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Editoriaal
Beste lezer

De eerste twee chiromaanden zitten er alweer op, dus kunnen we even
terugblikken op wat we al hebben beleefd. De startdag was een succes en ook
de zondagen erna hebben we veel (nieuwe) leden mogen verwelkomen. Een
ideale gelegenheid om de leiding nog eens te bedanken, die er elke zondag
opnieuw alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle leden uitgeravot en met
een rugzakje vol nieuwe verhalen naar huis kunnen gaan. Ook nu de herfst in
het land is en de warme zomerzon plaats heeft gemaakt voor koude
mistbanken, blijft de chiro dé plaats waar je wekelijks al je energie kwijt kan
samen met je vrienden. Laat ons samen de komende maanden minstens even
plezant maken als de vorige!

Ik vermeld graag nog even dat 20 november ons evenement Stoverij Partij
doorgaat. Sfeer, lekker eten en vriendelijke bediening zijn gegarandeerd!

Veel leesplezier!

Ward
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Speelclubverslag
04/09 Doop
Jaja we zijn eindelijk weer begonnen en aangezien we speelclub zijn is er
niemand van ons gedoopt vandaag! dus na het uitlachen van degene die wel
gedoopt zijn , zijn we direct overgegaan naar het LEIDINGSVERDELINGSPEL!!!!
hierbij moesten we puzzelstukken zoeken van fotos van de leiding en deze aan
mekaar hangen om te weten wie de leiding van de speelclub was. al snel
kwamen we te weten dat jarone de eerste leider was. ook PJ hebben we snel
gevonden. maar al de rest was niet zo makkelijk te vinden, dus hebben jarno en
pj die speelclub geholpen om al de andere leiding te vinden. en zo kwamen we
ook snel aan de andere drie leiding. deze zijn natuurlijk thibaut , seppe en
Timon.
nu dat we eindelijk de speelclubleiding wisten konden we overgaan naar het
eerste spel. om iedereen wat te leren kennen zijn we begonnen met een
kennismakingsspel. hiervoor moesten we allemaal in een kring gaan zitten en
onze schoen voor ons zetten. dan begon iemand willekeurig in de kring met iets
te zeggen wat hem kenmerkt. bijvoorbeeld “ik heb een kat” of “ik ben enig
kind”. als dit kenmerk ook op jou van toepassing was moest je een plaats
opschuiven in de kring maar moest er nog iemand op die plaats zitten die niet
opgeschoven zou zijn moest je op die persoon gaan liggen. zo moet je hele
kring rond zijn geweest. daarna hebben we nog sardientje gespeeld wat
eigenlijk omgekeerd verstoppertje is , dus waarbij 1 iemand zich gaat
verstoppen en al de rest hem om ter eerst moet zoeken. hierna was het al snel
tijd voor polies en dief en om naar huis te gaan!

11/09 Startdag

JAAA!!! nu zijn we eindelijk echt vertrokken! de eerste normale chirozondag!
en om de start van het jaar te vieren beginnen we met een massaspel samen
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met de rakkers! we verdeelden iedereen in 4 teams om dan spelletjes te spelen
in een 1 v 1 v 1 v 1 formaat . deze teams werden geleid door superhelden!
namelijk de hulk, batman, spinman en superman. hoe beter jouw team had
gespeeld hoe meer punten je kreeg. als je op de 1ste plek eindigde kreeg je 2
punten, 2de en 3de plek kregen 1 punt en 4de plek kreeg helaas pindakaas
geen punten. we visualiseerden deze punten met bakken cola zodat ze na een
tijd een mooie stapel kregen (zie foto). na dat elk team een goeie kreet had
verzonnen was het tijd voor het eerste spel. in het eerste spel moest elk team
over lava gaan met 5 stoelen. zo moesten ze teamwork gebruiken om naar de
overkant te proberen geraken zonder te vallen. in een ander spel was er een
veld verdeeld in vakken. elk team start in het eerste vak en moeten proberen
andere teams naar een ander vak te krijgen. uiteindelijk zijn er geen vakken
over en is de persoon die eruit is geduwt uit het spel. in nog een ander spel
moesten we proberen een vlag terug te krijgen naar de startpositie terwijl alle
andere teams je proberen te tikken. zo kwamen we uiteindelijk op een mooie
eindscore terecht waarbij iedereen ongeveer evenveel punten had.
om deze dag te eindigen hebben we een finalespel gedaan waarbij je je punten
moest inzetten voor het aantal levens van jouw kamp! jouw kamp was een
bank. er werd voetbal gespeeld en als er tegen jouw bank werd getrapt had je 1 leven. wie dit spel won won het massaspel! uiteindelijk bleef er 1 team over
en dat was team superman! goed gedaan mannen.
hierna hebben we zoals altijd nog eens goe polies en dief gespeeld en het was
weer tijd om naar huis te gaan!
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18/09 Piratendag
SCHIPAHOOOYY, alle hens aan dek. Vandaag maakten we van onze
speelclubbers echte piraten! Onze grote piratenkaart die leidt naar onze grote
schat was plots verdwenen. Met verschillende opdrachten konden onze piraten
in opleiding stukken van de kaart terug verdienen. Samen gingen we op pad en
leidden we onze piraten op tot echte zeebonken. Na heel wat training lukte het
om de piratenkaart volledig bij elkaar te leggen. Samen volgden we de weg op
de kaart en zo vonden we de plaats van de schat. Maar er was niks te zien… we
besloten te graven en troffen de schat aan in de grond. We braken de schat
open en vonden een grote beloning. Eind goed al goed!
25/09 Robotdag
BIEP BOOP BIEDEBIEBPOOP. V A N D A A G Z I J N W I J R O B O T. Jaja
speelclub jullie hebben het gehoord, vandaag is het robotdag. We hebben
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vandaag een bericht gekregen van professor Pau Lus om een zo goed mogelijke
robot te maken, en daarbij kon de hulp van de speelclub natuurlijk niet
ontbreken. Dus we zijn direct van start gegaan, en we werden opgedeeld in
twee teams. Als robot is het natuurlijk zeer belangrijk dat je snel kan lopen, en
dat je wat geluk hebt. Daar is een blad-steen-schaar race natuurlijk perfect
voor.

Na lang lang lopen was het tijd om eens te zien wat een robot nog allemaal
moest kunnen. Na even nadenken hadden we bedacht dat een robot zeer sterk
moest zijn, dus probeerden we het andere team te verslaan door ze met een
dik touw zo ver mogelijk in ons kamp te trekken. Phoe dat was vermoeiend,
gelukkig zat onze robot bijna in elkaar, we hadden enkel nog materiaal nodig.
Maar er was 1 groot probleem, er was te weinig materiaal voor alle twee de
teams, dus we moesten het uitvechten. En we gingen vechten zoals 2 honden
zouden vechten voor 1 been. Nu elk van onze robots volledig gebouwd waren
was er nog maar 1 ding te doen. We verklaarden de oorlog en vochten het uit
tussen de twee teams. Professor Pau Lus kon nu vertrekken met de
allersterkste robot. En dan sloeg de klok van de kerk al weer vier uur.
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09/10 Boerderijdag
Mooooooooeeeeeeee zei de koe in de wei, meeeeeieie zei het geitje in de stal.
Vandaag waren we met de speelclub op de boerderij! Deze prachtige boerderij
was van onze eigen boer Timon, en samen met zijn trouwe hond werkte hij elke
dag heel hard op zijn akkers. Maar op een dag kwam er een onaangekondigde
gast langs, deze mysterieuze persoon was niet echt welkom op de boerderij.
Het was namelijk de ROVERHEID!! Deze stoute man vertelde onze boeren dat
hij het landgoed in beslag nam omdat onze lieve boer Timon te weinig
betaalden. Dit konden onze kleine speelclub boeren natuurlijk niet laten
gebeuren, maar als ze allemaal samen werkten konden ze door middel van een
aantal spelletjes de boerderij terugwinnen van de roverheid.

Zo begonnen onze dappere boeren met het Kaaaaaaas spel, hierbij moest je zo
lang mogelijk kaas roepen en tijdens dat je dat doet mag je mensen van het
andere team aantikken. Maar als je adem op is en je stopt met kaas zeggen
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terwijl je nog in het vak van de tegenstander staat ben je er aan en moet je bij
het andere team aansluiten. Er zaten hier wel enkele zeer goede kaasboeren bij
die duidelijk al ervaring hadden met het roepen van kaaaaaaaas. Na dit spel
goed te volbrengen kregen onze boeren al een deel van hun boerderij terug
maar ze hadden nog een lange weg te gaan! Het volgende spel was dassenroof,
hiervoor heb je snelle reflexen en een paar snelle poten nodig. Je moet
namelijk de staart(schaaltjes) van de andere dieren in de wei stelen!

Langzaam aan veroverden onze boertjes hun boerderij terug van de roverheid
door middel van: De stoelendans, dode vis spel, stieren beuker en het bellman
spel konden we uiteindelijk heel de boerderij terug winnen. Het was tijd om die
geld rovers van ons landgoed weg te drijven, met behulp van onze sterke hond
verjaagde we de roverheid van de boerderij zodat hij nooit meer terug kwam!
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16/10 Cowboy en indianen dag
YEEEEHHAAA, de cowboys en indianen waren speciaal van het wilde westen
naar Belsele gekomen om de toffe speelclubbers te komen bezoeken! Wel een
klein probleempje, telkens als de indianen dikke knots en snelle pijl een koe
wouden vangen om op te eten, waren de cowboys er als eerste bij om het
hertje met een lasso te vangen! Dit vonden de indianen niet fijn en zo
verklaarden de indianen de oorlog aan de cowboys! Via een spelletje werden
de speelclub in twee teams verdeeld, het cowboy team kreeg een cowboy
naam zoals cowboy Henk en cowboy Jonny. De indianen kregen een
indianendoop en een indianennaam zoals sterke beer en slimme vos.

Daarna leerden de pasgedoopte cowboys en indianen enkele nuttige skills om
te overleven in het wilde westen. Zo moesten ze aandachtig luisteren naar een
verhaaltje van het indianenstam hoofd en telkens als het woord cowboy of
indiaan gezegd werd moesten ze elkaar tikken! Ook werden de spierballen op
de proef gesteld. De cowboys gingen strijden tegen de indianen met een goede
ouderwetse touwtrekwedstrijd! Blijkbaar is zo een lasso wel zwaar om in de
lucht te gooien want de cowboys wonnen met gemak! Uiteindelijk moesten ze
ook even samenwerken om de leiding te verslaan (jammer genoeg was de
leiding veel te sterk). Ze speelden ook een spelletje om paarden te leren
vangen en moesten als finale proef door de benen van een woeste stier
kruipen! En voor ze het wisten was de Chiro alweer gedaan en waren de
cowboys en indianen terug met hun paarden vertrokken naar het wilde westen
om daar hun ruzie terug bij te leggen. Hopelijk denken ze nog eens aan hun
verre speelclub vriendjes in Belsele wanneer ze samen op hertjes aan het jagen
zijn.

23/10 Vriendjesdag in de zoo
Geachte jongens en jongens van de speelclub. We zijn blij jullie te verwelkomen
in de grote dierentuin van Chiro Belsele. Zullen we beginnen met een
rondleiding om jullie al de diertjes te laten zien? Hier zien jullie de olifanten
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zitten, daar zitten de krokodillen, … Maar ohneee, er is een lege kooi, er is iets
ontsnapt!! Nu moeten we met de speelclub op zoek gaan naar het verdwenen
dier en het terug vangen.

Maar wat was er nu net ontsnapt? Dat weet de oude getuige, die ons met tips
tot het juiste antwoord leidde. Door allerlei spelletjes te spelen om ons als
verschillende dieren in te leven, zoals een slang die muizen at, zoals een mol
een tunnel graven, …, zijn we er uiteindelijk achter gekomen dat het een aap
was.

Er was een sterke aap uit onze dierentuin ontsnapt. Nu hebben we hem nog
vlug kunnen vangen voor het 4uur was.
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2 maandelijks Speelclubprogramma
6/11 Legerdag

13/11 Bakdag

20/11 Ballendag

27/11 Jungledag

4/12 SINTERKLAAS

11/12 Bosdag

18/12 Bijna kerstmis

25/12 GEEN chiro Kerstdag
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Rakker verslag
4/09 ledendoop
We staan weer allemaal op de chiro, eindelijk!! En het is nu tijd voor de
overgang van leden naar hun volgende groep. Jammer genoeg waren er geen
nieuwe rakkers dit jaar, dus mochten jullie allemaal kijken naar de andere
leden die lekker vuil werden!

Daarna stond er natuurlijk wel weer een lekker vuil programma klaar om het
chirojaar goed van start te brengen. Eens voelen in een mysterieuze doos waar
heel misschien een kip in zat, en ook al eens een lekker ajuintje eten.

Super tof dat jullie er weer stonden, rakkers! Tot de startdag!

11/09 startdag
Woehoew!! Het chirojaar kan nu officieel van start gaan, feeeest! En we staan
er weer met heel veel! Zoals elk jaar gaan we weer een massaspel spelen, deze
keer samen met de speelclubbers.

12

‘t Boekske

Chiro Staderas
Belsele

Maar wow wat komt daar aan? Ik zie daar de Hulk, Spiderman en ook Zorro en
zijn hulpje!! Deze superhelden hadden deze zondag duidelijk een beetje hulp
nodig om aan te tonen wie de beste is. Daarvoor zijn natuurlijk geen betere
kandidaten dan de speelclubbers en de rakkers.

Jullie kregen allemaal een kleurtje en moesten dan een mooie kreet maken (wij
zijn bijna doof geworden van de kreten), en dan waren we zeker klaar om voor
elke held de grootste toren te bouwen om dominantie te tonen!

Tijd voor spelletjes!! Eerst zorgen dat we allemaal naar de overkant van het
terrein kunnen geraken zonder de grond aan te raken. Dan nog op een zeil
staan en het proberen omdraaien, voetbal in 4 vakken en nog veeeeeel meer.
Allesinds, jullie hebben dat supergoed gedaan!

En dan was het uiteindelijk tijd voor de resultaten op te tellen en te zien wie er
de winnaar is…. *tromgeroffel*
WE ZIJN ALLEMAAL
WINNAARS!!!!
Dat is de echte wijze les van vandaag!
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18/09 weerman dag
Plens plots plats, het geluid van regen . Maar van waar komt die regen nu
weer.dat hebben we uitgezocht bij weerman dag. Door te regendansen, te
douw trekken en sardientje te spelen ontdekten we al snel de geheimen van
het weer. En werden we bijna even goed als franky de boosere.

25/09 legerdag
Bilbao reimedam. Het geluid van legerschoenen op den asfalt. Vandaag werden
we legerman. We leerden sluiptechnieken en Parkour over de ruige heuvels
naaste de klavers. Slopen door de loopgrachten en verzonnen legernamen. De
aim werd vandaag uitzonderlijk goed bij een potje smijtbal ofzo. En al zeker het
legendarische 10 vingers maar dan met franky zijn teentjes.De discipline zat
goed het enige wat nog ontbrak was de droge kip maar dat is voor op kamp.
Jullie waren zelfs professionals in camouflage
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2/10 geen chiro - leidingsweekend
9/10 bosdag
Op een zonnige zondag waar de zon wel al eens scheen trokken we naar het
bos, naar het bos om bomen te knuffelen de takken regel te leren kennen en
15
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onze favoriete boomsoort te vermelden.we zagen het bos niet meer door alle
bomen…of was het omgekeerd. Het waren wel vooral kaassoorten maar allee
ten. Al snel spotten we de befaamde rosse boomrat ( ook wel bekend als de
eekhoorn) na dat beestje wat te bekoekeloeren gingen we wat trainen voor het
WK want we moeten echte sportmannen worden dit jaar HE. Er werd gesjot op
die bal dat het geen naam had. Mooie dribbels, koppen , boomknuffelen en
doorns bestrijden. Daarna gingen we iets typisch Booms doen. Het was jager
bal. Elkaar aansmijten met een tennisbal en de tennisbal kwijt geraken. Amai
dat was leuk om die bal te zoeken tussen die struiken. Als laatste gingen we
uiteraard Nog even parkoeren boven het water zonder water. Maar vroeger zat
daar wel water maar dat water is wag door de wreede temperaturen
tegenwoordig. En toen daar nog water zat zaten daar krokodillen en
watershlongues maar die zijn verhuisd naar de prez. Allee joepie dat was
spannend zo boven het waterloze water. Terug naar de chiro om te voetballen
en de zandbak om te spetten.

16/10 ruiltocht

Er is 1 Ding extreem belangrijk in deze
wereld en dat is kaas. Maar wat nog
belangrijker is ,is business. Met de
inflatie van tegenwoordig en de
interest bij de bank die niet overeenkomen is dit een zeer belangrijk iets. Als
we kijken naar de beurswaarde van nu voor bijvoorbeeld saus en kaas dan
kunnen we hieruit 1 Ding concluderen. WINST!!!! daarom hebben wij jullie
opgeleid tot professionele business mannen in de ruilhandel. We trokken er al
snel op uit met onze winkelkar en verdeelden ons in teams. Dan wat opsplitsen
en de straat doorcrossen op zoek naar nieuwe ruil producten.het bekende
zinnetje luide dan:" dag mevrouw/meneer, wij zijn van de chiro en wij zijn op
ruiltocht, zou u iets met ons kunnen ruilen alstublieft….dankuwel. op die
manier werd onze kar al snel vol geladen met allerlei lekkernijen zoals koek,
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chips en bourgirs. We hadden zelfs een K3 puzzel en FIFA 11 BANGELIJK!!!!
allee terug naar de chiro om toch al een deel van onze winst te verorberen.
Goe gedaan gasten

23/10 olympische préspelen
Het WK staat voor de deur en we moesten uiteraard extreem fit worden.
Daarom trokken we naar de prez om echte kampioen te worden. Al
geblinddoekt trokken we erop uit als een echte carnavalstoet met wat goede
muziekschijfjes op. Op deze manier hadden jullie uiteraard geen enkel idee
waar we naar toe trokken. Onderweg waren er talrijke prachtige vissen en
natuur te zien maar dat zagen jullie uiteraard niet met die blinddoek op…BAAP
haha. Aangekomen in de prez gingen we al snel ons reactie vermogen uit
testen bij twee honden vechten om een been. Toen kwamen de echte worstel
skills boven.Dan wat petanque maar dan met schoen om de aim skills te testen.
Zelfs de 360 no scope.
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En dan nog even onze extreem snelle loopskills en taktiek besprekingen bij een
mooi potje rugby. Was super graaf gasteeeen!!!
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2 maandelijks Rakkers programma
6/11: ridder en prinses dag

13/11 chefkokdag

20/11 geen chiro: stoverijpartij

27/11 tomaatdag

4/12 sinterklaas komt langs( info volgt)

11/12 de zweedseballetjesuUitdDeIkeaDag

18/12 ligt er dit jaar sneeuwdag

25/12 geen chiro: kerstmis
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Verslag Toppers
25/09
Joww gappies. Tis weer zondag 14:00, das
prime
Time. Dan ist zo van samen! Eeeeeen!
Samen!
Klaar! En dan allehup, om ter snelst rennen
naar
De kerk, en nee wur jongen nie de SintAndreas kerk, maar de topperkerk. Want ja
hoor, jullie 4 leiders (Johannes, Filippus,
Bartholomeüs, Mattheüs) hadden het
topperlokaal omgebouwd tot een echte
kerk (wel een kleine zonder nen toren en
schilderijen enazo) ma me veel fantasie
konde er wel echt een kerk in zien want er
lagen zelf boekskes met het program en me
de liedjes voor vandaag in. Jaja we zaten
precies in de zondagse mis.
We begonnen met wat gebedjes aan te leren en een paar mooie liedjes, maar
toen bracht de dertiende apostel (en tevens weerman) Frankus ons het goeie
nieuws da het echt nog ne mooie late schone zomersen warme niet vochtige
septemberdag was en da het de moment was om buiten spelletjes te doen. En
om toch wa de christelijke sfeer erin te houden gingen we

Op kruistocht naar de echte kerk. Daar aangekomen wast tijd voor wa leuke
spelletjes. Zo van 2 appostelen vechten om nen hosti en euh 10 vingers
extreme. Beetje te extreme want leider en apostel Bartholomeüs (jaja raadt nu
maar welke leider da is) had echt pijn aan zijn kuit door leider en appostel
Johannes die iets te hard opging in het spel en dus ook da spel won. Na een vrij
21
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harde 10 vingers was het tijd voor een iets rustiger spel, namelijk een tekening
op iemands rug schrijven om en die moest da dan op diegene voor hems rug
schrijven en die op diegene daarvoor en die op diegene daarvoor en die op
diegene daarvoor en die op diegene daarvoor en die op diegene daarvoor en zo
verder enzovoort… Zo zijn onze kunstige appostelen van

Van al da tekenen krijgde natuurlijk dust
en deze keer ook honger, want ja hoor
Johannes, Filippus, Bartholomeüs en
Mattheüs hadden hostis voorzien. Wijn
mag natuurlijk nog niet dus we hielden
bij een christelijke mengeling. IN HET
LICHAAM VAN TS TS
Den dag vloog alweer voor bij want terwijl ik nog maar net mijnen hosti op had
wast al van. KRUIS EN JEZUS! Ik bedoel euh POLIES EN DIEF! Aja da wast voor
vandaag, respect als ge tot hier gelezen hebt. Nog snel verklap ik het grote
geheim: Bartholomeüs was leider Toon en Johannes was leider Thijs. Aja en
nog een geheim: wijn is helemaal nie het bloed van Jezus e, want die mens kan
nooit zoveel bloed gehad hebben wur.
IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST, AMEN

16/10
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Het is 14u en zondag, wat kan dat betekenen?? Inderdaad het is weer tijd voor
een geniale chiro dag. Niks beter om deze dag te beginnen dan met een
basketbal match in de populieren wijk. De teams werden verdeeld door de
twee kapiteinen en al snel kon de match beginnen. Er was duidelijk te zien dat
we met jonge talenten te maken hadden, want de 1 na de andere 3punter
werd gescoord. Ze hielden dit toch een dik uur vol, maar toen was bij het
grootste deel van de toppers hun goesting al voorbij... Dan maar tijd voor het
volgende spel! Dit spel heette voetbal extreme. De titel spreekt eigenlijk al voor
zich, het is hetzelfde principe als bij voetbal alleen mag je trekken, duwen,
sliden naast de bal enzovoort. Dit vond iedereen hilarisch en al snel begon de
'extreme match'. Ook ter onze verbazing vielen er geen gewonden tijdens dit
spel. Dan nu maar eens terug naar de Chiro voor wat lekkere mengeling en
beginnen met politie en boef. Leider is de Chiro nu al gedaan? Jammer genoeg
wel maar tot volgende week mannen!!!

23/10
Joowdiejo vechtersbazen! Of moet ik zeggen dag madammen?? Want ja hoor
het is weer tijd voor toch wel een kleine dagmadam. Of toch een billenklets?
Nene geintje natuurlijk, toch een dag madam.
Maar niet zomaar een dagmadam, maar een met K3,
insecten, een oude meneer (dikke so meneer voor
23
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deze mooie foto), een verloren puzzelstukje en nog
veel meer.
Na veel lopen, veel dag madam roepen en na de K3
af te maken op een stukje na werd het cijfer 6
omgedraaid en de 6 betekende: naar het park!
Normaalgezien gingen we leuk baseballen in het park,
Maar opeens brak WOIII uit. En nee, niet met atoomBommen en tanks, maar met deze gevaarlijke plant:
Riet ofazo
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Ja ge ziet de actie foto’s e, zware oorlog. Hier ziet u de actiefoto’s van de
executie van Jasper (er was maar 1 fatale schot nodig). Ma besef, de oorlog
heeft zeker een uur geduurd, want daarna wast al 4 uur en we hadden nog nie
gebaseballed, dus da deden we dan maar op de chiro. En eigenlijk waren jullie
echt nog goe in baseball. Dan wast polies en dief en dan was week 42 van 2022
ook al afgesloten. De laatste 10 weken van het jaar gaan in… Was dit de laatste
chirozondag waarin we in nen T-shirt naar de chiro konden komen? Stuur naar
het nummer 0496536395 of er nog een warme chirozondag gaat komen of
niet. De mensen die juist hebben geantwoord komen in een glazen pot terecht
en op de eerste avondchiro van dit jaar wordt het winnende naampje
getrokken. De winnaar krijgt ne prei.
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Definitie warme chirozondag: de helft van de toppers loopt rond in een t-shirt
en Stef vergeet zijn trui op de chiro omda het zo warm is
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TIP VAN RON:

Vecht in huis nooit met de binnenkant van deze plant tegen ou broer ofzo want
anders -> boze mama

Da wast weer: de groeten

Liefs,

Johannes, Filippus (Rik), Bartholomeüs, Mattheüs (Sacha met ch)
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2 maandelijks Topper programma
06/11 t'begint kou te worden dag

13/11 Waar is Basic? Dag

20/11 stoverij partij GEEN Chiro

27/11 Hebt ghet al gehoord dag

04/12 Een oude man met een lange witte baard komt langs dag

11/12 avond chiro info volgt

18/12 avond chiro info volgt

25/12 geen chiro

01/01 nieuwjaar GEEN Chiro
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Verslag kerels
4/9

Aahhh de doop beste dag ook niet alleen omdat we zo mogen dopen maar
omdat de Chiro jaar terug begonnen is, dus we zullen eerst wat rustig aan
beginnen niet waar eerst u zelf voor stellen enzo. En daarna bier pong (zonder
bier) van plek van bier vieze sap van iets b.v. augurken sap dus als de ping-pong
in 1 van die sap valt moet je dit gerecht lekker eten en daarna was het al tijd
voor een vieruurtje.

11/9

De 2de chirozondag van het jaar, dat wil zeggen startdag! Samen met de
toppers en kepi’s trokken we naar het welbekende Sint-Andriesbosje. De
waterkanonnen stonden klaar, de FBI was aanwezig. Het was namelijk tijd voor
een episch duel, gekend bij elke sportliefhebber over de hele wereld:
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Jullie werden elk bij een van de 2 voetbalteams ingedeeld met uiteindelijke
doel zoveel mogelijk geld te verzamelen en het stadion daarmee te upgraden.
Er konden ook dopingkaartjes aangekocht worden waarmee een speler dubbel
zoveel geld kon verdienen bij elk opdrachtje. Zo’n bloedtransfusie is natuurlijk
niet zonder risico dus er bestond ook een kans dat deze doping een negatief
effect had op je prestaties. Uiteraard liepen er ook scheidsrechters en
dopingcontroleurs rond in het bos die je bezittingen konden afnemen (inclusief
schoenen) en je op de transfermarkt konden zetten. Het was dus mogelijk om
door het andere team gekocht te worden als je straftijd was afgelopen. Na veel
bloed, zweet en tranen bij beide teams, ontelbare afgeronde opdrachtjes,
100den gesprinte kilometers en vele transfers later was het tijd om de winnaar
bekend te maken: SK Beveren! Een mooie 170 duusd euris verzameld, netjes!
Lokeren had niet veel minder, voor hen had de blessuretijd iets langer mogen
duren, het was echt extreem spannend. Goe gespeeld gasten! Tijd om terug te
keren want tis al na 4 uur, ne goeie mengeling nog wa voetballen, polies en dief
spelen. Nou goed, u kent het wel. Tot volgende weeeeeeeeek!
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18/9 Wichit
Autoloze zondag

Het was een mooie dag om eens een fietstochtje te doen het kwam goed uit
want in Sint-Niklaas was er een Autoloze dag en zo kunnen we ook kijk en of
onze leden wel kunnen fietsen hmm daar wil ik niet echt over hebben en
natuurlijk was er iemand zijn fiets vergeten en moest met de stem daar naar
toe gaan. Toen we aankwamen op de grote markt gingen we onze fietsen weg
zetten en eens kijken wat er te beleven viel buiten onze step die gingen we
lekker versieren met stickers en andere dingen dat vonden ze wel leuk dat kon
je wel zien. Daarna gingen we verder kijken maar het was niet zo veel te zien
wel nog wat rare fietsen dat je er op kon fietsen die fietsen hadden vreemde
vormen maar wel leuk, nadat zijn we terug gefietst naar de Chiro.
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25/9

Jooooo de mannen. Even de start van deze chirozondag op een rijtje
(chronologische volgorde):

“Samen!” “Eéééééééééééén”
*Hoofdleider wenst iedereen een goedemiddag en deelt mee welke dag iedere
groep heeft*
“Samen!” “Klaaaaaaaaaaaar”
“Allejup”

“Ja iedereen naar binnen”
“Ja iedereen naar buiten naar de bankskes voor jullie verhaal van de week”

Oke nu jullie volledig mee zijn kan ik aan mijn verslag beginnen. De verhaaltjes
van de week waren prachtig (of toch de meeste), er was duidelijk verbetering
32

‘t Boekske

Chiro Staderas
Belsele

zichtbaar. Na jullie verhaaltjes was het tijd voor muurke shot, maar een
alternatieve versie. Kunstenaars Ward en Wichit hadden prachtige krijtcirkels
getekend op de muur met telkens een cijfer in. Sommige waren al wat groter
dan andere en dus niet allemaal even gemakkelijk te raken. Elk cijfer had een
eigen betekenis, 4 was bv tik de vuilbak, 7 vleeshoop op wie tegen de muur
staat enz. Telkens als er iemand met de bal zo’n cijfer raakte moest de
opdracht in kwestie uitgevoerd worden. In het begin moesten we er nog even
inkomen maar al snel werden de potjes muurke shot onderbroken door heenen weer geloop naar de kerk/vuilbak, potjes tieneren, pranks, … Uit het niets
werd ook het kleinste cijfer (5) op de muur geraakt door een prachtige trap vol
effect van Oscar, dit betekende gratis 4-uur! Na veel getrap tegen de muur was
het tijd voor 4-uur (let op de rijm) en dus ne goeie voetbalmatch leiding vs
leden voor de liefhebbers. Derna was het polies en dief en was het weeral tijd
om naar huis te gaan. Tot volgende week. BAAAP volgende week ist geen chiro
want de leiding is op weekend, tot binnen 2 weken dus en veel plezier op
school. Doei druif.

2/10
Geen chiro, de leiding is op weekend
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9/10

Hey Josti’s! Vandaag was het tijd om de befaamde ladder nog eens boven te
halen uit het witteken en een tocht te maken doorheen Belsele. Geen gewone
tocht neenee maar ene die enkel rechtdoor gaat. Iedereen hoofd door de
ladder en we konden vertrekken. Met Thomas op kop (kon net boven de ladder
heen kijken) starten we de wandeling richting het park.
Eenmaal op het padje aangekomen keerden we terug (klein geintje), dit was
slechts een oefenstuk. Het lot bepaalde dat we over de groene poort heen
moesten klimmen en dan alsmaar rechtsdoor zonder ook maar enige afwijking.
Al snel hadden we hindernissen op onze weg, namelijk een muur en een struik,
alle chance dat we onze ladder meehadden. Met wat schrammen van de halve
salto’s (zeker de bedoeling jaja) over de struik belanden we bij een stal waar we
enkele potjes verstoppertje speelden. We gingen door en kwamen plots in nen
halve jungle terecht die in het park uitkwam bij de eenden en we zagen al
vanuit de verte het water opduiken. Er zat niets anders op, doet ou kleren maar
uit want we moeten naar de overkant zwemmen. Geintje natuurlijk maar
Leonard wou zich toch even bewijzen en nam een frisse duik. Respec met
eieren! Deze vermelding in het boekske heb je dubbel en dik verdiend. We
gingen voort over het gras, door de struiken en over de prikkeldraad om in een
wei terecht te komen (toen nog onbekend).

Nietsvermoedend liepen we voort tot we werden aangesproken door een
vreemd figuur met een prachtige pijp in de mond (zie schets).
De persoon in kwestie vond het niet zo fijn, werd licht agressief dus we keerden
maar terug. Al snel werd de wei omgedoopt tot de nu al legendarische “Wei
van Jonas”. Binnenkort toch eens een citroencake bakken om deze zure
persoon te verrassen.
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Eind goed al goed, het was weeral plezant gasten, tot volgende week!
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16/10
Op deze prachtige zonnige zuivere zondag mochten jullie zelf spelletjes in
elkaar steken door uit drie enveloppen te trekken. De eerste envelop gaf ons
het terein waar we moesten spelen, de 2de envelop gaf ons een voorwerp om
het spel mee te spelen en de 3de envelop gaf ons het spel zelf. Voor we konden
trekken moesten we wel nog het verhaaltje van de week doen met uiterst
unieke en mooie bewegingen. dan werd ons eerste spelletje getrokken. De
plaats: Thibaut zijnen otto; het voorwerp: een rol tape; en het spel:
kogelstoten. Dit gaf natuurlijke een zeer mooi beeld en het bleek toch een
beetje moeilijker dan verwacht met de frisse geuren van thibaut zijn 20 jaar
oude automobiel. Voor het volgende spelletje mochten we gewoon in onze
lokalen verstoppertje spelen. iedereen werd geblinddoekt en moest zo snel
mogelijk sponzen zoeken tussen alle obstakels zoals banken en tafels. dit was
een hilarisch beeld met veel lompigheid die bovenkwam. Gelukkig was het goe
weer want af en toe viel er wel is een natte spons in ou nek. Vervolgens gingen
we richting het grasveldje om daar het befaamde BK muurballen te doen (met
een bowlingbal weliswaar). Er zijn hier een paar complottheorieën ontstaan
zoals de persoon die 3des begint wint altijd. Dit was op ons toernooi zeer
toevallig ook 4 keer het geval. we eindigden de dag met nog een beetje shotten
zonder twist (plottwist) en dan konden we allemaal vroeg in ons bedje kruipen
zoda we uitgerust waren om nieuwe verhaaltjes van de week te spotten. tot
volgende week he gasten
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23/10

Vandaag deden we het bangelijkste-geweldigste-leukste-mooiste-sportievesupersport.
Petanque dus, We vertrokken richting de petanque club de populieren om te
zien wie de echte topsporters onder ons waren. We begonnen eerst met een
goede polsopwarming en de theorie achter de juiste tactieken en methodes
nog eens te herhalen. Hierna konden we beginnen. Ward gooide het kleine
balletje en we waren vertrokken, Het toernooi was begonnen. Met veel
zwoegen zweten en af en toe is een competitieve discussie had iedereen zijn
mooie en minder mooie worpen. In het algemeen waren er veel goeie worpen
en een paar worpen die nog nooit eerder gezien werden, te mooi gewoon.
uiteindelijk hadden we een mooie eindscore van Ward op de eerste plek,
gevolgt door mauro op de voet met 8 punten achterstand. uiteindelijk hebben
we nog een klein eerlijk matchke basket gespeeld en erachter gekomen dat we
toch maar beter kunnen petanquen. Tot volgende week gasten en vergeet
ulderen wortel ni he!

37

‘t Boekske

Chiro Staderas
Belsele

Groetjes xxx

Jonas, Rudy en Bob
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2 maandelijks kerels program
6/11: Rauwe ajuindag

13/11: Schijterijdag

20/11: Stoverij Partij (geen chiro)

27/11: Verstopte rioleringdag

4/12: Stoombootdag

11/12: avondchiro (info volgt)

18/12: avondchiro (info volgt)

25/12: Kerstmis (geen chiro)
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Verslag Aspi's
4/09:
Hey jongens, het chirojaar is weer gestart en wat hebben we er weer zin in. Ma
he wie zijn onze leiders dan? Awel e mannekes leider eerstejaar leider
spleetoog en leider sjouberto. Aja leuk. Nadat jullie lekker gedoopt waren was
het weer tijd om heerlijke dingen te slikken en al snel was de chirozondag
gedaan. Tot volgende keer snoesies.

11/09
Ej startdag eeeeeeeeeeeeeeeeeee. Amai das plezant e. Iet me een
voetbalploeg en transers enazo. Iet me teveel man in nen te kleinen bos enazo.
Ma we hebben wel vernomen dat een geniaal spel was en dat echt plezant was
en al zeggen de leiders het zelf, tzat echt keigoe in elkaar. En maar transfers
maken en maar geld verliezen met een bepaald figuur da doping had gepakt(
neen allesio we kijken zeker ni naar u ze nee nee, gij zijt zeker ni de persoon die
ervoor heeft gezorgd da het een team is verloren na een slechte koop van ou).
Schoon detail is ook da den brecht er in geslaagd is om kaartjes van het andere
team te stelen door te doen alsof hij erbij hoorde. We eindigen met een quote
van de hoofdleider: “hooligans en waterkanonnen”
18/09
Amai autoloze zondag amai. Da betekent me ou groep naar de mart gaan en
hopen dat er iet is eja. Nu gingen jullie lieftallige leiding deze traditie natuurlijk
niet breken en we zijn vanzelfsspreken met zen allen naar sn gereden. Eenmaal
aangekomen op de mart bleek da toch vree tegen te vallen, der was nou is
geen ene kut te doen. Na wa rondzwerven en naar de vage fanfare kijken+ op
veel te vage figure fietsen rijden had een leider het geniale idee om nekeer te
gaan figuren op het stationsplein en raar maar waar, er was gewoon meer te
doen als op de markt. Der was iet gek me wa planten en anneke snoep en iet
me een gek hakfeestje in een tent(waar we natuurlijk me mee hebben gedaan,
40

‘t Boekske

Chiro Staderas
Belsele

ale wie denkte nou eig da we zijn, een goe hakfeestje zeggen we geen nee
tegen al moete we da zelf creeren). Na wa meer figuren en wa mensen spotten
daar en wa raar doen wast jammer genoeg tijd om naar de chiro te gaan : ( Tot
volgende keer e maties.)
25/09
Aja int geval da jullie et nog nie doorhadden, de rode draad dees jaar is
wijvenchiro bezoeken dus vandaag hun inschrijvingsdag gaan reviewen (nie
vergeten royco soepje claimen). Ontvangst was niet bangelijk want we werden
direct gezegd dat we het rustig moesten houden, en wij zijn goed opgevoede
jongens. Maffff en we kregen nie een popcorn e besef da effe. -5/10
klantvriendelijkheid, 6/10 originaliteit, 8/10 activiteit, int algemeen -3/-5 en
geen rik
2/10
Leidingsweekend
9/10
OK manne nu serieus, topg heeft ons de methode om te winnen aangeleerd in
de hustlers university met een quote van een wijs man “tournez dans le vide”
Dus nu kan onze training beginnen sinds we allemaal op de grindset zitten. Les
1 van topg: voeder de eenderen die in nood zijn en ineens werd petet bezeten
door wim hoff en moest hij plots een duikje in koud water nemen voor zijn
imuunsysteeem. Les 2: ja nseak allemaal bij de wijven binnen om de heilige
graal van proteinen te bemachtigen: een royco soepje want pauze helpt. Les 3
geniet van de kleine dingen in het leven zoals brrod uit broodautomaat te
chappe terwijl je naar jazz luisterd. Les 4: Unieke extreme bangelijke geniale en
misschien ook hmsksl mengeling van PROTeine (snapte hahhahahahh) Les5:
MUURBALLEH KUT en voorbereiden op toerniooi. En als laatste les: houdoe he
we doen druit
19/10:
MUURBALMUURBALMMUURBALMUURBAKMUURBAM
MUURBALEXTREEEEEEEMMUURBALLENJINGEHMAECGTEXTREMEMUURBALPR
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AKTIJKENMUURBALMUURBALEXTREMEMUURBALENAZOGEWEETWELEXTREEM
MUURBALMEWIJENENZMUURBALENTEGENSCHOOLKINDERENMUURBALLENEN
TEGEN3000JAAROUDEGEBOUWENMUURBALBALLENENZ
DIT WAS ALLEMAAL OM HET VAN HETMUURBALTOERNOII TE__________
verliezen…

23/10
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en tis…. NIKSSSSSSSSSS. Baaaaaaappp leuk niks zien.
Ge hebt em al door, vandaag spelen we allemaal blind games met vele
variteiten doen. De eerste was een boze blinde man die zijn weg kwijt was en
ineens in ons lokaal was met zijn krantenknuppel. Al degene die hij voelde
moest hij zijn afgrressie staat meppen. Die blinde man was niemand minder
dan ons GLOEDNIEUWE LID TIBBBBBBBBBBOOOOOOOO.
YHEAAAAAAAAAAAAA DAAS VNANT BESTE _.²
Na de krantenman was er ook een blinde balle-n man. Hij bekogelde ons met
zijn bazlln. En wegduiken da we moesten doen. De Wouter maakt zelfs een
duikrol door hel-t lokaal om het te omzeilen. Pooof en tis 4uurke en late we
onze goeie oude vriend de jamille nog een s een bezoekje brengen. Ringlings en
PEPERONI CHIPS?!! Ma bon twas nog bangelijk dus tis oke. Dan nog eens de
traditionele tienersessie om af te ronden. Saluuuuu ejjjj browskies <3
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2 maandelijks Aspi program
6/11 Gekapte dag

13/11 Koekoeksklok met kdag

20/11 De boeren van belsele dag

27/11 WC papier is nieuwe proteïne dag

04/12 TOPG dag

11/12 10 push ups met 1 arm dag

18/12 Muur in kluis dag

25/12 Sweet alabama dag
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Annonckes
Agenda

20/11: Stoverijpartij!
21/07-31/07: De datum van het kamp in 2023 staat al vast!
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Wist je dat …
ik zeg wollah ik sta altijd op om 8u
de CNG te duur is
vlaaien met die zwag
mossel de vrouwelijke Thijs is?
Enzazo
Franky op Doortje van FC de kampioenen lijkt?
Hij ook 3 cijfers heeft
half 8 sochtends prime time
'oh , i love Marcel!!!'
pj verliefd is?
bier morsen oke maar pokeren how maar?
zalm vegitarisch is
kip ook
robbie een anti voeten fetish heeft
jesse geen actueel thema is
mark2d2
walrusgedrag
tja wij vinden het ook niet ideaa
de burgeringenieur
croquemachine
rijden niks voor mij is dus geer me maar een trein
ajuinloos
Arne zwanger is
keis nog nooit Zoiets hard heeft gevoeld bij pj
diversecreaactiviteitenverantwoordelijke man
de paniekaankoop
kaas een robbie wordt
het van de belseelse beek naar de Nijl is gegaan?
De grote vertoverwegtovertruk?
50
de Bulgaarse walrus
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rosse bulgaarse walrus
gobin respect heeft voor rachid Zijn achterwerk
toon openbloeit
ik heb geweent de eerste keer dat ik minecraft heb gespeeld
ik voel mij echt vuil. Kheb mij al in 4 dagen ni gedoucht
er een magneet in jarno zijn rug zit
thijs een subtiele put is
hij appelmoes drinkt
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