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Woordje van de leiding 
 

 

Liefste leden en ouders 

We duiken met z'n allen enerzijds de donkerste periode, maar 

anderzijds ook de lichtste periode van het jaar in. Denk maar aan 

alle kerstverlichting, de pakjes onder de kerstboom, de Sint die het 

land bezoekt, maar vooral de liefde en vriendschap tussen familie en 

vrienden. 

Nu het eerste deel van het nu al zo geweldige chirojaar achter de 

rug is, geven we een eerste overzicht van wat uw zoon dit jaar 

allemaal al heeft meegemaakt of nog te wachten staat. 

Na 4 maanden hard werken op school krijgen ze nu immers meer 

dan verdiend hun 2 weken vakantie, waar ze hun buikje zullen vullen 

met kalkoen en misschien zelfs wat chirobier. 

Veel leesplezier! 

Prettige Feestdagen!!! 

Xxx De Leiding
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Humor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

- 5 - 

Inhoudstafel 
 
Woordje van de leiding 3 

Humor 4 

Inhoudstafel 5 

Gegevens van de leiding 6 

SLOEBERS 10 

SPEELCLUB 11 

Nieuwe Chirotrui 12 

Trooper 13 

RAKKERS 14 

TOPPERS 15 

Wist-je-datjes 16 

KERELS 18 

ASPIRANTEN LEEFWEEK 19 

het Grote St-Teunis Lingoboek 22 

Voorlopige kalender 28 

Spaghettidagen 29 

Sint-Teunis Keuttering 30 

Contact 31 

Ontspanning 32 

Zoekertjes 33 

 

  



2 

- 6 - 

Gegevens van de leiding 
 

 Sloebers  
Bernard Kint 

Bethaniëlei 35 
2980 Zoersel 

0483/17.84.20 
Bernard.kint1@gmail.com 

 

Joris Van Hauwe 
Frans Van Looverenlaan 1 

2980 Zoersel 
0474/43.60.84 

Vanhauwe.joris@gmail.com 

Camillo Donoso Villar 
Bremlaan 10 

2390 Westmalle 
0488/33.40.94 

camiloddc@hotmail.be 
 

Robin Verbeeck 
Gagelaars 33 
2980 Zoersel 

0493/58.57.37 
Robin.verbeeck61@gmail.com 

 

Robbe Bollansée 
Withoevelaan 17 

2980 Zoersel 
0474/41.47.74 

Bollansee.r@gmail.com 
 
 

 Speelclub  
Pieter Van Waas  
Lijsterbeslaan 9 

2980 Zoersel 
0491/19.04.15 

pieter.vanwaas@hotmail.com 
 

Robbe Van Looveren 
Goudveld 15 
2980 Zoersel 

0477/73.24.79 
robbevanlooveren@gmail.com 

Levi Peeters 
Kerkhoflei 113 
2980 Zoersel 

0491/95.18.04 
Levi290703@outlook.com 

Bram Theuns 
Rode Kruislaan 38 
2390 Westmalle 
0476/74.01.70 

Theuns.bram@gmail.com 
 
 

 

mailto:Bollansee.r@gmail.com
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 Rakkers 

 
 

David Van Havenbergh 
Bethaniëlei 167 

2980 Zoersel 
0491/91.97.11 

David@vanhavenbergh.be 
 

Joachim Deryckere 
Lindedreef 1 

2390 Westmalle 
0491/30.95.91 

Joachim@gevex.be 
 

Maxim Auwers   
Handelslei 78 bus 6 

2980 Zoersel 
0468/20.24.82 

Maxim.auwers@telenet.be 
 

Lars Laurijssen 
Melkweg 7/ Heybleukenstraat 56 

2980 Zoersel 
0472175372 

Larslaurijssen@gmail.com 

 
 
 

Toppers 
 

Matias Boey 
Kasteeldreef 24 

2980 Zoersel 
0468/25.00.38 

Matias.boey@telenet.be 
 

Jitse Van der Auwera 
Zoerselsteenweg 55 

2980 Zoersel 
0491/18.99.27 

Jitse55@telenet.be 
 

Cas Baeten 
Alfons Butsstraat 47 

2980 Zoersel 
0472/42.38.60 

cas.baeten@gmail.com 
 
 
 

 

Lucas Van Havenbergh 
Bethaniënlei 167 

2980 Zoersel 
0491 93 08 62 

lucas@vanhavenbergh.be 
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Kerels 

 

Marnix Frans 
Spartalaan 15 
2980 Zoersel 
0493/199247 

marnix.frans1@gmail.com 

Slars Dewitte  
Medelaar 166 
2980 Zoersel 

0471/79.91.65 
Dewitte.lars@gmail.com 

 
Kobe Govers 

Nieuwstraat 12 
2980 Zoersel 

0489/11.66.65 
Kobe@goversjans.be 

 
 
 
 
 

Baptist Elst 
Mathias Joostenslaan 16 

2980 Zoersel 
0478/74.70.23 

baptist_elst@hotmail.com 
 

Aspiranten 
 

Siebe Dekoninck 
Jukschot 30 

2980 Zoersel 
0492/39.33.00 

siebe.de-koninck@skynet.be 

Dries Christiaensen 
Jukschot 55 

2980 Zoersel 
0477/03.18.70 

drieschr1711@gmail.com 
 

 
Thomas Van Rooy 

Bethaniëlei 55 
2980 Zoersel 

0471/35.51.10 
thomas.vanrooy@hotmail.be 

 
 

Nick Wouters 
Heimeulenweg 108 

2980 Zoersel 
0494/94.06.94 

nick.wouters.nick@gmail.com 
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Groepsleiding 
 

Nick Wouters - Aspiranten 
David Van Havenbergh - Rakkers 

Pieter Van Waas - Speelclub 
 
 

 
 
 

Volwassen Begeleiders 
 

Stijn Leirs 
Emiel vermeulenstraat 24 

2980 Zoersel 
0479/25.63.55 

stijn.leirs@hotmail.com 

 Pieter Kips 
Gestelsebaan 115 

2980 Zoersel 
0499/60.60.09 

Pieter.kips@gmail.com 
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SLOEBERS 

 

Het eerste deel van het Chirojaar zit er op. Voor sommige sloebers 

en hun ouders was dat hun allereerste deel van een Chirojaar ooit. 

Dat is misschien spannend en onwennig. Zoals dat wel vaker is met 

eerste keren. Ik hoop - en dan spreek ik in naam van het hele 

leidingsteam - dat jullie zonen het naar hun zin hebben gehad, dat 

ze zondagavond gelukkig en voldaan thuiskomen en dat jullie jullie 

zonen dan ook graag ‘s zondags naar de Chiro sturen. Dat is 

waarvoor wij naar de Chiro komen. Ik kan al wel zeggen dat wij ons 

geamuseerd hebben. Wij hebben meer gelachen dan bij andere 

afdelingen. Misschien heeft dat te maken met de leeftijd van de 

sloebers. Altijd ambiance op zondagmiddag voor ons. Het is ook 

plezant voor ons om de sloebers beter te leren kennen. Enfin simpel 

gezegd is ‘t plezant en zijn wij content om leiding te zijn van de 

sloebers. Wat niet wegneemt dat twintig zesjarigen soms 

vermoeiend kan zijn. Het is ze vergeven. Tot slot nog een rijmpje: 

“Wie wil maken van zijn zoon een sterke en vrolijke vent, moete 

wekelijks met hem meegeven een eurocent” Hoe meer geld wij 

daarmee doorheen het jaar kunnen sparen, hoe plezanter de 

activiteiten op kamp kunnen zijn. Dan rest ons nog een iets. De 

allerbeste wensen wensen. Bij deze, een vrolijk kerstfeest, gelukkig 

nieuwjaar, goede gezondheid en alles daarrond en ertussen.  

 

Dikke knuffels en kussen  

 

De Sloeberleiding Robin - Robbe - Joris - Bernard - Camilo 
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SPEELCLUB 
 

TOUS ENSEMBLE!! 
 

Het was een koude, donkere en gure zondagochtend, het was 
slechts 9u ’s ochtends. De meeste Belgen zaten lekker warm binnen 
aan de ontbijttafel. Er gebeurde dus eigenlijk niet zo veel op deze 
ochtend, maar toch was deze ochtend anders dan andere… 
Over heel België was namelijk een duidelijke nervositeit te voelen. 
Wat later op de dag, zouden de Rode Duivels namelijk een 
levensbelangrijk duel uitvechten tegen het nationale elftal van 
Marokko. 
Ook in Sint-Teunis werden een 25-tal 8-10-jarigen nerveus wakker, 
klaar om al hun positieve energie er zo hard mogelijk uit te 
schreeuwen op de Chiro. Om 14u was het dan zover, iedereen was 
in hun allerbeste en allermooiste supportersoutfit naar de Chiro 
afgezakt, om de Duivels naar de overwinning te schreeuwen.  
In de opening werd, gelijktijdig met de Rode Duivels, uit volle borst 
de Brabançonne gezongen. Met de zenuwen strak gespannen, 
trokken ze het lokaal in, waar er een groot scherm was opgesteld en 
er echte Belgische frituurhapjes voorzien. 
Ongeacht het resultaat was dit een 90 minuten om niet snel te 
vergeten. Het koning Boudewijnstadium had zich even naar de 
Kapellei 35A verplaatst, want de sfeer zat optimaal. 
Ook tijdens de rust en na de match speelden de speelclubbers een 
voetbalmatch op leven of dood tegen de rakkers. UITERAARD 
wonnen we deze match met een nipte score van 11-13. 
Om deze mindere match van de Belgen positief af te sluiten, was dit 
een namiddag vol emoties, die niemand snel zal vergeten. We sloten 
deze dag immers toch nog af met winst. 
De speelclubbers gingen toch nog tevreden naar huis om de week 
daarop terug vol goede moed naar de chiro weder te keren. 
Dikke kussen 
Xxx Speelclubleiding 
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Nieuwe Chirotrui 
 
De leiding van de meisjes- en de jongenschiro hebben hun hoofden 
bij elkaar gestoken en wat is daaruit gekomen? 
 
… EEN  CHIROTRUI  
 
Er zijn twee soorten waaruit je kan kiezen, een trui met een kap en 
een trui zonder kap. Beide truien zijn zowel voor de leden van de 
meisjes als voor de leden van de jongenschiro. Er is dus geen 
verschil.  
 
De truien zijn vanaf eind september te koop op de Chiro. Kom gerust 
voor of na de Chiro passen en neem voor de schappelijke prijs van 
20 euro een trui mee naar huis. 

 
Trui met kap Trui zonder kap 

  

€ 20 
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Trooper 
Graag zouden wij u nog eens warm maken voor het online platform: 
Trooper.  
Nu de eindejaarsperiode in zicht komt en u eventueel nog op zoek 
bent naar enkele cadeaus, is het tegenwoordig zeer makkelijk om 
die online te bestellen. Dat is snel, makkelijk en je hebt er meer 
keuze dan in de winkel zelf. 
Het wordt nog beter… Als u dan online aan het shoppen bent, kan u 
zonder extra te betalen toch de chiro steunen. Als u via het platform 
trooper begint te shoppen en u klikt aan dat u de chirojongens Sint-
Antonius wilt steunen, krijgen wij hiervoor wat centjes per aankoop 
die u doet.  
 
U kan dus gratis en zeer gemakkelijk de chiro en bijgevolg uw zoon 
steunen door de kerstperiode in te duiken met Trooper aan je zijde. 
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RAKKERS 
 

SPEK OF EI 
Op een mooie Chirozondag kwamen de rakkers vol enthousiasme 
aan op de Chiro. Ze hadden weeral hoge verwachtingen over wat 
voor coole activiteit er hen te wachten stond. “Vandaag gaan we 
allemaal spelletjes spelen met eieren” luidt het. Om te beginnen 
kreeg elke rakker een ei. Deze moesten ze dan versieren en een 
naam geven. Het was de bedoeling om je ei heel de dag te 
beschermen en ervoor te zorgen dat die op het einde van de 
chirozondag nog heel was. Dan werden de groepjes verdeeld voor 
een competitie. Het was de bedoeling om een constructie te maken 
waardoor dat al je ei van het dak werd gegooid NIET kapot ging. Vol 
creatieve ideeën gingen de rakkers aan de slag. Er werd buiten 
gezocht naar stokken, bekers, wc-papier en allerhande dingen die 
hun ei zouden kunnen beschermen. Er werd zelfs een parachute 
gemaakt! Ook de leiding deed mee. Dan was het zover de GROTE 
test. Elke groepje geraakte vlekkeloos door testen. De leiding 
daarentegen heeft na 2 keer gefaald … Na deze ultieme test was het 
tijd om de coördinatie te testen. Zo werd er om te verste met eieren 
gegooid zonder dat het brak. Verder werden er ook enkele eieren 
naar elkaar gegooid. En op het einde van de dag mogen diegene die 
hun ei goed hadden beschermd deze gooien op de rakkers zonder 
hun ei. De chiro zondag werd afgesloten met een tof spelletje 
handbal. Na nog even te ravotten was het weer tijd om terug naar 
huis te gaan. Een beetje droevig omdat het weeral gedaan was, maar 
moe en voldaan door de spetterende dag vertrokken ze allemaal op 
de Chiro, al uitkijkend naar wat de activiteit de volgende week zou 
zijn. 
 
 
Gezellige groetjes Jullie favoriete leiding xxx 
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TOPPERS 
 

De leiding van de Toppers stuurde helaas geen tekstje door 
voor het verklikkertje 
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Wist-je-datjes 

Wist je dat leider D.V.H. liever geen plezier maakt? 
     
Wist je dat oud-leider Y.V. nog altijd 20 cent moet overschrijven 
naar de Chiro? En dan hebben we het nog niet gehad over de 
boete van €44! 
 
Wist je dat leider L.P. wel eens verliest met armworstelen van een 
lid? 
 
Wist je dat als je iets wist dat je het dan niet meer kan zien?  
 
Wist je dat wij het soms ook niet meer weten? 
 
Wist je dat e grande punto blijft rijden #nogeenjaartje? 
 
Wist je dat leider P.V.W. af en toe eens wat traantjes durft te 
laten?  
 
Wist je dat er ook bij de chiro geen stoute kinderen waren dit jaar? 
 
Wist je dat leider M.B. wel eens graag in de avond een trein pakt 
naar Leuven?  
 
Wist je dat leider R.V.L. op een heel speciaal dieet was vorige 
maand? 
 
Wist je dat leider J.V.H. wel eens te veel aan het rad blijft draaien? 
 
Wist je dat  de PN  een loopbaanonderbreking heeft moeten 

nemen? WE ZULLEN U MISSEN     
 



2 

- 17 - 

Wist je dat leider B.T. kan vertrekken met een fiets en aankomen 
zonder?  
 
Wist je dat leider M.B. wel eens gebruik maakt van een ander type 
taxi? 
 
Wist je dat leider B.K. andere leiding fout advies geeft in verband 
met het WK? 
 
Wist je dat de broer van leider N.W. eerst was? 
 
Wist je dat de Groenlandse walvis tussen 75000 en 100000 kg 
weegt? 
 
Wist je dat je in het winterseizoen best je fietslichten en fluovest 
klaarlegt op zondagnamiddag? 
 
Wist je dat het beulingseizoen binnenkort van start gaat? 
 
Wist je dat 3x Witloof de quiz van de meisjeschiro net niet 
gewonnen heeft?  
 
Wist je dat leider C.B. en R.V.L. paarden in de link zien?  
 
Wist je dat leider T.V.R. in zijn vrije tijd graag messen slijpt? 
 
Wist je dat de J-CUP voor een tijdje niet meer van de meisjeschiro 
was? 
 
Wist je dat leiders L.P. en B.T. een dj-duo vormen genaamd de 
‘Swingende Swakkez’? 
 
Wist je dat leider M.B. soms zijn ogen niet goed kan openhouden? 
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KERELS  
FOTO BINGO 
Met veel enthousiasme kwamen de leden aan voor weer een 
fantastische zondag namiddag. Het spel was simpel. Zo veel mogelijk 
opdrachten voltooien en daarbij zo snel mogelijk 4 hokjes verticaal, 
diagonaal of horizontaal afkruisen. Het spel ging van start en de 
kerels ware razend snel weg. Bij een van de opdrachten moest je zo 
snel mogelijk een dier op de Chiro krijgen. Al snel stond het team 
van Pjotr terug op de lokalen met een prachtige witte duif van de 
lokale duivenmelker. In een ijskoud zwembad springen was meer 
een opdracht dat draaide om het doorzettingsvermogen van de 
leden te testen en zo iets dichter te komen bij de overwinning. Na 
een prachtige openingsduik van Vic wast de rest ook overtuigd om 
de sprong in het diepe te wagen. Vervolgens ging de race tegen de 
klok verder en was het een nek aan nek race voor de overwinning. 
Uiteindelijk Kwam het allemaal neer op een laatste opdracht die 
toch moeilijker bleek te zijn dan eerst gedacht. De bedoeling was 
namelijk om een boodschap in verband met de Chiro te verkondigen 
door de intercom. Na een zoektocht met weinig succes was de groep 
van Pjotr toch de groep die de opdracht als eerste kon voltooien. Dit 
zorgde er dan ook voor dat ze de overwinning binnensleepte en de 
daarbij horende prijs dubbel en dik verdiend hadden. Na het spel 
werd er nog een hapje en een drankje gedaan waarbij alle verhalen 
werden uitgewisseld over de avonturen die iedereen had 
meegemaakt  
 
 
Met vriendelijk groeten en veel liefs  
Marnix, Kuub, Baps en Slars 
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ASPIRANTEN 
LEEFWEEK 

Eindelijk was de leefweek daar, een moment waar de aspiranten al 
jaren naar uitkeken om eindelijk eens te mogen meemaken. Voor de 
helft was het al hun tweede leefweek dus zij wisten wat voor een 
leuke week er voor de deur stond. 
 
Zaterdag begon als een knaller. Eerst werden alle bedjes, tv’s, 
beamer, playstations, pooltafel en nog zo veel meer klaargezet 
vooraleer we met een enorm actieve match voetbal begonnen op 
het stenen plein. Voor we het wisten was het al avond en begonnen 
Klaas, Dorus en Juul aan het eten. Ze hebben heel hard hun best 
gedaan maar koken bleek toch niet hun sterkste kant te zijn. Nadat 
iedereen zijn buik had rond gegeten met middelmatig voedsel 
maakte iedereen zich klaar voor een fantastisch feestje. Met een 
hele bende jongeren trokken we naar Red Night waar we een GE-
WEL-DI-GE avond hebben beleefd. In de terugweg nog snel even de 
link gepasseerd om dag te zeggen om vervolgens met zen allen ons 
bedje in te kruipen na een eerst vermoeiende, maar heel leuke dag. 
 
Zondag kwam de ene al wat enthousiaster uit zijn bed dan de andere 
maar er stond nog wat opruimwerk op de planning alvorens de Chiro 
begon voor de jongste groepen. Tijdens de opruim hadden enkele 
jongens zich ontfermt over het heerlijke ontbijt met spek en ei. 
Overdag werd er hier en daar wat gestudeerd en werden er 
spelletjes gespeeld tot we erbij neervielen. Tegen 17 uur zijn we nog 
richting het Antoontje getrokken om te gaan spelen met een 
gigantische hoeveelheid lego. In de avond hadden we een rustige 
cinema gepland op de lokalen zodat iedereen in bed kon kruipen om 
de schoolweek fris te starten. 
 
Maandag hadden de jongens van Mariagaarde geen school en 
besloot de leiding om hen eens goed te laten sporten die dag, het 
was tenslotte triatlon-monday. Een fietstocht naar Brasschaat, 
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zwemmen in het zwembad en om af te sluiten enkele rondjes lopen 
hoorde er allemaal bij. We vertrokken op tijd terug naar de Chiro om 
de schoolgangers te verwelkomen. S ’avonds zijn we ook begonnen 
met de Sharknado fimserie te bekijken, een echte aanrader voor de 
liefhebbers van waargebeurde verhalen! 
 
Dinsdag werden de leiders wakker op een lokaal zonder kindjes en 
besloten ze zelf ook maar eens voor school te werken. In de vroege 
avond zijn de meisjes aspiranten ons een bezoekje komen brengen 
en hebben nog even mee kunnen spelen met al onze spelletjes 
(merci om te komen e!). De avond sloten we zoals altijd af met weer 
een klassieker, Sharknado. 
 
Woensdag zorgde papa Thomas ervoor dat er in de namiddag goed 
voor school werd gewerkt. Iedereen werd verplicht aan zijn 
schoolboeken gezet tot ze helemaal klaar waren. De jongens die 
klaar waren werden vervolgens ingelicht over het mega speciale 
bezoek van donderdag. De aspiranten werden in groepen verdeeld 
om zo een heerlijk 4-gangen menu samen te stellen. De aandachtige 
lezers kunnen wel al voorspellen waarmee we de dag afsloten. 
Inderdaad, weer een superleuke film van Sharknado. 
 
Donderdag was de grote dag, twee jarige EN een special guest die 
kwam dineren. De twee jarige, Dries En Jetze, werden overladen met 
dikke zoenen en knuffels van al hun vrienden. Alle leden begonnen 
ijverig met de voorbereidingen van hun gang want ze wouden het 
echt heel goed doen. En daar kwam plots onze gast aan, het was 
PASTOOR BART!! Iedereen riep en tierde want dit was natuurlijk een 
hele verassing. We begonnen al snel met de aperitief als 
verwelkoming. Een heerlijk glaasje oasis met als knabbeltjes wat 
hapjes, kaas en salami met wat mosterd. Even klinken op de 
gezondheid en de fantastische avond kon beginnen.  
Als voorgerecht werden kaaskroketten geserveerd met een fris 
slaatje, zeer lekker! Even laten zakken en leuke verhalen vertellen 
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aan elkaar zodat de koks de tijd hadden om het voorgerecht te 
maken. We werden beladen met heerlijke vol au vent met frietjes 
en ook weer een heerlijke salade. Iedereen had lekker gegeten en 
de sfeer was op en top. Als afsluiter kregen we een verjaardagscake 
voorgeschoteld met een lekkere tas koffie. De kaarsjes ontbraken 
niet en iedereen begon spontaan te zingen voor onze jarigen. Na een 
zeer gezellige avond had pastoor Bart nog een verassing voor ons! 
Omwille van het lekkere eten en de gezellige avond ging hij voor 
vrijdag een grote pot met wortelstoemp maken!!!  
Met de maagjes goed gevuld kroop iedereen de zetel in voor weer 
een leuke film van Sharknado. 
 
Vrijdag was jammer genoeg de laatste dag van de leefweek, voor 
sommige eerder een opluchting aangezien de vermoeidheid bij 
velen al te merken was. Voor deze laatste avond hadden de vier 
superleuke, knappe en bovendien ook slimme leiders een cantus in 
elkaar gestoken. Bij een cantus worden er een hele avond liedjes 
gezongen en plezier gemaakt.  
Nog even een kijkje nemen in jeugdhuis de Non waar alle leiding ook 
aanwezig was. 
 
Zaterdag werden we allemaal heel aangenaam verast wakker. Er had 
iemand speciaal een cadeautje geplaatst op de tafel. We genoten 
allemaal van de verassing en ruimde de laatste dingen op. 
 
Allemaal nog eens heel hard bedankt voor jullie aanwezigheid en 
alle fijne momenten!! Jullie zijn allemaal schatjes één voor één. 
Love you boys 
 
Natte zoenen van jullie fantastische leider a.k.a. the big boys 
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het Grote St-Teunis Lingoboek 
 
 
De eerste chirozondag is voorbij, uw zoon komt thuis na een intense 
maar toffe chirozondag. Na een lekker warme douche of bad gepakt 
te hebben, zet hij zich aan tafel. Maar u heeft de indruk dat hij 
precies wat raar doet. Hij zal wel moe zijn denkt u, dat gaat wel 
over…  
Maar de volgende zondag na de chiro heeft u opnieuw die indruk en 
het wordt steeds erger. Na enkele weken kan u uw zoon zelfs 
helemaal niet verstaan. Het lijkt wel of hij spreekt een heel andere 
taal. 
Dit is ook zo! Uw zoon is besmet geraakt met de chiromicrobe. Een 
zeer besmettelijk en hardnekkig beestje, die vooral bekend staat om 
de hersengebieden aan te tasten die verantwoordelijk zijn voor het 
ontwikkelen van taal.  
 
Daarom hebben wij speciaal opdat u terug met uw zoon kan 
communiceren, een woordenboek ontworpen met de meest 
voorkomende dialecten die de chiromicrobe met zich meebrengt. 
 
A 
 
Astrant 
Een arrogante manier van doen, zeggen en zijn.  
Leider D.V.H. is echt een astrant gasje. 
 
B 
C 
 
Chirobier 
Drankje dat leden gaarne verorberen. Half cola half fanta. 
Doe mijnen beker ma  goe vol me van da chirobier. 
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Colli/Colly/Collie 
De supermarkt Colruyt. 
Gaat er iemand nog snel een krat halen in de Collie? 
 
D 
 
van Dienst 
Wie de dienstleider is. 
Zedde gij dienstleider deze week? - Nee niet! 
 
E 
F 
G 
H 
 
Hoofdkapitein 
Persoon waar naar opgekeken wordt. Hoofdkapitein kan je worden 
door een bepaald ritueel te doen. Zo wordt telkens de rol 
doorgegeven. 
Verdomme ik ben den hoofdkapitein kwijt. Zolang de grietenchiro 
dieje maar ni te pakken krijgt! 
 
de Hoofdstad 
Sint-Antonius. 
Het schoonste aan de hoofdstad is toch wel de colli. 
 
I 
J 
 
Jotsie 
Ja/instemmen.  
Gij hebt mijne velo vastgezet he? - Jotsie jotsie jotsie. 
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K 
 
Keutte 
Drinken. 
Ik heb wa te veel chirobier gekeut denk ik. 
Knap 
Iets straf. Niet knap als in mooi. 
Wette nog toen ex-leider R.C. in dieje mast was gekropen me ‘t 
WK? - Ja da was echt knap ze. 
 
 
L 
M 
 
Malen 
Zagen. 
A ge nu gewoon drie minuten stopt me malen, is da jobke in twee 
minuten gedaan. 
 
Mark 
Buschauffeur. 
Het is te hopen dat dieje mark een bekke doorrijdt, ander zen ik te 
laat op de vergadering. Ey mark pat is deur man! 
 
N 
 
Nee niet 
Sarcastische wijze om iets te bevestigen.  
Ge kunt ni keussen. - Nee niet net een hele bak gepoetst! 
 
O 
 
 
 



2 

- 25 - 

P 
 
PN 
Afkorting voor de Pournous. Het leidingslokaal. 
Wie heeft er hier de PN nu weer zo smerig gemaakt? 
 
PT 
Afkorting voor de Pourtous. Een populair café in Sint-Antonius. 
Wie is er na de vergadering mee naar de PT? 
 
Pullback 
Terugtrekken wanneer je fout zit. 
Ah pullback, ik dacht dat den Teu die sleutels nog had. 
 
Q 
R 
S 
 
Saus 
Niks. 
Het groen doen op de chiro is een jobke van saus. 
 
Sleuren 
Tongzoenen. 
Maat die griet kon echt ni sleuren! Haha! 
 
Sorry ze 
Geen woorden voor hebben. Aankaarten dat iets straf of knap is 
(zie 'knap'). 
Sorry ze ma de keuken is echt wel ni mijn probleem.  
 
Sos 
Oeps. 
Ah sos da ga mijn fout geweest zijn. 
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STA 
Zie ‘Hoofdstad’. 
 
T 
 
Teuke 
Vervangnaam voor personen en voorwerpen. 
Ey geeft da teuke is dat daar ligt. 
 
Teuverhaal 
Verhaal dat niet helemaal waar of zwaar overdreven is. 
Neemt dieje zijn teuverhalen wa me ne korrel zout he. 
 
U 
V 
W 
X 
Y 
Z 
 
Zal-structuur 
Zinsstructuur om extra sarcasme in een opmerking te zetten. 
Ik zal daar iets mee te maken hebben? 
 
0 
 
 
0477 
Vier cijfers die bij bepaalde gebeurtenissen luidkeels worden 
geroepen. Hierop volgt “keutte” waarna alle deelnemers hun 
drankje ledigen. 
0477? Keutteuuuu! 
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Voila se 
Een reactie die in elke situatie gebruikt kan worden  
 
-sniksnik 
Achtervoegsel dat wordt gebruikt achter een eigennaam om aan te 
geven dat deze persoon letterlijk of figuurkijk aan het wenen 
is/was 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is de tweede versie van het Grote St.-Teunis Lingoboek. 
Idealiter wordt deze in de loop der jaren uitgebreid met de 
vocabulaire die dan de ronde doet. De geschiedenis leert ons dat 
onze woorden en uitdrukkingen vaak een kort leven zijn 
weggelegd. Vandaar deze samenbundeling. Bij deze ook een 
warme oproep aan oud-leiders om woorden en uitdrukkingen die 
typisch waren voor hun tijd in de Chirojongens door te sturen. Ook 
elke lezer die vindt dat er woorden ontbreken, mag die doorgeven. 
Dat kan verbaal aan leiders Marnix en Camilo. Onze 
contactgegevens staan in het begin van dit boekje. 
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Voorlopige kalender 
 
AL VOORBIJ :( 
 
4 september  Eerste Chirozondag, JOEPIE! 

2  oktober  Geen Chiro ☹  
4 november Aspibal St-Teunis 2022!!! 
20 november  Christus Koning 
4 december                        Sinterklaas 
 
 
Komt er nog aan, joepie!!! 
 
18 december Laatste chirozondag 
8 januari Eerste chirozondag 
17-19 februari  Spaghettidagen, lekker smullen! 

19 maart  Geen Chiro ☹ 
25 maart Brunch & Bal 
22 april Oud-Leidingsfeestje 
29 april Kerelcarwash 
1-11 juli                               Klein kamp 
21-31 juli Buitenlands kamp 
 
Leiding per afdeling communiceert verder met u i.v.m. eventuele 
kerstfeestjes, weekenden etc. 
 
Veranderingen en bijkomende belangrijke data zullen door de 
leiders worden meegedeeld per mail en verschijnen op de website 
en op het infobord.  
 
meer info over de activiteiten vindt u in de starteditie van het 
verklikkertje, spaghettidagen vindt u op de volgende pagina.
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Spaghettidagen 
De Chirojongens Sint-Antonius organiseren weer naar jaarlijkse 
gewoonte “de spaghettidagen”! 
 
Wie zin heeft in een overheerlijke spaghetti, een zalige koude 
schotel en een deugddoend jeneverke is welkom op onze lokalen op 
zaterdag 18 en zondag 19 maart. 
 
Kom zeker langs en kom proeven van de beste spaghetti van Sint-
Antonius en omstreken! Deze wordt met liefde gemaakt door onze 
koks en met stijl opgediend door de leiding.  
 
Nadien kan je genieten van een uitgebreid assortiment aan jenever 
in onze gezellige jenevertent. 
 
Vooraf inschrijven is niet nodig. 
 
Waar?  Op de lokalen van de Chirojongens  van Sint-Antonius 
Adres?  Kapellei 35A 
            2980 Sint-Antonius 
 
Wanneer ? zaterdag 18/02 van 16.00u tot 03.00u 
  zondag 19/02 van 11.00u tot 01.00u  

De keuken sluit steeds om 21.00u !! 
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Sint-Teunis Keuttering 
 
Wij zijn met onze ploeg niet alleen keitoffe leiders, maar ook hard 
werkende beren. Vorige jaren zijn we al vaker gevraagd op trouwen, 
lentefeesten, schlagerfest, kermis etc. 
 
We hebben daarom besloten om vanaf dit jaar meer klussen aan te 
nemen. Het geld gaat dan vaak volledig of deels naar de Chirokas, 
afhankelijk van het type evenement en het aantal werkkrachten.  
 
Verantwoordelijke: Bram Theuns – 0476/74.01.70
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Contact 
 
Voor afdelingszaken kan u best contact opnemen met de 
afdelingsleiding. Hun gegevens vindt u vooraan in het boekje terug. 
De groepsleiding staat ook steeds klaar om op uw vragen/… te 
antwoorden.  
 
Ook op het internet zijn wij actief. Op onze website vindt u de 
belangrijkste data terug, informatie over onze evenementen, 
gegevens van de leiding, de verklikkertjes….  
 
Website: http://jongens.chirosint-antonius.be/  
 
Op Facebook worden leuke foto’s, filmpjes… gepost. Die vindt u 
terug in onze openbare groep samen met de meisjeschiro. Wanneer 
u lid wordt, krijgt u meldingen wanneer er zaken gepost worden. 
 
Facebook: Chiro Sint-Antonius Infobord 
E-mail: zie mailadressen afdelingsleiding en groepsleiding 

http://jongens.chirosint-antonius.be/
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Ontspanning 
DE CHIRO WOORDZOEKER: 
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Zoekertjes 
 
Wij zijn 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 
contacteren met de vraag 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… 
● Tafels (in goede staat) 
● Koelkasten 
● Microgolven  
● Iemand die sloten en platte daken kan maken 
● Fietspomp 
● Kerstverlichting 

 
KOM NIET ZOMAAR IETS BRENGEN ZONDER TE VRAGEN A.U.B. 

 

Tot volgende editie!!! 
xxx team (ver)klikker(tje) 


