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Editoriaal 

 

Beste lezer 

 

Het jaar 2022 ligt nu definitief achter ons, dus kunnen we vooruitblikken op 

wat 2023 zal brengen. Te beginnen met enkele belangrijke data: ons 

wintervuur 3 februari, de quiz 25 februari en het leidingsweekend 17-19 

februari (geen Chiro).  

 

Nu het januari is en de examens in aantocht zijn, komt er voor de studerende 

leiding weer een vermoeiende periode aan waarin de motivatie soms ver te 

zoeken is. Een middag/avond ravotten in korte broek kan dan een welgekomen 

ontspanning zijn, waarbij de batterijen helemaal worden opgeladen om een 

nieuwe week met verse moed te kunnen beginnen. 

 

De leiding heeft alvast één goed voornemen en dat is ervoor zorgen dat 2023 

nog beter wordt dan 2022!  

 

 

Voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar! 

 

 

Veel leesplezier  

 

Ward 
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Verslag Speelclub 

 

6/11 Dag madam 

Op een chiroZondag was het eens zeer slecht weer 🙁 Wat moeten we nu 
doen?.... Dag madam zij PJ, dag madam? ja daar liep een mevrouw over straat. 
Maar dat is het laten we dag madam spelen!! Maar hoe ging dat ook alweer?  
Om dit spel te spelen hebben we een pak kaarten nodig gelukkig hebben wij 
dat standaard in onze zakken zitten op de chiro. Je begint met een kaart te 
trekken, dan kijk je naar het nummertje van de kaart en bij elk nummertje 
moet je een andere opdracht doen. Bijvoorbeeld tik de goal, dan moet 
iedereen zo snel mogelijk naar de goal lopen die tikken en terug op zijn plaats 
in het lokaal gaan zitten. Wie het laaste terug zit is de verliezer en krijgt het 
kaartje. Op het einde van de dag is de persoon met de meeste kaartjes 
verloren. Nog enkele leuke opdrachtjes die er tussen zaten waren nummer 4: 
koprol in de zandbak of nummer 3: van plaats wisselen onder tafel. Maar 
vanwaar komt nu die naam “dag madam”? Als de koningin getrokken wordt 
moet je zo snel mogelijk recht staan je hand omhoog steken en zo luid mogelijk 
dag madam roepen! En dit geld ook bij de koning maar dan is het dag meneer 
natuurlijk. Er was nog een speciaal kaartje namelijk bij nummer 6 speelden we 
een spel. Het leukste spel dat we speelden was limbo! En onze leden waren 
echte natuurtalenten! Maar helaas kwam het einde van de dag ook weer in 
zicht ondanks de regen konden we ons toch goed amuseren! Tot volgende 
week! 
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13/11 bosdag 

De leiders hadden vandaag 2 verwilderde bosjesmannen uitgenodigd naar de 
chiro. Deze mannen leven in het verre sint andriesbosje (minstens 200 meter 
van de chiro) en wouden de speelclubbers wat trucjes leren hoe je in een bos 
moest overleven. Het belangrijkste bij overleven is natuurlijk water vinden. We 
hebben natuurlijk chance dat de belseelse beek recht door het bos loopt en 
vinden het dan ook een goede gelegenheid om schipper mag ik overvaren te 
spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“AL WIE ZWART AANHEEFT MAG NIET OVER!” 
slim lid: zwart is eigenlijk geen kleur dus da mag helemaal nie. 
gevolg: iedereen stapt rustig over 
daarna was het tijd om kampen te bouwen en ons te camoufleren. Dit 
camoufleren was Guus zo goed gelukt dat een van de bosjesmannen zelfs bijna 
op hem was gaan staan omdat hij Guus niet had gezien!! 
Plots hoorden we in de verte een luid kabaal dat steeds dichterkwam. Opeens 
zagen we de meisjeschiro ook het bos instappen omdat ze daar ook wouden 
spelen. 
“EEEEEIIIIIIHHHH MEISJES, VIEEEEEES” 
heel wat speelclubbers wouden duidelijk hun eigen bosterrein niet weggeven 
en dus werkten ze samen met de bosjesmannen om ze uit het bos te verjagen! 
Uiteindelijk kon iedereen nog leuk even verder bouwen aan hun kamp. 
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20/11 Stoverij Partij 

Het was zeeeeeer lekker eten bedankt aan iedereen om te komen en zo onze 
chiro te steunen. Volgend gaan gaat het minstens even lekker zijn!!! 
 

27/11 Voetbalmatch 

Deze dag zouden we eerder vergeten maar het leukste van de dag was toch na 
de match van de rode duivels. Namelijk de match leden tegen leiding deze was 
veel spannender! Bij het volgende WK moeten onze leden maar meedoen wat 
een talenten!  

 

4/12 SINTERKLAAS                              

Yoo speelclub, ik hoop dat jullie allemaal zeer braaf zijn geweest op de Chiro. 
Want we hebben vandaag iemand speciaal uitgenodigd voor alle flinke 
speelclubbers. Zoals jullie allemaal wel weten is de Sint nu in het land. En wij 
hebben geregeld dat hij speciaal deze zondag naar de Chiro zou komen voor 
jullie. Daarom was ook de meisjeschiro vandaag aanwezig.  De Sint had voor 
ons een speciale opdracht, hij zocht namelijk nog hulp voor de cadeautjes van 
dit jaar. Maar alleen de beste groep mocht natuurlijk helpen. Zo streden we 
ondanks de koude toch tegen de rakkers en meisjes, en natuurlijk waren we 
gewonnen, (zelfs tegen de leiding bij touwtrekken). Daarna mochten we naar 
binnen om de Sint te zien. Daar hebben we gehoord dat jullie toch zeer sportief 
zijn, veel voetballers en zwemmers. En ook wat jullie favoriete spelletjes zijn, 
zoals twee honden vechten om één been en tikkertje. Gelukkig waren we 
allemaal flink dit jaar en is er niemand in de zak gestoken. 
En na een grote polies en boef was dit het alweer voor deze week. 
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11/12 Bakdag 

Jaja, wat een miserie vandaag. Bakker suikerbuik zijn bakkerij was leeggeroofd 
door de grote boze blomzak waardoor hij geen kerstkoekjes kon bakken. Om 
zijn ingrediënten terug te verdienen moest hij verschillende opdrachten 
vervullen maar dit kon hij niet alleen, daarom riep hij de hulp in van de 
speelclub. Samen voltooiden ze verschillende en zo kwamen de ingrediënten 
van bakker suikerbuik terug terecht. Bakker suikerbuik vertelde zijn 
bakgeheimen aan de speelclub en ze sloten de dag af met heerlijke koekjes. 

 

 

 

 

 

16/12 Kerstfeestje 

HHOOHOIOOHOHOOHOHOO eindelijk is het zover, alee buiten da het nog een 
week is tegen effectieve kerst. maar voor ONS is het vandaag. vandaag komt de 
kerstman langs. we hebben alle speelclubbers en rakkers uitgenodigd om met 
ons lekker spaghetti te eten! we verzamelden op de meisjeschiro met een 
warm welkom! als iedereen er was zijn we dan naar boven gegaan voor een 
spel te spelen. het spel bevatte allemaal cadeaus. hiervan werd er 1 uitgekozen 
en rondgegeven in de kring. als de geblinddoekte leider BOEM zei werd het 
cadeautje opengedaan en mocht de persoon bij wie het was het opendoen! als 
iedereen uiteindelijk een cadeautje had was het spel gedaan. daarna hebben 
we nog de verrukelijke spaghetti gegeten met alleen hand en mond en toen 
mochten we weeral eens naar huis! 
 

 

 

 



‘t Boekske Chiro Staderas 
Belsele   

 

7 
  

2maandelijks speelclub 

01/01: NieuwJaar! 

06/01: Avond chiro 

13/01: Avond chiro 

20/01: Avond chiro 

27/01: Gewone chiro: oud leiding dag 

05/02: legerdag 

12/02: mengelingdag 

19/02: GEEN chiro: Leidingsweekend 

26/02: piratendag 
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Verslag Rakkers 

 

30/10 halloweendag 

Ik merk een enge sfeer in de lucht vandaag… Spoken en monsters, zombies en 
mummies. Ah ja natuurlijk, ‘t is Halloween!! Bangelijk! Voor deze speciale dag 
zijn natuurlijk speciale dingen gepland. Een per een mogen jullie in het enge 
witteken!! OH NEE!!!!! Daarbinnen zitten de gruwelijkste, meest 
angstaanjagende, bloeddorstige monsters die je je kan inbeelden. Een simpele 
opdracht… Zoek het snoepje en breng het naar Sasha de portier. Maar zo 
simpel was de uitvoering helemaal niet! 

Desalniettemin zijn jullie er allemaal in geslaagd om het parcours tot een goed 
einde te brengen. Eens buiten stonden er nog een paar leuke activiteiten te 
wachten, maar ook nog een heel lekker kommetje soep!! 

Oke jullie hebben het overleefd, oef… Ga maar een even bekomen en tot 
volgende week rakkers!! 

 

06/11 ridder en kasteeldag 

Lang geleden, maar echt lang geleden, toen de bomen nog konden praten.  

Bestond er een orde, maar niet zomaar een orde… 
DE ORDE VAN DE (NIET ZO) RONDE TAFEL! 

Geleid door de Koning Arne met zijn trouwe kompanen: Kaas de ridder, Jacob 
de nar, Ferre de beul, Franky de tovenaar en vergeet natuurlijk de moedige 
rakkerridders niet die er alles zouden om doen ons koninkrijk te beschermen. 

Maar voordat we alles op perkament konden zetten werden we aangevallen 
door niemand anders dan de jonkvrouwen van de meisjeschiro!  “Ohnee 
drommels!” 

Nu moeten we ons kasteel verdedigen… nee ons land… nee… ONZE EER! 

Fysiek en mentaal ongetroffen, en zo begon de 4-urige oorlog van het Belselse 
dorp! 

We begonnen met een simpel spel, jagerbal! Maar met een twist waarbij je 
jouw koning(in) moest beschermen met een schild. 2 teams, 1 overwinnaar! 
“Maar wie zijde gij eigenlijk?” De kennis van de ridders over de jonkvrouwen 
was schaars, hoe konden we vechten met eer zonder de namen te kennen van 
de vijand? Ah we spelen ‘ik telefoneer naar’… euhm ik bedoel ‘ik stuur een 
postduif met perkament door naar’! Veel kennissen en rode billen later 
wouden we de kennis beproeven van onze ridders en jonkvrouwen door het 
GROTE-NAMEN SPEL te spelen. Maar helaas geitenkaas, de bel sloeg vijf uur 
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over de twaalfde, de oorlog werd stopgezet.”Maar wie was er nu gewonnen?” 
,vroegde iedereen zich af. Iedereen was een winnaar besloten de leiders en 
leefde nog lang en gelukkig… BAAB! Helemaal niet! De ridders zijn de echte 
winnaars! Rakkers, rakkers, RAKKERS, RAKKERS! 
Goe gedaan gasten!
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13/11 Extreme-Trickshot™ dag 

WOOHOOOOOW. Zijn jullie er klaar voor??? Het is tijd voor de coolste dag van 
het najaar! TRICKSHOTDAAAAAAAG!!! Vandaag wouden we jullie testen tot het 
uiterste. Wie kan het beste iets extreem cool doen met een alledaags 
voorwerp? Dat gingen we uittesten! 

Oke we beginnen met het meest bekende voorwerp om mee te Extreme-
Trickshotten™: de welbekende bal der basket!! Nu moet het ook juist lukken 
dat er sinds deze week een basketring staat op de Chiro. Ongelooflijk perfecte 
timing!! We kunnen nu wel zeker en vast bevestigen dat jullie keigoed zijn in 
trickshotten met een bal, na een superspannende finale. De spanning was te 
snijden!  

Oke, dan nu tijd voor de sanitair gekleurde trickshots. We hebben hier staan: 
een (propere) ontstopper en enkele (velen) rollen toiletpapier en keukenrol. 
Genoeg materiaal om enkele bangelijke trickshots mee te doen. En, zoals we 
wel hadden verwacht waren jullie hier ook keigoed in!! 

Dan gingen we even veranderen in de hoge middenklasse: we gingen golfen. 
Een golfballetje is misschien klein (of gemiddeld?), maar een beker ook. Dus dat 
balletje er in krijgen was geen makkelijke taak, maar na hard zweten en 
zwoegen is jullie dat ook weer gelukt. 

En dan was het tijd voor de toffe finale! KAARTGOOIEN! En blijkbaar is Jacob’s 
broer daar vrij goed in. Dus we kregen dan maar even een snelcursus 
kaartgooien. Tussen de twee vingers, arm buigen, dan volledig strekken en laat 
de pols vooral meegaan! Perfecte gooi! Natuurlijk moeten jullie dit zeker 
blijven oefenen, het kan nog van pas komen voor op kamp ;). 

ook hebben we met zen allen het woord kaas gespeld op de grond want op de 
chiro eten we nog al eens geire een stukske keis 

Oke supergoed getrickshot jongens! Tot volgende week. Ah nee, tis 
stoverijpartij! Mmmhhhhhhh… 
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20/11 geen chiro (stoverijpartij) 

 

 Hemels die frietjes met stoofvlees of met balletjes in tomatensaus. 

En dat à volonté!!! 

de leidingsploeg wilt jullie nog eens extra hard bedanken voor jullie massale 
opkomst. 
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27/11 voetbal kijken 
 

Het is zo ver… België vs. Marokko. DE match die iedereen in België wou zien. 
Dus natuurlijk ook op de Chiro eh! “Amai dat ziet ier gezellig uit!” Overal 
kussens, banken en een beamer. Comfortabeler voor een match kunt ge nie 
zijn. Er zou niks kunnen fout lopen, toch? TOCH? 
Vele volksliederen later die we toch niet kennen begon het eerste fluitsignaal, 
de match was begonnen! 

*WOW!* De taktiek van de Belgen was zo goed, amai, kben der stil van. Ik zou 
ook de hele tijd op mijn eigen veld passen. Zelfs naar Courtois, naar de KEEPER! 
*pfew* moest er effe uit orry.  
28’: Amadou Onana kreeg een gele kaart, hij zou zijn naam moeten veranderen 
naar Oneenee. baab 

34’: Kregen we chips van de speelclub leiding, ‘t werd tijd dat er iets goeds 
gebeurde tijdens de match. 
45’: Het is nog altijd 0-0, 3 minuutjes verlenging, amaaaaai… 
Tijdens de rust moesten we effe bekomen. En hoe kunnen we dat het beste 
doen? Door te VOETBALLEN!!! Jah ik voel het. Nu komt het goed, nieuwe helft, 
een nieuw begin. Komaan eh! 
73’: WADDE?! Marokko heeft gescoord? Haha goe geintje… in mijn ogen is het 
nog altijd 0-0. Ik verander mijn gedachten NIET. Waar is Lukaku nu eigenlijk?  
81’: Aaah daar is em! Tijd om de match te winnen! 
92’: NEEEJE! Alle drommels nog aan toe, dit kan toch niet? Zijn wij nu aant 
verliezen met 0-2… uhm ik bedoel 0-1?! Comeback time de laatste minuut, 
komt goed komt goed. 
Maar helaas speculaas was het gedaan… Nu staat België op een moeilijke plek, 
ma tis niet dat ze tegen Kroatië gaan verliezen toch? 
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4/12 sinterkaas kwam langs 
 
Hoog bezoek!!! en oud? ja heel oud!! EN VAN VER! HEEEEL VER!! Uit Spanje 
dan nog wel! Samen met zijn pieten bracht de Sint, de goedheiligman der 
goedheiligmannen de meisjeschiro en jongenschiro een bezoek! Om de sint en 
zijn pieten te imponeren deden we uiteraard een PIETENSINTERKLAASMOVE!!! 
Al snel begonnen de snoepjes en mokjes te vliegen, dat was al een goed teken. 
Natuurlijk kon iedereen dan nog even een persoonlijk bezoek brengen aan 
Sinterklaas. Gelukkig zijn alle rakkers dit jaar braaf geweest!!! Goe gedaan 
gasten!!! 
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11/12 legodag 
LEGO® Breaking Sound Effect 
Hoor ik dat nu juist? Was dat LEGO?! JAZEKER! Welkom bij lego masters, de 
show waar je sneller kan bouwen dan iemand anders zijn zelfzekerheid kan 
afbreken! De bedoeling was simpel, we vormden groepjes van 4 en bouwen 
maar! De eerste opdracht was zo groots mogelijk een toren in elkaar te gooien, 
met de twist dat hij niet omvalt!  
 

“Elke toren begint met één steen”  -één of andere ingenieur  
 

Na gesukkel en gesokkel was te tijd om, handen in de lucht! Iedereen was stil 
en keek rond zich heen, overal prachtige torens van tot wel duizenden 
milimeters hoog! 
Dan kwam leider Ferre zijn genieus meetsysteem, door groottes te vergelijken 
met elkaar kwamen we tot de conclusie dat de echte winnaars degene zijn die 
hun hart en ziel in de toren hadden gestopt (totaal niet omdat de leiders waren 
verloren). Wat was nu toffer dan een toren? Een vliegtuig? Nej een auto 
natuurlijk, dat was dan ook de tweede opdracht om ter best de snelste wagen 
te maken. Terwijl iedereen vol op zat de bouwen maakte leider Kodde en Jacob 
een makeshift ramp waar de automobielen er snel van konden rijden. 
Het is zo ver, de timer ging af en iedereen moest zich aan de startlijn bevinden. 
Iedereen had geweldige wagens in elkaar gestopt wat leidde tot een 
spannende race. Elk beurt om beurt liet hun auto’s rollen van de ramp, wie de 
meeste afstand had, won de race! En dat was leider Franky met zijn vuurpijl! 
“Maar was dees?” Er zat een MOTORTJE in?! Met veel schaamte nam Franky 
zijn auto terug van de baan en gaf zijn verlies toe… Zouden al die wagens 
sneller zijn als een Groene manta? Dat zullen we op een andere chirozondag 
moeten uittesten.  
Als laatste opdracht hadden we iets ingenieus moeten maken, waar architecten 
zoals Jacob met open mond naar konden kijken, iets dat de mensheid altijd 
nodig heeft… Een brug, een brug die wel drie zware stenen moet weerstaan! 
De rakkers sloegen te werk, maar ook de leiders die deze keer wouden winnen 
met alles wat ze hadden. Alweer kwam Kodde met zijn bouwkundig brein en 
had al een hele blueprint in zijn hoofd van hoe de brug er uit moest zien. Toen 
kwam de test, elke brug stortte neer van 2 of 3 stenen, buiten één brug, de 
brug die zonder probleem alle stenen in plaats kon houden. Het was de leiders’ 
brug die zelf volledige rakkers kon weerstaan! *WOW* Nog nooit gezien!  
We zijn er zeker van dat iedereen zijn plezier heeft gehad. 
We hebben zeker Bob de bouwer voor schut gezet die dag.  

https://www.youtube.com/watch?v=2BD6LKT6tV8&ab_channel=EpicSoundEffects
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16/11 kerstfeestje 
 

Waar is da feestje? HIER IS DA FEESTJE. 

“The most wonderful time of the year” was natuurlijk bij ons te doen. Gezellige 
lichtjes, een kerstboom, sfeer en natuurlijk cadeautjes! We speelden tik tak 
boem met in plaats van een bal een cadeautje dus iedereen stond te popelen 
van de spanning. Boordevol cadeaus later en heel heel lang wachten, was de 
spaghetti klaar. 
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmm… 

Ieder kreeg een volle lepel pasta en saus voor degene die wou en natuurlijk 
KAAS, als er meer pasta ligt dan kaas ist geen echte spaghetti eh. 

“Maar leider krijgen we geen vork?” Neh wer jonguh, Jezus had toch ook geen 
bestek toen hij op aarde werd gebracht. Na veel smullen en zeker niet vuil 
worden was iedereen zijn buikje vol. Maar alé ist nu al 9 uur? De ouders 
stonden al te wachten op ons, iedereen nog eens samenroepen om elkaar fijne 
feestdagen te wensen en misschien een traantje te laten. Maar wees niet 
gevreesd! Volgend jaar zijn we terug met alles van geweldige activiteiten! 
*Joepie!* Fijne kerst en een gelukkig nieuwhaar! - De Leiding. 
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gelukkig nieuwjaar!!!! 
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2maandelijks rakkers 

 

06/01: avond chiro (info volgt) 

 

13/01: avond chiro (info volgt) 

 

20/01: avond chiro (info volgt) 

 

27/01: avond chiro (info volgt) 

 

5/02: michael jacksondag 

 

12/02: waar is de belie dag 

 

19/02: geen chiro: leidingsweekend 

 

26/02: pimp your bike dag 
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Verslag toppers 
 

13/11: Insectorarium dag 
 
Vandaag was het de beste activiteit vant jaar. Twas een zwaar gevecht tussen 2 
groepen om het zo mooi mogelijk insectarium te maken. En amai twas 
bangelijk. Ma veel insecten hemmen we eig ni gevonden twaren vooral 
bladeren en andere groenselen met de teleurstelling tot zich. Volgende keer 
beter e mannen kwil meer beestjes OBS identifiyen 
hieronder mooi beeldmateriaal van de verzamelingen 
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20/11: 
 
geen chiro 
 
27/11: 
 
vandaag was een dag waar de hormonen op hol sloegen. We gingen naar de 
mooie meisjes van Iris. De jongens hebben nieuwe jongedames kunnen 
ontmoeten en wow jullie sociale skills zijn echt super top. Kheb wel gehoord 
dat er iemand een volgverzoekje op instagram heeft gekregen. Maar wie is 
weet ik nimeer ze. Uiteindelijk is deze dag vol hormonen geeindigd met een 
mooie date met een lekker kazige maaltijd. 
 
02/12: 
Vandaag wast de welness dag. En amai gewelnesst hebben we zeker gdn. 
Nieuwe dingen ontdekt gelijk mediteren. Amai stef gy kunt da veel te goe en 
amai een masker op ou wezen zetten voelt echt ni goe aan ma alleee na wa 
intensieve yoga,meditatie en verschillende zalfkes enal op mn wezen voel ik 
mijn gelijk n nieuwe mens. Buiten door de yoga khem nog alt last khem teveel 
moeten stretchen ofazo. aja voor nog meer stretchtips en yoga tips moet u bij 
leider rik zijn. Contacteren kan via deze nummer: 0496536395 
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09/12: 

 

jha doe maar ou goeie schaatschoenen aan want we gaan schaatsen en die 
schaatsbaan gaan we echt onveilig maken. Gelukkig heeft iedereen 
echtttttttttttttttt wel goeie schaatskills en heeft niemand iet gebroken. maar tis 
wel belangrijk om de tutorials van leider rik op vlak van het schaatsen te volgen 
want rik is de schaatskampioen. hier kunt u een voorbeeld zien van leider rik in 
volle schaatsglorie: 
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ma alleee hieronder nog n sgeune foto van de onveilige mannen 

 
 
16/12: 
 
Jaja bijna kerstmis dus tijd voor een kerstdiner. Aan ons diner van een slaatje 
met geitenkaas en met een gezonde dressing en een beetje veel jammenais 
werd een leuk spel gekoppeld. Ipv. ne pisquiz ne kakquiz. Dus tijd om onze 
mooie geordende bak me trivialvragen boven te halen en gele vragen aan jullie 
te stellen, want de blauwe bleken nog wat te moeilijk. Da antwoorden duurde 
soms echt lang waardoor jullie slaatje al snel koud werd.  
Jammer genoeg heeft er niemand moeten kakken.  
Conclusie 1: pisquiz is toch een beter idee dan een kakquiz.  
Conclusie 2: jullie vinden jammenais nie lekker 
Conclusie 3: leider Thijs heeft zwakke darmen 
En we eindigen met een vraagstuk, aangezien jullie punten voor wiskunde toch 
zo goed waren moeten jullie dit wel kunnen oplossen: Leider Thijs heeft -13 en 
heeft binnen 30 jaar ook een leesbril nodig van +3 omdat hij teveel galaxy life 
heeft gespeeld. Hoe slecht zijn leider Thijs zijn ogen op zijn vijftigste? 
 
Houdoe 
Noot (das Toon omgedraaid), passievrucht, peer en appel met bril 
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2maandelijks toppers 

 
13/1: avondchiro 
 
20/1: avondchiro 
 
29/1: een vriendin zoeken voor rik dag 
 
5/2: keis dag 
 
12/2: basic dag 
 
19/2: geen chiro leidingsweekend 
 
26/2: rik zijn trouw regelen dag 
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Verslag kerels 

6/11: 
 
vandaag gingen we eens een paar befaamde sporten uit de oude doos halen 
met als eerste sport nekeer goe zagen over het leven; het was weer tijd voor 
het verhaaltje van de week! Nadat iedereen nog is kon zagen over het zware 
leven van een puber konden we echt beginnen aan onze sporten. We haalden 
het dartbord boven en bliezen het stof eraf. Zo kon iedereen de polsen 
opwarmen met mauro zijn favoriete bewegingen! Na een paar test worpen was 
het tijd voor het echte toernooi. Iedereen mocht elk 3 pijltjes gooien en zo 
proberen zoveel mogelijk punten te halen. Na 2 rondes had ward al een 
serieuze voorsprong op de rest gehaald. Tegen ronde 4 stonden de standen 
bijna terug gelijk en was het tijd voor de 5de en laatste ronde. Uiteindelijk kon 
ward nog juist winnen van al de rest. Dartkoning is toch een mooie titel voor op 
zijn kas. Na al dat darten, roepen, lachen, veiligheid zoeken van leonard en 
polsbewegingen uitvoeren was het toch wel tijd voor iets nieuws. Namelijk de 
oude sjoelbak bovenhalen. bij de sjoelbak werd de var meerdere keren 
geraadpleegt alsook het regelement. Om zeker te zijn of het nu in het gaatje 
was of toch weer niet. Onze kerels zijn hier nu toch experts in geworden. Wat 
zal helpen bij de volgende keer. na het sjoelen was het tijd voor de traditionele 
3 frangen, hierbij moet je 3 rosse munten op tafel laten vallen en 1 door de 
andere 2 munten tikken. als dit ni lukt moogde is rondgaan me u handje. Hierbij 
werd de var ook al is bovengehaald door de nipte schoten van iedereen. Goe 
gespeelt het gasten! gelijk echte mannen. Na nekeer afkoelen en op adem 
komen was het weer tijd voor ne goeie polisch en deuf. Tot volgende week 
manne! 
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13/11: 
 
Toen we vandaag aan de chiro toekwamen zag ons terrein er anders uit, er 
klopte iets niet helemaal. Maar we konden onze vinger niet zetten op wat. Na 
een luidkeelse één en klaor gingen we allemaal het lokaal binnen. Dan gingen 
we het lokaal weer buiten want ahja naar de bankskes eh gasteen! eens 
aangekomen kon iedereen zijn mooi belangrijk subliem verhaaltje vertellen en 
hadden we plots door da er nen basketring op de chiro staat! Deze mooie 
aanwinst moest al eens getest worden natuurlijk en gelukkig hadden we aan 
paar weken geleden al een popcorn gespeelt dus het zat nog vers int koppeke 
bij iedereen. Na een paar potjes was hij toch wel goedgekeurd en hebben we 
geprobeerd om de limiet balvaardigheid nog meer te verleggen bij jullie. Na 
een beetje tieneren was het al snel duidelijk dat jullie balgevoel richting de 
gehele getallen gaat. Na een paar pogingen toonden de leiding nog eens snel 
oe het moest en scoorden ze er 2 na elkaar.  
 

 
De laatste was aan jullie maar dit is helaas sinterklaas niet gelukt. Tegen het 
kamp moet ge dees kunnen he gasten! begin maar al elke zondag voormiddag 
te oefenen en op te warmen he. Nog ne goeien polies en boef int donker was 
de chirozondag al weer gedaan, tot volgende week he gasten! 
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20/11: 
 
Helaas geen chiro vandaag maar gelukkig konden jullie komen genieten van 
heerlijk stoofvlees/balletjes, tot volgende week! 
 
 
27/11:  
 
JAJA speciale dag De Rode Duivels spelen tegen Marokko, we gingen lekker met 
zijn allen gaan kijken onze mooie versierde lokaal. We gingen met een goed 
gevoel naar die match  
kijken maar helaas ging onze blijdschap snel weg toen we zagen dat die bal 
binnen ging bij de eerste vrije trap maar gelukkig was er nog de VAR om te 
zeggen dat hij buitenspel stond dus we hadden nog hoop maar ook weer die 
hoop ging snel weg wanneer ze terug scoorde via de vrije trap helaas kon de 
VAR ons niet helpen, en dan was het helemaal maar voorbij wanneer ze de 0-2 
maakte ;(. 
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3/12:  
 
Poehhee wat waren we toch met veel leden zeg we waren met…….jewel twee 
leden Thomas en Mauro de twee geniale leden we hebben heel veel geleerd 
over Andrew Tate en sommige capuchinos wat ja Lromig smaakt soort ja je 
weet wel en dan je altijd een marchette naast u nachtkast moeten hebben voor 
een noodgeval ofzo en voor je gaat slapen doe 50 push-up geen 10 geen 20 
geen 49 nee VIJFTIG push up  
zo word je een top G. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/12: 
 
JOoooooooooo gasten, sinds vandaag is de schaatsbaan open in sint-niklaas 
dus uiteraard gingen we deze nekeer gaan uittesten. Na een vlotte heenrit 
(zonder valpartijen, ongekend, nog nooit meegemaakt) kwamen we toe op de 
markt. Amai wauw das hier met een kerstmarkt enal. Sebiet nekeer rondlopen 
maar eerst wouden we toch onze kunstjes eens tonen op het ijs. Vooral thomas 
bleek de echte schaatskampioen, ongeveer het niveau van bart swings maar 
dan nog 10x beter. Effe tussendoor: die schaatsen zitten echt nie goe, mijn 
poten doen doen altijd zeer. Volgende keer toch eigen schaatsen meepakken 
want amai dees was nie gezond. Na een uur schaatsen was het wel genoeg 
geweest, iedereen nog een laatste ronde, vooral maxim maakte hier nog eens 
goed gebruik van door los onderuit te gaan. Nadat iedereen zijn voeten had 
verlost was het tijd om eens te zien wat er nog te doen was op de markt.  
Na een zeer moeilijke keuze tussen eendjes vissen, botsauto’s, smoutebollen of 
een hambergur van 10 euro zijn we toch maar voor de smoutebollen gegaan. EJ 
DAS LEKKER EEE! Na nog wat figurenspotten en alles gezien te hebben was het 
weeral tijd om naar huis te gaan. Eerst nog onze weg zoeken door een doolhof 



‘t Boekske Chiro Staderas 
Belsele   

 

28 
  

van hekkes die echt in de weg stonden en waar we zeker door mochten jaja en 
dan konden we vertrekken. Hopelijk het einde van argentinie - holland nog 
kunnen meepikken want het was echt de moeite. Nou goed tot volgende 
week!  
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17/12: 
 
Volgende week is het al kerstmis en om al goe in de sfeer te komen stond er 
deze koude vrijdagavond een kerstfeestje opt program! Iedereen had een 
prachtig cadeautje mee maar vooral dat van thomas was opmerkelijk: een 
dampende, vochtige kartonnen doos met een heerlijke geur. Eerste indruk: 
ROMIG.  
Voor jullie een cadeau mochten kiezen speelden we eerst nog wat poker, met 
de nodige verwarring en debiele uitspraken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lid 1: “Ja ik zen gewonnen want ik heb straight!”  
 
* Heeft maar 4 kaarten die op mekaar volgen *  
 
Lid 2: “Nee da kan nie, die kaarten hebben een verschillende kleur”  
 
 
Duidelijk nog wat oefening nodig, hieronder alvast de combinaties om van 
buiten te leren 
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Na het pokeren werden de eerste cadeaus geopend, er was vanalles in de 
aanbieding: een peppa big kussen, een prachtige zonnebril, een fles sprite, een 
cadeau ingepakt in 80 kilo tape,.. Daarna was het tijd om te eten en jullie 
hadden geluk want er stonden heerlijke counterpounters op het menu! Helaas 
wel maar 1 plakje kaas ipv 2 want ja inflatie je weet wel. Uiteraard met 
bijpassende muziek op de achtergrond, voor de liefhebbers nog even de lyrics 
(verplicht van buiten te leren tegen het kamp):  
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Na het eten was het tijd om de resterende cadeaus open te maken, waaronder 
dat van Tuur waar een heerlijke wc luchtverfrisser in zat. Een beter cadeau 
kunde echt nie verzinnen, zeker na zo’n maaltijd kan da wel nekeer van pas 
komen. Uiteraard zijn we hem dan ook direct gaan testen, wat lekker zeg. 
Uiteindelijk blijf er nog 1 pakje over waar iedereen al heel de avond op aan het 
wachten was. De eer was voor wichit die de kartonnen doos mocht openen en 
al snel was het duidelijk: een ROMIGE broccolitaart. Poehee wat is dat lekker 
zeg iedereen had genoeg gegeten maar da kon er echt wel nog bij. Goeie loot 
Thomas!  
 
Derna was het tijd om naar huis te gaan en zat de laatste chiro van 2022 er op, 
tot volgend jaar BAAAP! 

Groetjes en laten we hopen op een romig kazig 2023,  
 

Jullie kapoenen,  

 

Rudy, Jonas en Erica 

1 januari 2023  
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2maandelijks kerels 

6/1: avondchiro  
 
13/1: avondchiro 
 
20/1: avondchiro 
 
27/1: avondchiro 
 
5/2: eindelijk terug op zondag dag  
 
12/2: prut met peren dag 
 
19/2: geen chiro (leidingsweekend) 
 
26/2: doe de vogel dag  
 
5/3: zwaai je armen in de lucht dag 
 
10-12/3: keti-aspiweekend  
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Verslag kepi's 

 

28-30/10: kepi weekend  

 

QUALITY TIME TIJD MET DE BOYS, ma wacht,..... waarom is der zo weinig volk. 
blijkbaar zit pj op de schaak-grind, is alessio nog aant werken, zit thibeaut op 
een feest, is leider trystan met zijn luie aars met de auto gegaan en is botercock 
ook nog iets aant uitspoken (ben vergeten wa hij nog aant doen was) ma ja we 
zijn dan gwn vertrokken en onderweg alessio opgepikt na efkes wachten die 
gratis pizza had amai wow. we zijn toegekomen en hebben gelijk echte pros 
beginnen pokeren hoppa ma ja we hadden wel nog wa tutorials nodig precies 
ma uiteindelijk ist nog gelukt en derna cards against humanity en what the frak 
de resulaten da ge uit da spel kunt krijgen zijn echt vervloekt, na onze oren en 
ogen gewassen te hebben zijn we gaan pitten na nog een tof verhaaltje ;))) 

de volgende dag,.......... 

uit ulder bed vroege vogelaars goe aan onzen dag beginnen door wa toffe 
spellekes te doen gelijk op da speeltuinding klimmen en nen blinden probeert u 
aan te tikken enal ma et spel derna was pas episch, 10 vingers maar me fotos 
en amai de resultaten da daaruit zijn gekomen waren bangelijk gelijk met poep 
foto maken ofzo en of foto’s van een knappe zus (ik wil geen namen noemen 
ma iemand had echt wel overuidelijk gewonnen met de zus-foto) 

dan hebben we goe gechapt zonder mes en vork en bord en zelfrespect ma et 
was wel goeie spaget, derna zijn we stadspel gaan doen in een stad da eig geen 
stad is maar een gemeente en ik als trotse temsenaar moet bekennen dat er 
eig echt veel figuren daar rondlopen die beter niet vrij zouden mogen 
rondlopen in onze samenleving. ook iemand boos in de sporthal blijkbaar maja 
boeie #thuglife enazo. aja mats en alessio jullie waren echt slecht. 

derna weeral wa gechilled zoalq wa tieneren enzo en derna werd het pas 
supercalifragilisticexpialidocious want ZO NE GROTE VUURBAL JONGUH BAM, 
da leverde oprecht kapot coole beelden op en ik verschiet ervan da niemand op 
spoed is beland en da we voor de rechtbank gesleept werden voor 
brandstichting. 
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dan hadden we nog een verassing da blijkbaar geen verassing meer was omda 
letterlijk ons hele gebouw volhing me stickers desbetreffende de verassing 
maja fuiven e supertof hoppa. 

is er iets beter dan fuiven met de boys en koude melk, dacht et nie ma eens op 
de fuif superlosgaan en feesten en hard gaan ma na een tijdje beseften we da 
et lelijk was omda er eig amper volk was en het volk da er was zou eig ook nie 
los in onze samenleving mogen rondlopen (gemiddelde temsenaar) dus ja we 
zijn wel rond een schoon uur weg gegaan en hopelijk vonden jullie et wel tof 
want we doen het allemaal voor jullie e makkers dusja slaapwel 

volgende dag;.......... 

OPSTAAN EN OPKUISEN gasten tis tijd om te vertrekken uit deze unieke en 
mystieke gemeente uit het waasland ma ja dan zijn we me al ons gerief op onze 
velo gesprongen en richting ons knusse belsele gereden, eens aangekomen 
allemaal daag zeggen, kusje op het voorhoofd en opt gemak naar huis, merci 
voor het bangelijk weekend en love you. 
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6/11: Kaarten met het onverslaanbare woord melk  

 

OOOOOOOOOOOOOOIIII tis zondag en de chiro begint om 14 UUR EH. vandaag 
was vrij tot zeer schijtweer. Dus als de vriendelijke leiders da we waren gingen 
we vandaag ni veel buiten. onze dag begon me ons zelf in 4 groepen van 2 te 
zetten, want op nen ouwe zondag wie gaat er al dan ni is graag cafe om te gaan 
kaarten. en welk spel anders dan wiezen. Maar in plaats van dat we het deden 
met geld, kosten de Kepi’s vragen bedenken. Die kosten helpen bij het 
ontrafelen van hun voorwerp/persoon dat geschreven stond ôp een zat en dat 
op hun hoofd stond ( aan iedereen die dit leest stuur naar 0479601680 de zin: 
ik ben een boekskes lezer). Toen begon het spel en hoe meer we het aant 
spelen waren hoe minder ze het begrepen, ookal had de leider hun al 3206 
keer uitgelegt. Nadat iedereen het zijne had geraden was alleen petet (bijnaam 
met toestemming)  nog over zijn woord moest brainstormen. Ook al had hij het 
‘simpele’ woord melk, petet dacht altijd veel te ver na. Nadat we hem de tip 
gaven dat het een ingrediënt is voor een keek was het snel geklaart. O wat 
horen we daar DING DONG DING DONG. JAAAAA HET IS 4 UUR DA BETEKENT 
JAMIEEEELL. slecht weer of heel slecht weer houdt ons niet tegen om naar onze 
goeie makker te gaan. nadat de chimpies binnen waren en op waren was het 
tijd voor een potje voetbal. De leiders hadden weer een easy win zoals vrijwel 
altijd=). hoe dan ook het was bijna tijd dus da betekent TIENEREN. jammer 
genoeg kosten we niemand tegen de muur krijgen want me da slecht weer was 
de motivatie ver te zoeken. Maar allee da kan is gebeuren aaaaaaa. TOT DE 
VOLGENDE GASTEN OXO.  

 

 

 
13/11: sinterklaas dag 

 

Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Hij brengt ons Sint Nicolaas 
ik zie hem al staan. JAJA het is zover de enige echte SINTERKLAAS komt naar 
Sint-Niklaas en dat wilde onze goedgelovige Kepi’s echt ni missen. Maar 
vooraleer we naar de grote mart kunne vertrekken moesten we ons eerst toch 
verkleden, zodat de Sint ons direct ziet staan. Iedereen had een mooie topping 
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aan waarvan de Sint hum zeker ni kon missen en dan hup als beesten fietsen 
naar Sint-Niklaas. Eens daar was de markt al vol met kindjes voor de sint. We 
verkenden eerst de mart om te zien wat er allemaal was. daarna lieten we de 
kepis op gekke fietsen rijden omdat ze allemaal denken dat ze 10 zijn, wat het 
voor de leiders gemakkelijk maakte. Daarna waren onze kindjes moe en kregen 
ze van ons een warme chocomelk om de kou dat er was wat te trotseren. Toen 
hadde we het geniaal idee om met de grote sint en piet een foto same te 
nemen. 3 2 1 sinterKAAAAAAASSSSS. nu we dit allemaal hadden voltooid was 
het tijd voor de hhoofdevent. Iedereen had zich verzamelt rond het stadhuis 
want jawel na nog een half uurtje te wachten met bangers van muziek over 
sinterklaas, kwam hij daar uiteindelijk van de trappen van het gemeentehuis. 
Wij stonden te springen en te juichen want hij was daar eindelijk weer na een 
jaar vol afwachting. Nadat sinterklaas zijn toespraak had gedaan was het tijd 
om terug naar de chiro te gaan. IK DOE ERUIT HOWDOE 

 
 

20/11: vleesfeest 

  

 

 

 

 

27/11: voetbal kijken dag  

 

Ey mannekes vandaag spelen de rooie duvels tegen FC molenbeek dus da 
betekent natuurlijk da we daar naar gaan kijken en hoppa iedereen is natuurlijk 
trots op vaderland dus meezingen me volkslied en azo, maf hebben die nou 
gescoord aja nee laat maar afgekeurd joepieyes we kunnen zwz nog winnen. 
laatmaar 0-2 verloren dus da betekent dat we belgie haten en we zouden 
moeten immigreren naar kazachstan. Helemaal opgekropt met haat gaan we 
zelf voetballen maar met een twist: ons veldje was een parkeerplaats 
geworden dus amai leuk voetballen tussen auto’s ma toch merci voor te komen 
he mannen 
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4/12: ted de oversekste beer junk  

Eerste avondchiro dus da betekent zwz iets chill doen en wa is er nou chiller 
dan samen me de homies ne film zien, via unanieme beslissing is het dan ted 
geworden. Goeie film grappige beer amai. Ik (robbie) moest wel een traantje 
wegpinken, niet omdat het een triestige film was maar omdat een teddybeer 
eerder ontknaapt wordt dan mij. 

Conclusie film: veel dieptegang en azo want plot twist den jonh 
(hoodpersonage) heeft shizofrenie en beeld het hem uiteindelijk allemaal in 

John verblijft nu in een psychatrie #FREETHEMANDEM 

 

9/12: schaatsendeschaatsdag  

 

Heeeeey hallow beste kepis! Het is weer zo ver, haal je schaatsen uit de kast en 
stof ze af (of gewoon straks huren zoals elk normaal mens), haal je beste 
trucjes uit de doos want het is weer tijd voor de jaarlijks schaatsuitstap die, 
zoals jullie vast wel weten, niet alleen met de jongenschiro maar ook met de 

meisjes is😉. Natuurlijk verschenen de kepis dan ook in grote aantallen, de ene 
al wat meer optijd dan de andere( ik dacht dat mijn tenen er af gingen vriezen 
na het laaaaaange wachten op een lid, ik zeg niets hoest Brecht gvd hoest). 
Wanneer iedereen eindelijk was toegekomen fietsten we gezellig naar Sint-
Niklaas waar op de markt de schaatsbaan staat en wonder boven wonder is er 
deze keer niemand verongelukt! Eenmaal toegekomen aan de schaatsbaan 
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bleek dat we niet eens binnen mochten want de schaatsbaan organisatie had 
het geniale idee om reservaties dit jaar niet toe te laten. Ej amai leuk e 
fantastisch… Niet getreurd, gelukkig is er rond de periode van de schaatsbaan 
ook kerstmarkt en kermis. Aangezien jullie nog iets te jong zijn om de magie 
van een kerstmarkt volledig te begrijpen(jullie tijd komt nog jongens) was het 
tijd om eens te koekeloere op de kermis. We zijn vervolgens heel de kermis 
doorgestapt en amai tis daar gvd duur. De leiders hadden dan het geniale idee 
om binnen te stappen in de enige mogelijke attractie waarvoor we geen lever 
moesten verkopen om de kas genoeg te spekken om alle leden een keer aan de 
beurt te laten. Namelijk: Het Bangelijke Lunapark. Wat muntjes kopen en 
verdelen onder jullie en kleir, plezier en een mogelijkse gokverslaving in 
wording gegarandeerd. Tuur bleek de muntjes kampioen, hij slaagde er in om 
de kepis toch nog een 5 minuten extra bezig te houden met alleen al zijn eigen 
muntjes nog niet te spreken van zijn dikke stacks aan punten die hij 
tevoorschijn toverde. Alle puntjes geruild en eens goed gekeken was er maar 
een goeie mogelijkheid om mee te nemen. Zij die er waren weten het, zij die er 
niet waren weten het niet. Het enige dat ik er over kan vertellen is dat Robbie 
zijn zak onze prijs heeft ervaren en het eum niet zo aangenaam vond… 

Het was eindelijk tijd om te doen waarvoor we eigenlijk gekomen waren… 
Chickies fixen op de schaatsbaan. Ik ga er niet veel woorden aan vuil maken 
maar het was povertjes, er werd niet veel geschaatst en niet veel gefixt. Ik heb 
wel vernomen dat dit slechts een proevertje was voor de kepis, volgens 
bronnen zijn ze wel degelijk nog eens terug gekeerd en hebben ze daar gekke 
volleybal mevrouwtjes gepulld maar als je daar meer over wilt weten zul je het 
de kepis zelf moeten vragen.  Na het schaatsen hebben we nog wat 
geschimmeld op de kerstmarkt, een unieke vrouw gezien die duidelijk de magie 
van de kerstmarkt iets te hard had ervaren en daarna was het tijd om naar huis 
te gaan.  Ej dag e mannekes 
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16/12: peperkoek  

 

Wel hey daar jongens. Voelen jullie de kerstperiode al komen! De leiders wel 
hoor en daarom was het tijd voor een bangelijke tradititie die, naar mijn 
mening, toch te weinig gedaan wordt: peperkoeken huisjes bouwen. Blijkbaar 
moet ge normaal peperkoeken huisjes bouwen met iets anders als peperkoek 
ma iets van speculaas me extra kaneel ofazo ma da vinden wij maar wa dwaas 
dus maken we peperkoeken huisjes me peperkoek, waarom ist anders 
PEPERKOEKEN huisjes en nie SPECULAAS ME EXTRA KANEEL OFAZO huisjes. 
Logisch ni! Oke ja dus na ffkes pingelen omda we nog moesten wachten op een 
leider die vast zat in de colruyt omda de wachttijden daar langer kunnen zijn als 
wc’s op een festivalweide in de ochtend alst al veel te weirm is, lang dus. Nada 
we gepingeld hebben, amai jullie zijn daar ni goe meer in, oefenen thuis! De 
leiders hadden wa glazuur en wa kleurstof enazo en dus wast tijd om te 
beginnen bouwen. Er zijn echte architecten bij jullie wow onder de indruk! 
Maar… Er waren ook eum iets mindere bij, een hoop peperkoek me wa groen 
cxm over bijvoorbeeld. Aan de andere kant vant spectrum hadden we een 
bangelijk voetbalveld( geen huisje jammer genoeg) en een echt huis amai wow. 
Minecraft steve. Oke ja na dit en de opkuis hadden we nog ff tijd om een oude 
chirotraditie of spel ofazo boven te halen. Het gevreesde 5 frangen spel. In dit 
spel schiet ge me wa muntjes door andere muntjes en petst ge me handen op 
wa andere handen en zien u handen er, opt beste, er wa rood uit en als 
slechtste paars blauw en groen uit. Gelukkig was het maar gewoon wa rood 
deze keer. Oke deze leider gaat nog wa verder studeren, Tot na de vakantie e 
mannekes! 
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2maandelijks kepi's 

 

06/01: top 3 worstjes dag 

13/01: witte pens dag 

20/01: ik weet niet goed ofdat dat echt een worst is ofni ma 

kippenboomstammetje dag 

27/01: chipolata dag 

05/02: monodisciplinair interventieplan dag 

12/02: vleesk(l)ak dag 

19/02: geen chiro want leidingsweekend 

26/02: geregistreerde belastingfraudeur dag 

05/03: ontbranding van de aardappel dag 

10-12/03: keti-aspi weekend  
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Annonckes 

Agenda 

 

3/02: Wintervuur 

25/02: Quiz 

21/07-31/07: De datum van het kamp in 2023 staat al vast! 
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Wist je dat …   
 ik ben niet boos MAAR  

 wist je dat Gobin een huis in Doel heeft gekraakt 

 wist je dag oud +1 

 wist je dat is ou pa eigenlijk nen kwaaien 

 wist je dat toon zijn woordenlimiet tot de 10de wordt gedaan als hij 

minecraft speelt 

 wist je dat ik zo recht vanbinnen, geen kronkels 

 wist je dat er op de stoverijpartij rijstkoek zijn gewicht in frieten is 

gegeten 

 wist je dat de plaagleiding 

 wist je dat tis groter dan een beek en kleiner dan een tractor 

 wist je dat boomstronk 

 wist je dat gobin nen bochel op zijn kop heeft 

 wist je dat de aangebrande vleesklak 

 wist je dat Franky met een zwarte pet op lijkt op een oranje fluostift 

 wist je dat de adamspeer 

 wist je dat ma pleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee IK ZIT 🤏 

ZOOOOOOOOOOO dichtbij 

 wist je dat PJ introverte kaas is 

 wist je dat waterpolomuts 

 wist je dat pj een wijze oude mengs 

 wist je dat introvert zijn de tactiek is 

 wist je dat oppelrr door een stoel is gezakt 

 wist je dat hij mij bedriegt met Timon 

 wist je dat de crush van thibo op vleesdriehoek een meme is 

 wist je dat de Berlijnse muur schade aanricht aan het gebouw 

 wist je dat thijs niet gelukkig mag zijn 

 wist je dat Sacha honden geneest 

 wist je dat het materiaalkot romantisch kan zijn 
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 wist je dat wanneer bochel op zijn buik op straat ligt hij ne 

verkeersdrempel is 

 wist je dat het aars moeilijk is 
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