandenstoker tegen de andere: 'Ik wist niet dat er hier een bus reed!'
Deze ga ik zeker en vast onthouden voor de moppentrommel op kamp.
Als laatste deden we nog kat en muis, heb hiervan vooral onthouden dat Rik ongelooflijk snel
is. Ondertussen was het al 4 uur dus hoog tijd voor een mengeling, das godnondeju goeie
loot. Tot slot nog poolijs en duif als afsluiter en het was weeral tijd om naar huis te gaan. Tot
volgende week gastuuuuuuuh!
27/3
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mevraaw?? MEVRAAAAWWW? chiro is om 2 uur he. deze ‘bizon’dere zondagwerden jullie
opgewacht door vier echte gentledames namelijk seppetet, bernadette, gorguette, en
clairinette. Nu mochten jullie allemaal een prachtige vrouwelijke toepasselijke en unieke
naam uitkiezen. Na een korte voorstelling van de dames begonnen we met een befaamd
spel van de meisjes, gescheurde foef. Iedereen deed hier vree zijn best elke keer werd er
veel gesleurd om toch maar ni de laatste te zijn. Zalige motivatie goe bezig mannen. Hierna
schoven we op naar het terein achter de kerk en speelde we dikke celina, ook wel bertha
genoemd, celina deed serieus haar best want ze had al metteen meerdere te pakken. Na
een kwartiertje was het al gedaan. Ma ge vond het zo tof da we het nog eens deden en nu
ging het wa beter op. Nog eene keer verhuizen naar het witteken en we speelden daar het
fantastisch befaamde helemaal proper spel rotten banan. Ni iedereen was akkoord met dit
maar de meesten hebben toch ulder best gedaan na wa opwarming. 1 Iemand kreeg een
pomme ducheske me een goe sauzeke in zen pollen ( en klein beetje groentjes wantja ge
moet gezond blijven he) en dan mocht die ervandoor gaan lopen. De rest moest hem
tegenhouden en zen eten uit zn handen krijgen. Als da lukte moest de loper zn eten op zn
kop gooien, anders mocht de loper iemand uitkiezen. De mooiste kapsels da ik in een lange
tijd heb gezien werden na een tijdje gevormt. Ondertussen heeft iedereen onze mooie slogan
vanbuiten geleerd namelijk: EEN POMME DUCHESKE, me dikke bille ENN EEN BEETJE
YAMANIES!!! Na da 1 000 000 000 000 000 000 000 000 (1 quadrilioen (10 )) te herhalen
kon ongeveer de helft het juist zeggen en das meer als genoeg he. Sommigen waren vuil
genoeg da ze bij lopies en tiehf de rollen omdraaien en wij van hun aant weglopen waren.
ma webbe ons goe gehad tot volgende week gaste
27

3/04 Tocht door Belsele
OOOOiiii gastheeee, de paashaas vakantie is begonnen. Joepieeeeeeeeeeeeeeeeeee!! De
leiding was vandaag een samensmelting van rakker en speelclub leiding. Vooraleer alle
speelclubbers klaar waren met verkleedkleren aan te doen en de rakkers aant wachten
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waren, deden ze al even een meditatie en een opwarming. Toen iedereen kleir was, wast
zover.

we gingen een rechtendoortocht met kronkels doen. telkens dat we op een splitsing komen
wordt er een muntje opgegooit waar kop en munt op staat. De weg was dus helemaal aan
het lot overgedragen en er kost zeker geen manipulatie van leiding tussen zitten. De rakkers
kregen ook nog een mooie ladder mee omdat ze het gewoon verdienen ;). Ons mooi pad
ging op naar de spoorweg daar staken wij het spoor over richting snaui. ONEEE CHIIIPS de
munt valt op de grond. wat jamme, nu hebben we ECHT geen keus en moeten we het
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weiland op.

Eens op het weiland hadden we wat obstakels zoals onder een draad gaan, over een beek
en door iemands tuin(met toestemming van de eigenaar). In de tussentijd hebben we een
spel gespeelt waar ze onherkent tot bij de leiding moesten geraken. Sommige rakkers en
speelclub waren hierin experten, anderen dachten dat het makkelijk was maar waren al snel
herkent. Onze tocht was uitgekomen op de meisjeschiro. WAT EEN TOEVAL SEG. Na nog
een show van de meisjes gingen we naar de chiro want het was 4uur. Da betekent ne goeie
mengeling en zeker achter zo'n wandeling. Als afsluiter mochte ze nog is goe renne voor de
oude vertrouwde poleis en doef. Tot de volgende eeeeejjj gasteee

10/4
Jeauw gasten, whats good! Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, rakkers kom maar gauw.
Maar er kwamen maar 6 rakkers opdagen namelijk niels, jules, wurm, thomas, mitch en
warre. Tis dan natuurlijk ook midden in de vakantie dus er zullen misschien wat rakkers een
weekendje naar de zee zijn ofazo want ge moet echt een goed excuus hebben om nie naar
de chiro te komen. Maja tijd om de rakkers wat bij te leren in de vakantie want na zo een
week vakantie vergeet ge al snel wa de hoofdstad van Frankrijk is e (ik ga geen namen
noemen). Na een korte les was het tijd voor de aartsmoeilijke rakkertoets. Vragen over alle
onderwerpen kwamen aan bod, bijvoorbeeld “wat is de hoofdstad van Frankrijk?” of “hoe
schrijf je dw_ _s?” of “wie heeft de ronde van Vlaanderen gewonnen?” en nee Wout Van der
Poel kunnen we echt nie goedrekenen. Aja en elke keer da we ou zien afkijke is het -1 e en
dat kan wel eens cruciaal zijn, want als meer dan de helft van de rakkers niet gebuisd is dan
heeft de leiding een verrassing voor jullie (ja om de verrassing te weten te komen gaan jullie
nog wat verder moeten lezen beste lezertjes). Aangezien de toets heel moeilijk was en er
heel veel afgekeken werd steeg de spanning. Nog een minuut om na te kijken dan was het
tijd om jullie toets in te leveren. Tijdens dat jullie leerkracht (aka leiders) de toetsen
verbeterden kregen jullie een welverdiende speeltijd. TRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINGGGGGGGGGGG
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De bel, tijd om de antwoorden van de toets te overlopen en daarna de punten af te roepen:
• “2/13”
• “11/13”
• “6/13”
• “8/13”
• “4/13”
Het hangt allemaal af van de laatste toets, die van Thomas. Als die meer dan 6,5/13 haalt
dan is het tijd voor de verrassing aan de rakkers te onthullen en als Thomas gebuisd is dan
hebben alle rakkers STRAFSTUDIE. TROMGEROFFEL

RRRR
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“7/13” en we gaan ruiltocht doen!!!!!
Voor de ruiltocht moest eerst wel nog het lokaal opgeruimd worden en moesten de rakkers
opgesplitst worden in 2 groepjes van 3. Wurm, jules en niels gingen met trystan en rik mee,
thomas, mitch en warre gingen met ward en rijstkoek (das dus de bijnaam van seppe) mee.
Voor we koers zetten naar de molenwijk moesten de rakkers eerst een beleefd tekstje van
buiten leren en dankuwel leren zeggen want da vergeten ze soms. Eens in de molenwijk
aangekomen splitsten we op. De groep van trystan en rik namen de linkerkant van de straat
met een kapotte lamp en de groep van ward en rijst namen de rechterkant van de baan met
een mooie tas van Jos. Dan begon het aanbellen, een huis niets, een huis nen twix, een huis
niks, een huis wa paaseitjes, 3 huizen niets, en het volgende huis dan weer een hele stapel
speelgoedminions en een pak chips. Tot we opeens zelfs een gratis trottinet konden
bemachtigen. Dit was duidelijk een van de beste ruiltochten uit de geschiedenis van de chiro.
Zo goeie loot, onze rollator zit zelfs helemaal vol op minder dan een uurke tijd!!! Twas bijna 4
uur dus tijd om terug te keren, maar niels wou samen met leider Trystan nog per se een
laatste huis doen omdat ze er een goed gevoel bij hadden. Die niels krijgt toch wel ne
snoepzak groter dan zijn hoofd zeker. Die paste nie meer in onze rollator. 4 UUUUUUR en
voor ene keer geen mengeling want ja te goeie loot door de ruiltocht. Kiest ou allemaal iets
uit en dan ist weer speeltijd. En wa doet ge opt einde van de speeltijd? ne goeie plies en
dofke natuurlijk
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17/4: Pasen
Geen chiro want de paasklokken zijn langs geweest. Tot binnen 2 weken!

24/4
Helaas weeral geen chiro want het was speciale dag van de oudste groepen. Tot volgende
week!

DE TIP VAN RON:

+

=

Bedankt voor de plezante 2 maanden weeral mannen!
De groeten

Rikkertd, Trysdtan, Pindtabrein en Wartd
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2 maandelijks Rakkers programma
8/5:

afdelingsdag

13-15/5:

weekend

22/5:

Zet die zon uit dag

28/5:

Avondchiro

4/6:

Avondchiro

11/6:

Avondchiro

18/6:

Avondchiro

26/6:

De tip van Ron dag
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Verslag Toppers
13/03

Hmmm wat was het heerlijk weer zeg weer blij om mijn leuke leiden terug te
zien om een zeer leuke activiteit te doen eerste activiteit was vliegende
hollander, dus 1 iemand begint in de midden en iedereen moest onder de
beentjes kruipen en wie laatste was moest er bij staan maar niet zo maar staan
op het meest oncomfortabele pose staan en de winnaar kreeg als beloning iets
om te eten om zijn energie wat bij te tanken. Ook gingen we de beentjes testen
wie kan het langst muur zitten (niemand kon echt lang volhouden) nadat
gingen we een matchke spelen de team ging gelijk op (niet echt maar iedereen
is een winnaar) tingg ow wat hoor ik daar zijn de pannenkoeken al klaar
inderdaad we aten als vieruurtje heerlijke pannenkoeken wow wat heerlijk zeg
echt hmm om te smullen.
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18/03
Avond chiro wat word het rap donker zeg ideaal om naar een bos te gaan
yeeyyy onze eerste spel wasss potje stamp maar wow niet zo maar nee nee nee
degene die bij de bal moest blijven staan moest een bril dragen zo is het wat
moeilijker om te zien wie daar aan komt om de bal weg te trappen, okay na een
paar rondjes begon het wat saai te worden niet getreurd we hebben nog iets
van plek met onze saaie naam te roepen gaven we elkaar een bijnaam nou als
dat niet leuk is. Toen hebben we sardientjes in blik gespeelt ja dus 1 persoon
moet zich gaan verstoppen binnen de 30 seconden wanneer we klaar zijn met
aftellen mochten we allemaal gaan zoeken het derde wel echt lang voor we
iemand gevonden hadden en dat was het dan voor die avond.

25/03

Blijkbaar bestaat er iets zoal paasexamens.. Maar daar denken wij even niet
aan, we gaan ons eerst amuseren op de chiro! Helaas is het maar een beperkte
tijd want het is avond chiro. Laten we een een kijkje gaan nemen op de velden
achter de klavers, als eerste speelden we hier het dieren spel. Iedereen kiest
een dier en een toepasselijk geluid bij dat dier. Er staat ook één persoon in het
midden, deze zal met een zachte knuppel de trage mensen straffen! Als iemand
jouw dier roept dan moet je zo snel mogelijk jouw geluid roepen en een naam
van een ander dier, als je dit te traag doet dan kan je wel een pijnlijke slag
krijgen.
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Na dit prachtige orkest van geluiden deden we ook een speciale estafette op de
speeltuigen die we daar vonden. 2 teams moesten in tegengestelde richting
over het parcour om zo snel mogelijk een potje uit het andere kamp te stelen.
Hierbij kruisten ze elkaar natuurlijk en was het soms een gevecht om te
bepalen wie eerst door mocht. Na een spannende strijd van soms wel heel
lange gevechten won het rode team! Als laatste speelden we nog een potje
rubie, met verbazing wekkend weinig gewonden. Dat was het weer voor deze
avond volgende week opnieuw normale chiro op zondag :)
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03/04

Ow mannen opgepast, de vloer is lava! En blijkbaar is da weirm en
onaangenaam om in te zwemmen. Daarom was het vandaag de bedoeling dat
je de vloer zo weinig mogelijk aanraakt want anders zouden der wel is
onaangename gevolgen kunnen komen. Natuurlijk is het belangrijk dat je
hiervoor goed kunt samenwerken. Het eerste spel was dan ook een
teambuilding oefening waarin jullie op een zeil stonden en het zeil moesten
omdraaien.
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Andere
spelletjes bestonden uit jullie zelf rangschikken op een bank naar lengte,
huisnummer, geboortedatum en dit allemaal terwijl je op de bank blijft staan.
Natuurlijk kon een race waarin je met een bank en een palette het grasterrein
moest oversteken terwijl je ,wie had dat gedacht, de grond niet mag raken.
Tot slot speelde we een spel waarin je met twee op een bank staat en je de
andere persoon met een kussen van de bank moet duwen. Jammer genoeg
onderbraken de meisjes van de meisjeschiro ons midden in het spel dus
konden we het niet afwerken maar we hebben wel schone taferelen gezien
daar op de meisjeschiro. Het was weer een schone dag en niemand heeft zich
verbrand aan de lava. Tot volgende keer jongens!!

10/04

Vandaag kwamen de competitie beesten in de leden naar boven! We begonnen
met een extreme rugby nog nooit dit jaar moesten de leden zich zo hard
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smijten! De rugby begon hard na een stevige strijd werd het eerste punt
gescoord! En nu kwam het addertje onder het gras naar boven, het winnende
team moest namelijk één iemand afstaan. Dit zorgde voor 2 heel dynamische
teams! Ookal was team 1 op een moment maar met 3 slaagde ze er toch in om
nog te winnen. Na een paar hard gevochten punten begon de bal zich een paar
keer te verstoppen, soms in een boom soms begraven… na een harde strijd en
veel verschillende teams kwam het toch tot een einde. Maar de competitie
honger is nog niet gelust, we gaan verder met een potje kussenboxen. Een echt
toernooi, iedereen werd in een bracket ingedeeld en moesten zich zo tot in de
finale boxe. En de grote finale ging tussen Stef en Leo! Maar de spannende
vraag wie won deze??? We zullen eerst het spel nog eens uitleggen, er zijn 2
personen die met een groot kussen op 2 banken staan. Het is de bedoeling dat
ze elkaar van de banken met de kussens, wie het eerste de grond aanraakt
verliest. Maar dan wie won het spel? 1 naam 1 persoon: LEO!! Proficiat en
tot de volgende keer!
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17/04 geen chiro pasen

24/04 geen chiro

01/05

Hey jongens!! Vandaag hebben de leiders iets extreem, geniaal en compleet
bangelijk geregeld voor jullie dus ik hoop dat jullie al jullie motivatie mee
hebben gebracht want het wordt echt ma echt bangelijk. Heel dramatisch
opende leider Jarno zijne schonen Ford Focus en dan zagen jullie wat we
hadden voorgesteld en de leiders zagen dat jullie oogjes begonnen te fonkelen.
We hadden welgeteld 18 bogen en 35 pijlen voorzien waarmee we elkaar een
hele dag helemaal deud gingen schieten. Natuurlijk waren het geen normale
pijlen maar voor de veiligheid waren het pijltjes met een moesen punt. Als
echte robin hoods gingen we naar de Sint-Andries bos en starten we met de
training tot pijl en boog paracommando's. We startte met een mooie 2 team
deathmatch ( een spel waarin je zo snel mogelijk het andere team doodschiet
en met je team moet overleven), we hebben een capture the flag gespeeld(
een spel waarin twee teams het tegen elkaar opnemen en de vlag van het
andere team proberen stelen waarin een combinatie van offensief en defensief
cruciaal is). Natuurlijk was het nog niet chaotisch genoeg dus hebben we nog
een 4 team deathmatch gespeeld en toen was het tijd om naar de chiro te
wederkeren. Tot slot speelden we na t’vier uurtje nog een geniale
superchaotische schiet elkaar dood variant. Hierna was het jammer genoeg tijd
om naar huis te gaan. Tot op weekend jongens!!
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Hier wat extra foto's van het weekend:
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2 maandelijks Topper programma
08/05

Topper weekend

15/05

Herstellen vant weekend int zonneke dag

22/05

Wie is het? dag

29/05

Hete dag waar het heet word dag

05/06

Vlezigen dag

12/06

vier op 10 dag

19/06

tikki takka, goal!!! Dag

26/06

De laatsten dag vant jaar!
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Verslag Kerels
19/03
Tis weer een koude avond,
maar niet getreurd! Perfect
weer voor de Belsele 2022
olympische winterspelen!
Eerst even de (povere) kennis
over wintersport aftasten en
dan er invliegen!
We gingen direct van start
met een lichtelijke aangepaste vorm van curling. Hieronder de aanpassingen:
•
•
•
•

Beton in de plaats van ijs
Een bal in de plaats van een schijf
Een veegborstel in de plaats van azo ne specialen borsten
Echt 100x minder atletische atleten

Uiteindelijk nog wa ijshockeyen en kunstschaatsen en dan waren die spelen al
gedaan ofwa? Ja sorry ma er zijn echt amper winterspelen…

27/03
Vandaag gingen we inclusiviteit voorop stellen
dus konden we maar 1 ding doen: even een
dagje stilstaan bij de gehandicapten van de
maatschappij. En hoe gaan we da doen? Awel
we gaan jullie laten voelen hoe het is om
gehandicapt te zijn.
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Dus we deelden af en toe een handicap uit door middel van tape aan jullie
zodat jullie het eens echt konden meemaken.
Zelf zonder tape zagen sommige van jullie er al
gehandicapt uit toen jullie de man met het
schild moesten aansmijten, maar al heel snel
werden jullie een stuk gehandicapter toen de
tape werd aangebracht. Niet alleen was dit
een super goede daad, maar er verschenen
ook echt prachtige gezichten!
Bedankt om te komen mannen, tot volgende
week (hopelijk weer perfect fysiek
geniethandicapt)

03/04 Extreem dagmadammen
We spelen een spel vandaag! Het eeuwenoude
spelletje dag madam werd weer eens
opgetrommeld maar nu in een vernieuwde
versie: Hey grietje.
De kerels zagen er wel wat vermoeid uit want
hadden de dag ervoor meegedaan aan de
meest prestigieuze quiz van België: De grote
Chirojongens Staderas superquiz. Onze
bollebozen hebben daar de concurentie
verblufd en waren 15e van de 28 geëindigd, zo
een 13 plaatsen hoger dan de meisjesleiding
groep. Dit is de hoogst behaalde score ooit
voor een kerelgroep, proficiat mannen! Als prijs ne rotten banan en een kapot
skatebord, veel plezier eeh gasten.
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De regels waren compleet hetzelfde maar de opdrachten waren een beetje
anders dan anders. Het zoeken en eten van kaas was een veel voorkomende
opdracht. Een meisje meelokken naar het kerellokaal was ook een opdracht
waar de kerels opvallend goed presteerden. Misschien komt dit door de
jarenlange ervaring van onze kereltjes om
steeds het alfamannetje op school te zijn en tot
de populaire kern van de klas te horen. Zo snel
mogelijk op het dak kruipen van het witteke
was ook helemaal geen probleem voor de
mannen.
Leider Kodde had zijn enkel omgeklikt de dag
ervoor omdat hij nieuwe hoge hakken had
gekocht maar hij was te dik dus de hak had het
begeven. Daarom hadden we een creative
oplossing gevonden voor zijn probleem: we
hebben hem in een winkelkar gelegd en er
moest iemand hem de hele tijd rondduwen. Na
een tijdje begon die winkelkar zich vanzelf te
vullen met allerlei dingen en groeide er zelfs een kaasboom uit (zie feuteu). De
vruchten van de kaasboom werden met plezier geplukt door de rakkers, die
maar niet van de kaas konden afblijven. Tot op de dag van vandaag zorgt de
kaasboom voor de kaas op leider Keisboer zijne krok monsieur (waarbij de kaas
altijd vanboven moet liggen zodat deze kan smelten op de sappige eps).
Joo jamil, voor ons ringlings djamil, en een blauw snoepke jamil *graait hand in
snoeppot*, dag eh jamil.

10/04 fluiten
JOEPPERDEPOEPERDESNOEPERDEKNOFLOOKSOEPERDEBEROEPERDEHOELAHO
EPENDERADIO-OMROEPERDEPRAATGROEPERDEBOSPOEPENDEPOEPIE!!! Tis
weeral chiro en wat zijn we gelukkig!
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Twas extreem fluittdag vandaag want iedereen van de groep had een extreme
fluit. Het spel gaat als volgt: de leider fluit om het kwartier een random aantal
keer op zijn fluitje. Bij 1 keer fluiten speelden we poker, bij twee keer
basketbal, bij drie keer blind manneke, vier keer stond gelijk aan petanque, vijf
keer king of het rondpuntje… Het spel was continu bezig dus geen tijd voor
pauzes. Als ze bij de andere spellen goed speelden kregen ze meer chips, om te
pokeren nie om op te fretten. Degene die opt einde won me poker mocht zich
de trotse winnaar noemen en ging naar huis met de befaamde Zlota Kupa,
pools voor de gouden kaka. Door het feit dat er zoveel spelletjes waren was de
verwarring bij het fluiten bij de leden duidelijk zichtbaar. Een situatieschets:

Kodde: fluit fluit fluit fluit
Alle leden: *Op hun vingers aant
tellen hoeveel fluitsels ze al
gehoord hadden*
Kodde: fluit fluit fluit
Lid 1: da waren er acht
Lid 2: nee da waren er zeven
Grapjas kodde na 5 seconden
pauze: fluit
Lid 3: hardop aan het nadenken
welk spel er nu weer
overeenkwam met acht keer
fluiten
Lid 1: sprint naar zijn fiets omdat hij denkt dat 8 keer overeenkomt met
omtersnelst 3 toerkes rijden rond het pleintje.
Rest van de leden: Lopen erachter want hebben blind vertrouwen in lid 1 dat
het het juiste spel is.
Leiding in koor: Ej wusten, 8 keer fluiten is wel voetbal he dwoazen.
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Dit proces van verwarring en vertraging duurde elke keer wel minstens een
minuut dus zo continu was het spel nu ook weer nie. Een dikke Shout out naar
alessio die flext op je bich omdat hij gewonnen was en de Zlota Kupa naar huis
mocht pakken.
Jeuw Jamil, WA DE PRIJS VAN DE RINGLINGS IS OPGESLAAN ME 0.45 EURI???
BEN DE GIJ GEK OFZOOW?? Aja jamil, voor mij nog een blaut snoepke, dag
jamil.
23/04 karten
JAAAA JOPEIE SPECIALEN DAG wat zouden we
doen???? Wajooo kaarten ofwa?! Iedreen stond
direct keistrak en had goesting om te karten.
Twee Keer 12 min die gas keihard intrappen en
gaan. Maar voor da we konden beginnen
moesten we onzen card-ID aanmaken en amai,
wow azo bangelijke fotos da er gemaakt zijn (fowtoow) Na da die veel te lange
vragenlijst was ingevuld konden we dan echt gaan racen! We zagen direct wie
hier later de gevaren op de baan zullen worden
De snelste tijd werd door leider Jarno gereden, amai da is gewoon den
Hamilton van den aldi! Bijna zo goed! Na deze geniale middag was het al tijd
om naar huis te gaan
TOT VOLGENDE WEEK E

WEEKEND !!!!!!
Vrijdag
JAAAA MANE WEEKEKND EINDELIJK NA TWEE JAAR NIKS NI
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Maar de vraag was waar we nu eigenlijk naartoe gingen gaan, sommigen
gokten LIchtenstein, andere Temse. Wie o wie had er gelijk? Ja natuurlijk
bangelijk Temse met de propere lokalen!!! Maar da maakt ni uit want wij zijn
niet klein te krijgen door wa vuil! We verkende de
buurt even en pakten ons gerief uit en twas al tijd
voor het eerste spel. (alcoholvrije)BIERPONG!!! Na
een spannend toernooi (schrijft da zo?) ontsond
der een heuse oorlog in de gang met de archerytag.
Echt mega vet! Nadat de kerels overduidelijk
hadden gewonnen van de aspis was het tijd om te
gaan slapen, na een mooi slaapverhaaltje van Keis
is iedereen dan ook vredeig gaan slapen om van de
mooie meisjes en het verhaaltje te dromen.
Zaterdag
JAAAA nieuwe dag!!!! Lekker actief opstaan en spek me
eieren eten. Hoe kunde nou ouwen dag beter beginnen? Na
dat onze buiken gevuld waren was het tijd voor archery tag
deel II. Eerst nen oorlog en dan tactischere spelletjes. Gulder
kunt echt goe mikken! Voor we het wisten was het alweer
middag en stond er heerlijke spaag-eddy opt menu!
Als alles proper was zijn we dan op stadsspel vertrokken om
het mooie temse beter te leren kennen door fotos te nemen
die jullie dan moesten zoeken en nadoen. Daarna hebben
we nog een koeel voetbalveldje gevonden om wa op te
sjotten in verschillende game-modes.
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Savonds gingen we nen bangelijke karaoke gaan doen,allee, da was toch de
bedoeling… Maar efin, na de teleurstelling van ons leven zijn we dan maar na
een optreden gaan kijken van rapper white stone. Wa uiteindelijk echt nog
bangelijk schoon was. Na dit muziekale intermezzo zijn
we gaan bowlen in de WIMA.
Daarna was het weer tijd om in onzen nest te kruipen,
TOT MERGE E
Zondag
HALLO goeiemorgen, we zijn al laat gerief pakken en
helpen kuisen! Aleja, nekeer vegen want twas der toch al
vuil. Voor we het goed beseften was het weekend
gedaan en stonden we terug in ons vertrouwde Belsele.
Twas echt geniaal bangelijk, merci voor het weekend mannen!
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2 maandelijks Kerels program
15/05:

Ma gij wust dag

22/05:

Een bekend nationaal gebak-dag

29/05:

Rationeel nadenken-dag

05/06:

Filosofie dag

12/06:

Iedereen wordt ros dag

19/06:

Extreem-koorzingen

19/07:

KAAAAAAAAMP
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Verslag aspi's
EERST LEEFWEEK, DA WAS HET LEUKSTE DA WE OOIT HEBBEN GEDAAN , JAXOB IS
ZON GOEIE KOK IK BEN 5 KILO VERDIKT MA DAS ALLEMAAL OK.
weetje van de dag:
robbie liegt tegen ons
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https://www.youtube.com/watch?v=hjPi-c92VHY

DAN WAST DIEN DAG VAN FRIETFESTIJN WAARDA WE GOE PROGRAM HADDEN
GEMAAKT EN MA JACOB WOU EEN KAMP BOUWEN DUS HEBBEN WE EEN KAMP

GEBOUWD IN ANDIRESBDOS
weetje van de dag:
ik vind kampen bouwen niet leuk
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DAN WAS IEDREEEN ROP EIDNERIES DUS MOESTEN EN THIJS WAS OOK WEG DUS
MOESTEN PJ EN TOON ALLEEN OPO DE CHIRO ZITRTRNE DUS WA WE GEDAAN
HEBBEN IS TOON DIE AL PJ ZIJN SQUAGSHBALLEN WEG HEEFT GHESPEELD EN
DAN GESQUASHED EN NR DE KERS GEKEKEN
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weetje van de dag:
er zijn te weinig bakken op de chiro
https://www.youtube.com/watch?v=207oXitlqvo
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DAN WST SPECIAL DAG GAN KARTYEN EN AOZK
weetje van de dag:
timon is traag

https://www.youtube.com/watch?v=SAbwtoVUAGo

EN DAN WAST ONS WEEKEND WAARDA WE EERST VRIJDAGAVOND EEN SOORT
WOORDZOEK SPEL HBEEN GEDAAN ME PJ ZIJN LAPTOP, ZATERDAGOCHTEN ECHT
HEEEEIIIIIIRD ZIJN GEGAAN EN DAN SMIDDAGS ZWEMMEN EN SAVONDS NR DA JAN
VERTHONGEN DING DA AANT SLAPEBN WAS . EN DAN WAST WEER GEDAAN
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEH
weetje van de dag:
chiro temse

https://www.youtube.com/watch?v=lytmlNbeZrE
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DAN NIOG KETI ASPI DAG WA DA ZO SORRY DA IK HET ZEG HET SAAISTE WAS DA IK
IN MIJN LEVEN HEB MEEGEEMAAKT MIJN NIEU W LOW
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met dank aan mijn kat camille

R.I.P.
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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

pj is niet de tofste leider dag

19/06

filosofie dag

27/06

iedereen wordt ros dag
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Annonckes
Agenda
De kampdatum is bekend! 19/07 – 31/07 voor de oudsten,21/07-31/07 voor
de rakkers en topper en 26/07-31/07 voor de jongsten!
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Wist je dat …
da we samehhhn spelen
IK SCHEER ME NIET
De kakkrokket
kaas niet meer wilt
hij redelijk zat is
groene gsm
bruine Leffe
het gezellig kan zijn achter ne Peugeot Partner
hij last heeft van veel snot
hij de verwenkoffie zonder koffie wilt?
IK WIL MIJN VERWEN
de polyvalente klavers
hij geen meisjes kan krijgen dus voor jongens gaat
de mooimaaker!
ik rijst echt ni tof vind1~rik
de afgekruide kronkel?
dat de melkmoeder?
het toen echt leuk was
dat Andrea een verticale mond heeft?
PJ dik oké is?
ze de drankprijs pas hadden gekocht na ronde 1
ik ben een keukenprinses
beaars werken
de Spartan Mask?
trystan een moeilijk persoon is
keis en rik samen normaal zijn
hij de worst in de worst wil steken?
Kodde het ook zou gedaan hebben voor 7000 euro?
2 handen op 1 buik?
Thibaut naar de logopedist is gegaan voor de monotoonheid
ze zo lief en zo knap is xxx
sulke concurrentie
Leo slecht was
tutorial op YouTube
Kodde graag cadeau's ertussen steekt?
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siebe Siebe!
Amelie telescopen heeft
de wereld herondekt kan worden
zijn sport savonds
de chiro gesponserd is door raid: shadow legends
arne uit utrecht komt
kabouter ******
wekker om 16 50
trystan is gevloerd door een schoolbank
mijn kleine teen en pindabrein sociaal werk ook aankunnen
Gobin een bereik van 12 tot 16 heeft?
robbie original
geiten
de frietshiet
jarno een dromedaris is
LAAAAT MIJ DERUITTTTT!!
gy zijt een prachtstuk van de maatschappij
Thib wildwatergeknikkerd heeft met een diepzeeduikboot
Marie graag keis lust
Trystan’s brok
febri in een geel kasteel
frietjes ik aalter
de kerk niet 1000 jaar oud is maar 1100 en denk toch eens efkes na
dat duikbootsopper
PJ zijn lichaam te dik is?
de familie de Maere geen neusgaten heeft?
joost gestopt is door de schijterij
zeldsam
kodje deed het voor 1x niet in een vodje
keis allergisch is aan appels
muurbal figuur
kabelknipper
Thijs vrolijk geluid niet leuk vindt
Mia en Gorki, wie zijn die 2?
ongelukkige kwestie
minimumrecht
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