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Woordje van de leiding 

 

We zijn nu al de volle 2 maand met vreugd en plezier het chirojaar 

aangegaan, niet enkel de leden zorgen elke week voor een 

superzondag maar ook elke leider draagt zijn steentje bij in het 

geven van deze superzondagen. Daarom is de beste manier om 

terug te blikken op de vorige zondagen natuurlijk met een kersvers 

verklikkertje. Dit weekend is het weer genieten geblazen, de 

spaghettidagen zijn er weer. Kom zeker langs en geniet van het 

eten dat gemaakt wordt met liefde door onze koks en wordt 

bediend door de jonge, knappe chiroleiders van Sint-Antonius. Na 

deze heerlijke maaltijd kan je nog gaan genieten van ons ruim 

assortiment aan jenever in de jenevertent, sfeer verzekerd! In dit 

boekje staan ook de sappigste weetjes en roddels, interessantste 

artikels en de beste humor ooit neergeschreven speciaal voor u! 

Dan is het nu tijd voor u veel leesplezier te wensen en bon appétit! 
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Adressen leiding 
Sloebers 

 

Speelclub 

Rakkers 

Jonathan Van Alphen 
Amazonelaan 33 

2980 Zoersel 
0468/331996 

jonathan.vanalphen@hotmail.com 
 

Robin Claessens 
Klaprooslaan 11 

2980 Zoersel 
0498/807542 

robinclaessens00@gmail.com 

Jeroen Brinkers 
Schriekbos 82 
2980 Zoersel 
0493/731390 

brinkersjeroen24@gmail.com 

Royd Goolaerts  
Zoerselhoek 2  
2980 Zoersel 
0472/492701 

royd.goolaerts@gmail.com 

Pieter Theuns 
Rode Kruislaan 38 
2390 Westmalle 

0475/769013 
pieter.theuns1997@gmail.com 

 

Mathis  Leys 
E.Vermeulenstraat 62 

2980 Zoersel 
0470/565540 

mathisleys@gmail.com 

Dries Verlinden 
Nieuwstraat 11 

2980 Zoersel 
0479/184123 

driesverlinden123@gmail.com 

Thomas Van Rooy 
Bethaniëlei 55 
2980 Zoersel 
0471/355110 

thomas.vanrooy@hotmail.be 
 
 

Maarten Vissers  
Distellaan 15  
2980 Zoersel 

Bart Vanleene  
Zonnebloemlaan 46  

2980 Zoersel 
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Toppers 

Kerels 

0494/171749   
maarten.rafc@hotmail.com 

 

0493/761906  
bartvanleene1@gmail.com 

Lander Claeys  
Rode Kruislaan 10  

2390 Westmalle 
0484/706661  

lander_claeys@hotmail.be 

Nick Wouters  
Heimeulenweg 108  

2980 Zoersel 
0494/940694  

nick.wouters.nick@gmail.com 
 

Girben Storms 
E.Vermeulenstraat 27 

2980 Zoersel 
0470/519311  

girbenstorms15@hotmail.com 
 
 

Thibaut Beyltiens 
Azalealaan 13 
2980 Zoersel 
0499/558283 

thibautbeyltiens1999@gmail.com 

Axel Belmans 
Beukenlaan 42 
2980 Zoersel 
0483/365025 

axel.belmans@gmail.com 

Thibau Lemaire 
St-Lenaartsebaan 83 

2930 Oostmalle 
0474/210413 

lemaire.thibau@hotmail.com 
 
 
 
 

Joppe Nicolaï 
De Knod 10 

2980 Zoersel 
0476/797916 

joppe.nicolai@hotmail.com 
 
 

Niels Vandeweyer 
Bethaniëlei 3B 
2970 Schilde 
0473/918331 

witte.vandeweyer@gmail.com 
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Aspiranten 

 
 
 
 
 

 

Thomas Van der Mast 
R. Delbekestraat 27 

2980 Zoersel 
0470/607491 

thomasvdm1998@gmail.com 
 

 

Sam De Peuter 
Oase 26 

2980 Zoersel 
0468/145717 

sam-de-peuter@hotmail.com 
 
 

Benjamin Garrite 
Ruiterslaan 24 
2980 Zoersel 
0470/509353 

garitte_ben@outlook.com 

Anthony Beyltiens 
Azalealaan 13 
2980 Zoersel 
0491/641256 

anthonybeyltiens1997@gmail.com 
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Groepsleiding 
Joppe Nicolai (Kerels) 

Benjamin Garitte (Aspiranten) 

Pieter Theuns (Speelclub) 

 

Volwassen Begeleiders 

 

 

  

Pieter Kips 
Frans Hensbergenstraat 74B1 

2980 Zoersel 
0499/60 60 09 

pieter.kips@gmail.com 
 
 

Stijn Leirs 
Houtstraat 138 

2960 Sint-Lenaarts 
0479/25.63.55 

stijn.leirs@hotmail.com 
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Sloebers: “ei de meisjes” 
 

De zoveelste fantastische Chiro zondag ging weer eens van start 

toen vele sloebers verward waren. Hun leiders waren immers niet 

aanwezig. In de plaats waren Britt en Valerie, de leidsters van de 

prutsen, van de partij. Hoewel de sloebers liever hun eigen 

superleiders hadden, waren ze toch blij dat het met de meisjes ook 

super leuk en vernieuwend was. Na vele vragen van de sloebers die 

wilde weten waar hun leiders waren, begonnen de leidsters met 

toffe spelletjes te spelen in afwachting van de terugkomst van de 

sloeberleiding.  

Middenin een spelletje pang-pang kwam hun eigen leiding op de 

Chiro aan met een super verrassing. Ze hadden de meisjes bij. 

Sommige waren nog een beetje verlegen, anderen waren dan weer 

super enthousiast om vriendinnetjes van school te zien op zondag. 

Nadat ze op een supersnel tempo kennis hadden gemaakt kon het 

programma van de leiders beginnen. De planning begon met de 

klassieker “Dikke Bertha”, hier waren alle leden super enthousiast 

over. Zelf als ze er aan waren, deden ze nog super goed hun best 

om andere kinderen op te tillen. Na een paar rondes kwam dit spel 

spijtig genoeg ten einde met maar liefst 6 winnaars waaronder een 

van de meisjes.  
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Het volgende spel kwam een beetje moeilijk op gang, maar werd 

uiteindelijk de topper van de dag. Verkrachtertje, een spel waarbij 

je ervoor moet zorgen dat diegene die onder je  

 

ligt niet weg kan veranderde in lachen en super veel plezier met 

iedereen. Als laatste spel moest de leiding hun zangtalent 

bovenhalen, omdat de muziek niet luid genoeg kon spelen. Er 

waren ook een aantal leder super enthousiast om eens te zingen. 

Zo moesten de meisjes terug naar huis gaan en werd het voor de 

jongens even drinken en daarna een match rugby tegen de leiders. 

Dit werd achteraf voetbal omdat het fysiek verschil iets te groot 

was. Uiteraard deed leider R.C. mee met de sloebers om het wat 

eerlijker te maken. 

De dag werd dan jammer genoeg afgesloten met een brede 

glimlach, want de sloebertjes konden hun ouders terug zien. 
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Speelclub 
 

 
Roetschen bij de bunkers. 

Het is een prachtige zonnige zondag eind september en de 

speelclubbers komen vol enthousiasme rond iets voor 2 aan op 

onze chiro. Ze zijn talrijk aanwezig wanneer de opening begint en 

maar goed ook want we hadden weer een topprogramma gepland 

voor deze zonnige zondag. Al snel pakten we onze fietsen richting 

de leden hun favoriete locatie… de bunkers! 

Na de fietstocht, wat verkenning en wat heen en weer geloop met 

emmers water stonden we op de bunkers klaar om van de berg af 

te glijden en een lang slijkspoor achter te laten. Een paar stoere 

leden konden niet wachten om als eerste lekker vuil te worden, de 

rest werd nadien overtuigd om hun eens goed te laten gaan en er 

ontstond al snel een competitie om ter verste glijden. En hierna 

natuurlijk om te vuilste worden! Om het helemaal compleet te 

maken kwamen we de meisjes ook nog eens tegen. Die waren nog 

niet vuil genoeg volgens onze speelclubbers en al gauw werden de 

meisjes ook helemaal vuil gemaakt door onze stoere mannen die 

niet vies waren om in de plas te gaan springen. Cedric was 

natuurlijk in de wolken !!!  

Voor we terugkeer maakten naar de Chiro mocht iedereen nog wat 

rondcrossen over de bunkers heen. Het was dan wanneer Anthony 

zijn eerste chiro val beleefde en Sven zich vastreed in een 

modderplas. Pure pret aan de bunkers, daarom is het natuurlijk 

iedere chirolid zijn favoriete plekje.   

 



   2 
 

- 13 - 
 

 

 

Spijtig maar helaas moesten de Chirojongens terugfietsen naar de 

chiro omdat het tijd was, maar niet zonder de chiro zondag af te 

sluiten met een hapje en een drankje. 

Het was weer een zeer zeer geslaagde zondag !!!! 

 

Lieve groetjes van jullie mega coole, toffe, leuke, beste leiding 

Thomas, Pieter, Dries en Mathis   
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Voorstelling leiding 
SLOEBERS 

 
Naam: Jonathan van Alphen 
Geboortedatum 21-05-1996 
Bijnaam: John 
Aantal jaren leiding: ik begin aan mijn 4e jaar 
Studies/Beroep: Handelswetenschappen 
Hobby’s: Chiro, weggaan met vrienden 
Lievelingseten: Frieten me nen bickyburger 
en bitterballen 
Favoriete Chirospel: Hooliganspel, The 
hunger games 
Leukste Chirogebeurtenis: Kamp als 1ste jaars aspirant 
Lijflied: Let it go - Frozen 

Wat als ik een superkacht had? Mensen hun gedachten lezen 
Mooiste leidster: Mirthe Storms 
Dit wens ik jullie toe: Allemaal superleuke zondagen en weekends 
en voor de ouders is eindelijk een rustig namiddagske thuis! 
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Naam: Robin Claessens 
Bijnaam: Robke 
Geboortedatum: 03/10/1999 
Aantal jaren leiding: eerste jaars 
Studies/Beroep: Restaurant & keuken 
Hobby’s: Chiro, koken 
Lievelingseten: Steak met pepersaus 
Favoriete Chirospel Ballekestamp 
Leukste Chirogebeurtenis Buitenlands kamp 
Lijflied: Ran-D – living fort he moment 
Wat als ik een superkacht had? Goed kunnen zingen en super slim 
zijn 
Mooiste leidster: Marjan 
Dit wens ik jullie toe: super veel mooie chiromomenten 
 
 
 
 
Naam: Royd Goolaerts 
Geboortedatum: 4-11-1999 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Hobby's: chiro 
Lievelingseten: frietjes met stoofvlees 
Favoriete chirospel: koningsbal 
Leukste chirogebeurtenis: buitenlands 
kamp 
Lijflied: joey badass - paper trails 
Wat als ik superkracht had: teleporteren 
of vliegen 
Mooiste leidster: alle zussen van de joppe 
Wens ik jullie toe: lieve liefjes 
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Naam: Jeroen Brinkers 
Geboortedatum: 24/07/1999 
Bijnaam: Jerre 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep:  
Hobby’s: Rugby, Piano 
Lievelingseten: Spaghetti 
Favoriete Chirospel: etterbal 
Leukste Chirogebeurtenis: Mijn laatste 
kamp als lid. 
Lijflied: Beat it – Michael Jackson 
Wat als ik een superkacht had?  
Dan zou ik de tijd kunnen stilzetten. 
Mooiste leidster: Laura Mertens 
Dit wens ik jullie toe: Een super leuk chirojaar. 
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SPEELCLUB 
 
Naam: Pieter Theuns 
Bijnaam: Pjekke 
Geboortedatum: 10/06/1997 
Aantal jaren leiding: 3e jaars 
Studies/Beroep: elektromechanica campus 
Geel 
Hobby’s: wielrennen, lopen, discoschaatsen 
Lievelingseten: ribbekes met frietjes 
Lijflied: Sjajbidajbidoebidaj… (voor de volledige versie ben ik te 
booken op pjekke-entertainment@booking.com 
Favoriete Chirospel: balleke-stamp 
Leukste Chirogebeurtenis: buitenlands kamp Hongarije 
Wat als ik een superkacht had? Altijd op tijd komen 
Mooiste leidster: Jessy Lenders natuurlijk 
 
 
Naam: Mathis Leys 
Geboortedatum:  12/06/1999 
Bijnaam: Tissue 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep: Werkloos 
Hobby’s: Surfen 
Lievelingseten: Spaghetti van de 
spaghettidagen 
Favoriete Chirospel: Balleke stamp 
Leukste Chirogebeurtenis: Eerste kamp 
Lijflied: K3 – De 3 biggetjes 
Mooiste leidster: Zussen van de Joppe 
Dit wens ik jullie toe: Heel veel kinderen die in de chiro komen 
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Naam: Dries Verlinden 
Geboortedatum 03/01/1999 
Bijnaam: Driss 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep: TEW: handelsingenieur 
Hobby’s: lopen en chiro 
Lievelingseten: fishsticks met puree 
Favoriete Chirospel: ezelen 
Leukste Chirogebeurtenis: chirokamp 
Lijflied: wij zijn van de chiro 
Wat als ik een superkacht had? Onzichtbaar zijn 
Mooiste leidster: Valerie Van Houwe 
Dit wens ik jullie toe: het beste 
 
Naam: Thomas Van Rooy  
Bijnaam: Teu’ke 
Geboortedatum: 15/3/1999 
Aantal jaren leiding: 1ste jaars 
Studies/Beroep: elektriciteit 
Hobby’s: chiro, fotografie, lopen 
Lievelingseten: kebab van Del Vero  
Lijflied: Despacito  
Favoriete Chirospel: Ballekestamp 
Leukste Chirogebeurtenis: buitenlands 
kamp 
Wat als ik een superkacht had? Teleporteren (Jumper) 
Mooiste leidster: de zussen van joppe 
Dit wens ik jullie toe: een top chirojaar en dat we allemaal nog 
veul meuge meuge! 
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RAKKERS 
 
Naam:  Maarten Vissers 
Geboortedatum: 24/05/1998 
Bijnaam: Meirte, Martijntje  
Mirtemoertemartemartijntje  
Aantal jaren leiding: 2e jaars 
Studies/Beroep: Toegepaste Informatica 
(KdG) 
Hobby’s: Thaibox, fitness, gitaar, Chiro 
Lievelingseten: Spaghetti 
Favoriete Chirospel: Hooliganspel/The Hungergames 
Leukste Chirogebeurtenis: The Hungergames (Bivak 2016) 
Lijflied: Xink - De Vriendschapsband 
Wat als ik een superkacht had? Ik zou graag eens weten wat er in 
mijn kat haar hoofd omgaat 
Mooiste leidster: Valerie Van Hauwe hihi 
Dit wens ik jullie toe: Prettige feestdagen 
 
Naam: Nick Wouters 
Geboortedatum: 2 februari 1999 
Bijnaam: Nock 
Aantal jaren leiding: Eerstejaar 
Studies/Beroep: Industrieel Ingenieur 
bouwkunde 
Hobby’s: Voetbal & Chiro 
Lievelingseten: Kapsalon cocktail 
Favoriete Chirospel: 24-uur spel 
Leukste Chirogebeurtenis: Krinkel 
Lijflied: Wij zijn van de chiro 
Wat als ik een superkacht had? Vliegen 
Mooiste leidster: Laura Mertens 
Dit wens ik jullie toe: Een supergeweldig chirojaar!!!  
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Naam: Lander Claeys 
Geboortedatum 27/03/1999 
Bijnaam: kloetz 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep: Industriële Wetenschappen 
Hobby’s: Chiro, Squash 
Lievelingseten: Paella 
Favoriete Chirospel: boeffertjesdag 
Leukste Chirogebeurtenis: nachtspel 
Lijflied: zestien man op een kist van een dooie 
Wat als ik een superkacht had?: tijdreizen 
Mooiste leidster: Laura Mertens 
Dit wens ik jullie toe: een spetterend en vrolijk chirojaar 
 
Naam: Bart Vanleene  
Geboortedatum 22/09/1999 
Bijnaam: Bort 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep: Ondernemen en 
Marketing 
Hobby’s:  Chiro, lezen 
Lievelingseten: Kebab 
Favoriete Chirospel: klakkebuizen 
Leukste Chirogebeurtenis:  Krinkel 2017 
Lijflied: Don’t stop me now van Queen 
Wat als ik een superkacht had?  Tijdreizen 
Mooiste leidster: Marie 
Dit wens ik jullie toe: Een fijn chiro jaar  
 
 



   2 
 

- 21 - 
 

TOPPERS 
Naam: Girben Storms 
Bijnaam: Gorbon 
Geboortedatum: 15/10/1998 
Aantal jaren leiding: 1ste jaar 
Studies/Beroep: 6de jaar Houttechnieken 
Hobby’s: Voetbal, Chiro 
Lievelingseten: Lasagne 
Favoriete Chirospel: balleke stamp 
Leukste Chirogebeurtenis: leefweek 
Fanta/cola/…:  cola 
Wat als ik een superkracht had? Dan zou 
ik de macht overnemen in de wereld 
Mooiste leidster: Marie Nicolaï 
 
Naam: Thibau Lemaire 
Geboortedatum: 04/05/1999 
Bijnaam: Lemaire 
Aantal jaren leiding: 1 
Studies/Beroep: Bachelor grafische en 
digitale media 
Hobby’s: Chiroooow 
Lievelingseten: Canneloni van de mark 
Favoriete Chirospel: Casinogames 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlands 
kamp 
Lijflied: September – Earth, wind & fire (liefst van al luister ik naar 
Leider Bart zijn muziek!!!) 
Wat als ik een superkacht had? Dan zou ik leider Axel enkele cm’s  
laten groeien! 
Mooiste leidster: Valerie ;))) 
Dit wens ik jullie toe: Een heel fijn chirojaar vol rattenstreken en 
plezier! 
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Naam: Thibaut Beyltiens 
Geboortedatum: 14 juni 1999 
Bijnaam: Thibaaft Broodpudding 
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep: TEW: bedrijfskunde 
Hobby’s: chiro en ping pong 
Lievelingseten: ne goeie paella 
Favoriete Chirospel: dooie vis 
Leukste Chirogebeurtenis: Barts slechtste bortmop 
Lijflied: Suavemente!! 
Wat als ik een superkacht had? Dan zou ik de 
wereld redden wanneer die mij het meest nodig had, zonder te 
verdwijnen,  door het besturen van de 4 elementen… 
Mooiste leidster: VVH 
Dit wens ik jullie toe: Geluk… voorspoed… en uiteraard dat de 
gezondheid mag meezitten! 
 
Naam: Axel Belmans 
Geboortedatum: 14/04/1999  
Aantal jaren leiding: 1e jaars 
Studies/Beroep: Handelsingenieur 
Hobby’s: vissen, handelen en CHIRO!! 
Lievelingseten: Spaghetti Carbonara 
Favoriete Chirospel: hungergames 
Leukste Chirogebeurtenis Het kamp 
Lijflied: ik moet kaka doen 
Wat als ik een superkacht had? Dan zou ik die verkopen 
Mooiste leidster: Valerie 
Dit wens ik jullie toe: Een fijn jaar met veel zonneschijn, 
vriendschop en een goede gezondheid, want dat is uiteindelijk het 
belangrijkste he! 
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KERELS 
Naam: Joppe Nicolaï 
Geboortedatum 16/04/1995 
Bijnaam: Joppo 
Aantal jaren leiding: 5e jaars 
Studies/Beroep: leerkracht Economie-
aardrijkskunde, SEW 
Hobby’s: Chiro, tafelen en reizen 
Lievelingseten: ’t moet ni goe zijn, als’t 
maar veel is 
Favoriete Chirospel: Smokkelspel 
Leukste Chirogebeurtenis: Buitenlandse kampen naar Oostenrijk 
en Hongarije 
Lijflied: Bivaklied 
Wat als ik een superkacht had?: Teleporteren 
Mooiste leidster: Mirthe 
Dit wens ik jullie toe: dat jullie na elke chirozondag met een brede 
lach en vele verhalen mogen thuiskomen 
 
Naam: Niels Vandeweyer 
Bijnaam: Gletsjer, weijer 
Geboortedatum:26/07/1998 
Aantal jaren leiding: eerste jaars 
Studies/Beroep: Lichamelijke opvoeding 
sport 
Hobby’s: Voetbal, Chiro 
Lievelingseten: Spaghetti van de chiro 
Favoriete Chirospel Ballekestamp 
Leukste Chirogebeurtenis 2-daagse naar 
de zee toen ik eerste jaar kerel was 
Wat als ik een superkacht had? Dan zou ik 
de wereld veroveren 
Mooiste leidster: Nele Hermans 
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Naam: Thomas Van der Mast 
Geboortedatum: 12/10/1998 
Bijnaam: Teu 
Aantal jaren leiding: 2 jaar 
Studies/Beroep: sociaal technische 
wetenschappen 
Hobby’s: Chiro 
Lievelingseten: Kip&Co 
Favoriete Chirospel: massaspelen 
Leukste Chirogebeurtenis: leiding worden hihi 
Lijflied: tirolermix 
Wat als ik een superkacht had? Teleporteren  
Mooiste leidster: Anthony Beyltiens 
Dit wens ik jullie toe: Veel liefde en cara 
 

ASPIRANTEN 
 

Naam: Anthony Beyltiens  
Bijnaam:  Tony 
Geboortedatum: 31-08-1997 
Aantal jaren leiding: 3e jaars 
Beroep:  lasser bij ask romein 
Hobby’s: thaibox en chiro  
Lievelingseten: frietjes met mayonaise  
Lijflied: Eminem  
Favoriete Chirospel klakken buizen 
Leukste Chirogebeurtenis leider worden 
Wat als ik een superkacht had: dan wou ik 
vliegen  
Mooiste leidster: hanne mamatthyssen 
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Humor 
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Rakkers 
 
 
Wimpelkoning 
 
De drie knappe leiders waren al ongeduldig aan het wachten tot 
hun favoriete leden naar de Chiro kwamen. Stilaan stroomde de 
Chiro vol met leden waaronder gelukkig vele enthousiaste rakkers. 
Ondanks het grijze weer was iedereen dolgelukkig om op de Chiro 
te zijn en trokken we naar het bos. In dit bos moesten de leden 
strijden tegen elkaar om wimpels te gaan stelen en in te gaan 
ruilen tegen geld. Met dit geld konden ze dan kledij gaan kopen 
zodat ze er als het ware als echte koningen uitzagen. De fameuze 
“glitterhoed” viel bij iedereen in de smaak en iedereen begon te 
strijden om deze hoed te bemachtigen en zo er het beste zouden 
uitzien. Als snel werd deze hoed vergeten en wou iedereen ineens 
het pinguïnpakje hebben. Het pinguïnpakje was zo populair dat er 
zelfs illegale handel was. De twee verdiende winnaars waren 
Thomas en Robbe en mochten zich kronen tot echte 
wimpelkoningen. Terug om de Chiro was iedereen doodop van het 
spel en plofte iedereen in de zetel. Na een zakje chips en een 
drankje waren ze terug klaar voor een spelletje weerwolven. Na 2 
spelletjes waren de leden het al bui om rustig in de zetel te zitten 
dus zijn we nog een partijtje paalvoetbal gaan spelen waar 
uiteraard het team van Leider Nick overduidelijk gewonnen was. 
De tijd was jammergenoeg aangebroken om afscheid te nemen en 
huiswaarts te keren.  
Wat was het weer een fantastische zondag!!! 
 
XxX jullie superleiding 
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Toppers 
 
De Toppers 
 
De chirozondag leek op het eerste zicht er veelbelovend uit te gaan 
zien, tot de ‘levende angry birds version extreme wild edition’ niet 
kon plaatsvinden omdat de katapulten, die de toppersleiding in 
hun gedachten had, iets beter werkten dan in realiteit. Dan moest 
er zo snel mogelijk een alternatief komen, een klassieker: met de 
klakkebuizen naar de bunkers! Klaas had niet al te veel geluk met 
zijn coole BMX. De eerste 100m was het dutske gevallen, de 
daaropvolgende 100m zijn jas tussen zijn spaken, en dan bleek zijn 
ketting gebroken te zijn.  
 
Maar al een geluk schoot leider Thibau te hulp met zijn Sleat om 
Klaas tot aan de bunkers te brengen! Na wild wapengekletter en 
veel frutellagesmak werd de welbefaamde ‘Dominique’ afgespeeld. 
Jammer genoeg was Max de laatste deze keer. Dan na een tocht 
door de bunkers gingen we terug naar de lokalen, jammer genoeg 
door de regen. 
 
 De cola of fanta maakte een mooi einde aan onze chirozondag, 
alleen zijn we de verhalenronde vergeten die zeker nog wordt 
ingehaald. 
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Roddels 
Wist je dat… 
 

• T.v.d.m. op 8 meisjes tijdens 1 avond verliefd kan worden? 

• Waldek zijn eigen pad heeft gekozen en heel de leiding hier 
zeer blij om is. Zeker leider T.v.r. 

• Leider D.V zijn probleem problematisch is afgenomen ? 

• Leider T.B zich tegenwoordig veel achter de schermen te 
vinden is op feestjes? 

• Je leider S.d.P soms wel is kan tegenkomen in het bos? 

• Leider R.C op een feesje tot wel 6 keer een luchtje is gaan 
scheppen? 

• Leiders T.B. en G.S. hun buit liefst delen? 

• Wist je dat T.B. altijd de buit pas na Sam kan vinden 

• Wist je dat T.B. liefst de buit na Sam vind om hem een loer 
te draaien 

• Wist je dat T.B. de buit pas na Sam kan gebruiken omdat 
Sam de sleutel van de buit heeft 

• T. V. R. een psychose heeft m.b.t. poppen? 

• Leider T.V.R nog altijd opzoek is naar de waldek in         
Oost-Vlaanderen ? 

• T. B. altijd de buit van Sam afpakt? 

• M.V. & G.S. een zwak heeft voor zijn meter? 

• Leider T.v.R is aangevallen door een wild dier op nacht van 
de jeugdbeweging? 

• leider L.C een pre-sanitair slaapje kan houden? 

• Leider J. N. bergen gecreëerd heeft op het 
leidingsweekend? 

• Leider D. V. graag een luchtje schept op de autostrade? 

• Leider J.v.A deze maand wel 20 liefjes heeft gehad? 

• Leider G. S. eigenlijk niet kan zwemmen? 
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• Leider D. V. leidster VVH erg aantrekkelijk vindt? 

• Er dit jaar weer veel zand in de mossels zaten? 

• Leider T. B. niet in 'derde keer, goeie keer' gelooft, maar na 
2 pogingen stopt? 

• We nog veel materiaal nodig hebben, zelfs voor aspibal? 
P36 
 

• Een parking aan een kerk in oost-vlaanderen niet veilig is 
voor auto's? 

• Een fitometer niet voor elke leider is weggelegd? 

• Leider B.G na een paar fristies met kippen kan praten? 

• Je na de heerlijke spaghetti een kijkje kan nemen in onze 
sfeervolle jenevertent? 

• Leider S.D.P. een luchtje is gaan scheppen met leidster L.M.  
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Kerels 
 

Call Of Duty 

Op een zonnige dag ergens tussen september en november waren 

er een tiental kereltjes vroeg op post. Goedgemutst en met enkele 

goede verhalen op zak kwamen ze op de Chiro aan. Vol ongeduld, 

en daverend op hun lijn stonden ze te popelen om aan de 

chirozondag te beginnen. Na even bijgepraat te hebben in het oh 

zo mooi geschilderde kerelslokaal, trokken we onze snelle benen 

aan en vertrokken we naar onze locatie X. 

Een arme stakker onder ons moest de zak vol spelmateriaal 

dragen, was dat even verschieten hoe zwaar die was! Of lag het 

aan de kracht van de desbetreffende Kerel? We zullen geen namen 

noemen maar het rijmt op badjas. Na veel vijven en zessen konden 

we vertrekken. De kopmannen van het peloton zetten de leiders 

goed uit de wind, waardoor we al snel arriveerden. 

De bunkers was de locatie bij uitstek om ons onder te dompelen in 

een heuse legersfeer. De wapens werden verdeeld en de oorlog 

brak los. Met een bol klei in de ene hand en een klakkenbuis in de 

andere, verspreidden de soldaten zich over het uitgestrekt en 

grillig gebied. De kogels vlogen in het rond. Af en toe werd er een 

onschuldig vrouwelijk Schilde-slachtoffer geraakt. De strijd werd 

heviger, bondgenootschappen werden gesmeed en nog vaker 

verbroken, troepen werden overmeesterd, bunkers overvallen…  
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Na verschillende spelvormen en varia aan tactieken vloog de tijd 

voorbij. Na enkele stuntjes op het stalen ros, keerden we in 

fietsformatie terug naar waar het allemaal begon: het chirolokaal. 

Daar genoten we na met een lekker drankje en een frietje her en 

der.  

Vele groetjes en lekker eten gewenst! 

De kerelleiding 

Thomas VDM – Niels VDW – Joppe N.  
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Aspiranten 
 

Bruggen bouwen 
 

Het was zondag, de zon scheen en de aspiranten kwamen 

goedgemutst aan op de Chiro.  

Bij het eerste fluitsignaal om naar de opening te vertoeven merkte 

we ons al direct iets op.   

Onze vriend en lid “Siebe” was nog niet aangekomen op de Chiro. 

Hij was gewoonweg te laat!! 

Toen we Siebe aanzagen komen alvorens iedereen in de opening 

stond konden we opgelucht ademhalen en beginnen aan wat een 

pracht van een zondag beloofde te worden. 

In de opening kregen de aspiranten te horen dat we een brug 

gingen bouwen. 

 

Dolenthousiast maar toch ook wat nerveus pakte ze hun fiets en 

wachtte ze per twee in een mooie rij op hun leiding om te 

vertrekken. Al snel kwamen ze aan op de locatie waar het allemaal 

ging gebeuren. Ze kwamen namelijk aan bij de bunkers!!! De 

aspiranten kregen van hun leiding drie grote zakken met touwen 

die ze nodig hadden om een brug over het kanaal te maken. Dit 

was geen makkelijke klus, al in het begin liep het stroef.  Hoe 

hangen we het touw strak over het kanaal? 
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Hoe hangen we het touw aan die boom?, Hoe krijgen we het touw 

aan de overkant?,… Dit waren allemaal vragen die werden 

afgevuurd naar de leiding. De leiding vond dat de aspiranten zelf 

oud genoeg zijn om dit op te lossen dus proberen zo weinig 

mogelijk te verraden. Om het touw aan de overkant te krijgen 

hadden ze natuurlijk wel een Chinese vrijwilliger nodig. Iedereen 

keek al rap naar Siebe omdat hij te laat op de Chiro was 

aangekomen. Na Siebe werden ook de ogen gericht op een nieuw 

lid. Namelijk Robbe Bolense. 

 Hij moest zichzelf natuurlijk nog bewijzen. Na een beetje aarzelen 

zwommen deze twee dappere strijders naar de overkant om het 

touw daar aan een boom te bevestigen zodat de rest met het touw 

kon oversteken zonder nat te worden. Of niet? 

Het touw was bevestigd en Joris was de eerste kandidaat om de 

brug eens uit te testen. Hij begon goed en vele hadden veel 

vertrouwen in de brug. Maar het noodlot sloeg toe en Joris 

tuimelde toch op het einde in het water.  

Hij stak het meteen op de brug die niet strak genoeg zou zijn. 

hierdoor moest het touw opnieuw worden vastgemaakt aan de 

boom van de overkant. Robbe, Siebe en Joris probeerde maar ze 

kregen het touw maar niet strak genoeg. Uiteindelijk was leider 

Anthony het beu en ging een handje helpen. Als een aapje kroop 

leider Anthony in de boom en als een blok beton viel hij er ook 

weer uit.  

Gelukkig had leider Anthony weinig schaden en kon de activiteit 

gewoon doorgaan. Toen het touw eindelijk wat strakker hing was 

het de beurt aan de tweede kandidaat. Robin was nog te druk 

bezig met acclimatiseren dus was het de beurt aan Massimo. 
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Iedereen ad veel vertrouwen in Massimo en hij stelde niet teleur. 

Het was spannend maar hij is droog en veilig aan de overkant 

geraakt. Door een beetje lanterfanterij van de aspiranten was het 

al laat en was er geen tijd meer voor een derde kandidaat. We 

braken de brug af en pakte onze fiets om ons terug naar de Chiro 

te begeven. Daar aangekomen wachtte er nog een mooie verassing 

voor Massimo.  

Zijn sterke prestatie leverde hem een gratis maaltijd op waar hij 

heerlijk van gesmuld heeft op de Chiro. Na het eten werd er nog 

even nagepraat en gelachen tot het tijd was om weer naar huis te 

gaan. Op een kwart namen de leden afscheid van elkaar en van de 

leiding en gingen ze terug naar huis om weer 6 lange saaie dagen 

te wachten tot het weer zondag is.  

Aspirantenleiding xxx 

Sam, Benjamin en Anthony 
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Ontspanning 

 

 

  



   2 
 

- 36 - 
 

Zoekertjes 
 

Wij zijn op met de Chiro nog op zoek naar onderstaande zaken. Als 

u ons hieraan kan helpen, zouden we heel blij zijn. Wanneer u nog 

andere interessante zaken heeft, kan u gerust een leider contacten 

of we hiermee iets kunnen doen. 

• Grasmachine (bosmaaier), haagschaar 

• Verkleedkleren 

• Gezelschapsspellen 

• Ballen en ander sportmateriaal 

• Werkende elektriciteitskabels 

• Tuinslangen 

• Spots 

• Verfoverschotten (afh. van kleur) 

• Werkmateriaal 

• Werkmachines: boor-, vijs-, zaagmachines… 

• Messen (om te eten) 

• Momenteel hebben wij geen nieuwe zetels nodig. Ook hout 
hebben we zeker voldoende. 
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Aspibal 
 
De taken waarvoor u zich kan opgeven zijn de volgende (u mag 
meerdere opties aanduiden) en lopen van 20u00 tot 03u00: 

 
 tussentoog 
 tappen 
 vestiaire 
 bonnetjes 
 Busverantwoordelijke 
 security rond het terrein 

 
Naam:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:  ………………………………………………………………………………………….. 
 
GSM-nummer: ……………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum*:       ……………/……………./……………… 
 
Rijksregisternummer*:      ................................................. 
(*: enkel in te vullen als u zich opgeeft voor security) 

 
Opmerkingen: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………….......................... 
 
………………………………………………………………………………...................... 
 
 



   2 
 

- 38 - 
 

 

 

Praktische informatie Aspibal 
 

• We hebben nog kapstokken nodig voor aspibal, indien u er 

over heeft gelieve te doneren aan deze topchiro. 

 

• Wist je dat je ook spotgoedkoop VIP kan gaan op Aspibal, 

een perfecte gelegenheid om als ouder je nog rot te 

kunnen amuseren zonder tussen de jongeren te staan! 
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Veel groetjes, de leidingsploeg! 



 

 


