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Voorwoord hoofdleiding

Beste ouders, leden en sympathisanten 

De dagen worden alsmaar korter, de winter staat voor deur dus dat wil zeggen dat het 
weer tijd is voor het Kabatje. We zijn ongeveer halfweg het chirojaar en ondertussen heeft 
de nieuwe leidingsploeg al vele wateren doorzwommen.  
 

De startdag was een schot in de roos. We mochten een 25-tal nieuwe leden verwelkomen 
in onze chirofamilie. En je weet wat ze zeggen, goed begonnen is half gewonnen. Maar 
ken je nog iemand die niet in een jeugdbeweging zit en zondag niets heeft te doen, 
iedereen is nog altijd welkom ;).  
 

Het tweede grote evenement was natuurlijk de alombekende spaghettiavond. Dit jaar was 
het alweer een groot succes! De spaghetti was alweer overheerlijk, de bediening was top, 
de sfeer zat goed… Kortom het was een topeditie. Hierbij willen we alle aanwezigen 
keihard bedanken en hopelijk zien we jullie volgend jaar terug. Voor degene die er niet 
konden bij zijn, geen nood, volgend jaar is er opnieuw de spaghettiavond.  

De komende weken komen de kerstfeestjes eraan. Hiervan zal je al wel gehoord hebben 
van de leiders van uw spruit. Lekker eten en gezellig bij elkaar vertoeven, wat moet een 
mens nog meer hebben. Een niet te missen activiteit in het Chirojaar dus ;) 

Er zijn niet alleen kerstfeestjes in het verschot, voor vele leiders begint ook de blok. Dat wil 
zeggen dat ze eventjes geen leiding zullen kunnen geven. Maar niet getreurd, er staan al 
peters te popelen om ons af te lossen. Zij zullen ongetwijfeld jullie kapoen onvergetelijke 
zondagen schenken.  
  

Eens de leiders hun examens met glans hebben doorstaan, vliegen we er met de ganse 
leidingsploeg weer in, om een prachtige 2e helft van het jaar neer te zetten.  

De hoofdleiders 

Pieter-Jan en Joachim



Sloebers
Dag lieve sloebertjes!

Het jaar 2017 zit er bijna op, we kijken alvast uit naar 2018. Het wordt vast en zeker een topjaar! Misschien 
zijn jullie zelfs al vergeten wat we de voorbije maanden in de Chiro allemaal uitgespookt hebben, daarom 
zetten we al onze toffe avonturen nog eens op een rijtje! (of de meeste toch)

Op 17 september begon het nieuwe Chirojaar. Op de startdag zagen we enkele vertrouwde maar ook een 
heleboel nieuwe gezichten. We waren toen nog maar met 7 leden. Gelukkig overtuigden jullie steeds 
vriendjes om ook naar de Chiro te komen, we zijn ondertussen een stuk gegroeid. Iedere zondag mogen we 
ongeveer 16  sloebers verwelkomen en daar zijn we heel blij mee. Maar er is zeker nog meer dan plaats 
genoeg voor nieuwe vriendjes, hoe meer zielen, hoe meer vreugd! We waren misschien maar met 7 op de 
startdag, toch beleefden we toen al een geweldig avontuur. Tijdens balleke stamp vonden jullie namelijk een 
mysterieuze kist in de struiken. Aan deze kist hing een onverstaanbare boodschap die we gelukkig met 
behulp van de vertaalmachine, die nonkel George voor ons gemaakt heeft, hebben kunnen ontcijferen. De 
kist is van een alien die Ziggy heet. Om hem te bereiken maakten we een heuse waterrakket, maar die 
konden we jammer genoeg net niet tot in de ruimte lanceren. Gelukkig konden we de vertaalmachine 
ombouwen om een signaal te sturen naar Ziggy. We wachten nog steeds op een antwoord maar we 
vertrouwen erop dat het antwoord binnenkort zal komen.

In afwachting van het antwoord van Ziggy, vierden we de 60ste verjaardag van de Chiro! Joepie! Jammer 
genoeg konden we hierdoor geen supertof spel spelen, maar moesten we lang stilzitten in de kerk. ☹ Reden 
te meer om de week erop eens helemaal gek te doen en alles te geven. 

We dompelden ons volledig onder in de piratenwereld. We maakten stoere bandana’s en schoten 
piratenschepen kapot met kanonskogels. Piet Piraat is alvast weggevlucht! Een ander hoogtepunt van de 
afgelopen weken is toch wel de superenge Halloweentocht! We herkenden jullie bijna niet toen jullie 
toekwamen in de Chiro, we deden het haast in onze broek van al die enge monsters! Samen met de 
sloebermeisjes, die er nog enger uitzagen dan anders (wat bijna onmogelijk is), wandelden we door de 



donkere straten van Zwevegem. Gelukkig overleefde iedereen de tocht en konden we samen genieten van 
de snoepjes die we onderweg verzameld hadden.

Ja we hebben al veel avonturen beleefd deze maanden, maar we zijn nog maar pas begonnen! Op 18 
november was het weer tijd voor onze jaarlijkse spaghettiavond. MMMMMM spaghetti. Er was nog veel werk 
te doen in de Chiro. De leiders waren zelfs vergeten om kaarshouders te kopen om de tafels te versieren. 
Gelukkig konden we door samen te werken, opdrachten voltooien om zo knutselmateriaal te winnen. We 
lieten onze artistieke kunsten de loop en creëerden prachtige potjes om de kaarsjes in te steken. Jan Hoet 
had nog nooit zo’n mooie kunstwerken gezien liet hij in De Standaard weten. Op 26 november kwamen we 
in de Chiro met wat minder goed nieuws. We hadden een brief gekregen van de Sint. Hij had gehoord dat 
niet iedereen altijd even braaf is. Hij gaf ons gelukkig nog een tweede kans om hem te overtuigen dat wij, bij 
de sloebers héééééééél braaf zijn. Enkel door samen te werken, goed te luisteren en elkaar te helpen 
konden we de opdrachten die we van de Sint gekregen hadden tot een goed einde brengen. We werden 
hiervoor dan ook beloond toen de Sint op 3 december een bezoek bracht aan de Chiro. Misschien hebben 
de mooie tekeningen die we gemaakt hebben ook wat geholpen! De Sint leek er alvast heel erg blij mee. En 
gelukkig hoefden de pieten ook niemand in de zak te stoppen! 

Het waren echt hele leuke maanden, maar het beste moet nog komen! In februari trekken we er allemaal 
samen op uit tijdens het supercoole sloeberweekend! En in juli volgt nog het megasjieke-uberdeluxe-
spetterende-fantastische kamp! Hopelijk kan iedereen mee! Maar dit jaar is er ook nog een hoogtepunt: het 
kerstfeestje!



Tot dan lieve sloebertjes!

Jullie superenthousiaste leiders

Siegfried, Jonas & Lars (en Ides ook een beetje)



Speelclub 

Beste speelclubbers en ouders, 

De koude wintermaanden zijn weer aangebroken dus is het tijd voor het enige echte Kerstkabatje. We 
begonnen het jaar natuurlijk op de startdag, waarop we nog een laatste keer met onze “oude” groep 
spelletjes speelden. Nadat we ‘s middags onze buikjes rond gegeten hadden met een overheerlijke 
kaashamburger was het al weer tijd om de nieuwe leiding te ontmoeten. Alle leiders zaten neer onder een 
verfwaterballon, en een anonieme schutter (ra ra ra) schoot de ballonen kapot zodat de verf (in de kleur van 
hun nieuwe afdeling) over de leiders neer viel. SUPERSJIEK!!!!!! 
De leiders bij ons zijn dit jaar geworden; Bram Vanhautte, Arne Verleye, Raf Desmet en Joachim Decock.

Intussen zijn we alweer enkele maanden verder in het nieuwe chirojaar en hebben we al tal van activiteiten 
gedaan en veel plezier beleefd. 

Op de startdag zochten we uit wie het beste leger was om keizer Raf te dienen. Kregen we te horen van 
Julius Caesar dat we moesten vechten tegen de Grieken! Toen we dat hoorden hebben we ons zo snel als 
we konden verdeeld in 2 groepen en 2 kampen gebouwd. Iedereen maakte katapults , schilden, speren en 
bogen. Laat het gevecht maar beginnen!
 

�
De week erna hebben we MegaGekkeSuperMachtige knikkerbanen gemaakt! De ene zorgde voor de 
looping de andere zorgde voor een snelheidsknikkerbaan, en de andere veranderde in een superheld 
genaamd “de Isolatieman” (zie foto ;) ). Hier zag je heel veel creativiteit naar boven komen van onze 
Speelclubbers! Dikke chapeau voor de constructies! 
 



Enkele weken geleden speelden we Cluedo. Hierbij kwamen we te weten dat leider Raf leider Bram in het 
ziekenhuis had geslagen met een nietjesmachine, net voor de zwemmarathon in het sloeberheem! �

Samen met de Sloeberjongens, Sloebermeisjes en Speelclubmeisjes hebben we in oktober een spannende 
en griezelige halloweentocht gedaan! We stapten van de jongenschiro naar het park, waar we griezelvingers 
mochten eten en gingen dan door naar de meisjeschiro waar we SUPERlekkere spinnensoep dronken. Er 
waren ook wat hapjes om onze buikjes na al dat wandelen te vullen. We hebben er nog een echte griezelfuif 
van gemaakt en superveel plezier gehad! 
De daaropvolgende 2 weken was er geen Chiro omdat de leiders op leidingsweeknd waren en er onze 
jaarlijkse Spaghettiavond was (oooooh). Dan kunnen we de dag erna geen Chiro geven omdat onze buikjes 
te veel pijn doen van veel te veel van de kookploeg hun spaghetti te eten.. 
 

Toen er eindelijk terug gewoon Chiro was op zondagnamiddag, speelden we zeeslag. Twee teams namen 
het tegen elkaar op in een helse strijd om zoveel mogelijk boten te laten zinken. Het was de bedoeling om 
het kamp van de tegenpartij binnen te geraken met de juiste coördinaten om zo een schip te raken. De 
Speelclubbers waren er allemaal super goed in want geen enkele boot bleef drijven, allemaal werden ze 
vernietigd! 



 
En dan als laatste, hadden we vorige week GROOT bezoek! Kan jij raden wie het was?  
SINTERKLAAS!! De hoofdleiding had een brief gekregen dat hij waarschijnlijk zou 
langskomen, dus hebben we hem opgewacht aan de poort terwijl we liedjes zongen!  
Toen was hij in de Chiro en heeft hij verteld dat er geen stoute kindjes waren in het 
afgelopen jaar dus was iedereen blij! We hebben samen ons heem supertof versierd, 
een troon gemaakt en gezorgd dat Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zich thuis voelden 
bij ons. Ze waren heel blij met onze ontvangst. Elk om beurt mochten wij even bij 
Sinterklaas gaan en keek hij eens in zijn grote boek.. Uiteindelijk kwam het erop neer dat 
iedereen flink geweest was en een rijkelijk gevuld zakje snoep kreeg. 
DANKUWEL SINTERKLAAS!!
 
Zo, dit was een korte samenvatting van enkele zondagen van het najaar 2017. Wij 
wensen iedereen fijne feestdagen toe en dat we lekker mogen smullen van al dat 
lekkers!! Tot volgend jaar!!
 
Groetjes jullie leiding Raf, Arne, Bram en Joachim 

 

�

  



Rakkers 

Howwddyyy Rakkers en ouders

Tijd vliegt als je je amuseert! Met de feestdagen en de jaarwisseling in zicht is het weer tijd voor 
een korte samenvatting van de eerste helft van het chirojaar. 

Het begon allemaal op een zonnige zondag in september. Onder de leuze: let’s get this party 
started begonnen we allen met een brede glimlach aan een doldwaas avontuur: het chirowerkjaar 
2017-2018. 

Op zaterdag 30 september trokken we met de jongenschiro en de meisjeschiro naar de kerk in 
Knokke om ons 60 jarig bestaan te vieren. Na een schitterende viering volgende een spetterend 
feest voor al de oudleiding en de huidige leiding. Kortom: het was een dag die ons allen nog lang 
zal bij blijven.

De volgende zondag speelden we een spel in de europawijk, zoals de naam misschien doet 
vermoeden ligt deze wijk in Europa, meerbepaald in België, meerbepaald in Zwevegem. De 
rakkers probeerden zo veel mogelijk punten te sprokkelen door straten te veroveren. Ondertussen 
moesten ze te allen tijde op hun hoede zijn om niet op de foto’s van de leiding terecht te komen 
(wat bijzonder moeilijk is met leiders die tot de wereldtop van deze discipline behoren!), dit leverde 
immers minpunten op. De week nadien speelden we alom bekende klassieker: levende stratego. 
Voor ene E.V.R kon de namiddag al niet meer stuk. Nadat elk team hun tactiek had besproken en 
hun vlag voldoende had verstopt, trokken ze ten aanval. Er volgden heroïsche veldslagen 
weliswaar in blad-steen-schaarvorm (wat het daarom niet minder spannend maakt, 
integendeel :o! ). 

Op een zondag mochten we wééral 2 nieuwe leden verwelkomen. Het ledenaantal van de rakkers 
gaat namelijk exponentieel de hoogte in. We hebben vele avonden gebrainstormd over de oorzaak 
hiervan, tot we plots een Eureka-moment hadden: misschien waren de huidige rakkerleiders wel 
de béste ooit…?! Die namiddag werd trouwens 3uur non-stop paalbal gespeeld. De rakkers 
vergaten zelfs bijna hun vieruurtje op te eten!

In de week die volgde werkten we een heus smokkelspel uit, een klassieker uit onze eigen 
kindertijd die we een unieke twist gaven: omdat het kwik stilaan onder 0 begon te zakken, dachten 
we dat het tijd was om onze kapoenen niet 1, maar 2 vieruurtjes voor te schotelen! We maakten 
namelijk naast de vele kilo’s wafels ook 8 liter (u leest het goed) chocomelk voor de aanwezige 
rakkers. Deze konden voor schappelijke en soms minder schappelijke prijzen aangekocht worden 
met het verdiende geld of smokkelwaar. Voor een zekere C.M.P. werd het na het 100000000ste 
bekertje allemaal wat te veel, wat waarschijnlijk de reden was dat het er kort nadien weer uitkwam. 
Met overvloed aan drankconsumptie moet men voorzichtig omspringen, C. Laat dit een wijze raad 
zijn voor de toekomst.

De week nadien brachten we de kwiks een bezoekje. De eerste minuten waren de rakkers nog wat 
beschaamd, maar dat verdween als sneeuw voor de zon. We speelden enkele leuke spelletjes met 
en tegen de meisjes en zagen dat het goed was. (de spelletjes tegen de meisjes wonnen we 
overigens met glans)



De vrijdag voor een van de leukste en lekkerste avonden van het jaar, de spaghettiavond, was het 
voor de allerlaatste de keer de beroemde zwemmarathon. Nadat de rakkers al met de school of 
een andere sportvereniging kilometers in het zwembad hadden afgelegd, vonden sommigen onder 
hen nog de moed om de ziel uit hun lijf te zwemmen voor onze teerbeminde jeugdbeweging. We 
wonen dan ook met de vingers in de neus van de andere jeugdbewegingen in zwevegem. 
Waarvoor dank Rakkers!! Die zaterdag speelden de voltallige leidingsploeg voor ober op de 
spaghettiavond. Bedankt aan iedereen die kwam smullen van chefkok Jannie zijn overheerlijke 
spaghetti.  

Monobally, een kruising tussen het alom bekende bordspel en baseball, werd het volgende spel 
dat door de rakkers aardig gesmaakt werd. In deze versie van baseball konden de rakkers de 
honken (straten) kopen. Degene die op het einde van spel het meeste straten en nog het meeste 
geld had, mocht zich een echte monoballer noemen. 

Op zondag 3 december kwam de goede man in levende lijve naar onze chirolokalen. De sint had 
nog nooit zo een mooi versierd lokaal gezien. We bevestigden dan ook theelichtjes aan de muren, 
iets wat niemand ons ooit voorgedaan heeft in de geschiedenis van Chiro Zwevegem (en bij 
uitbreiding waarschijnlijk de hele wereld)! Gelukkig waren al de rakkers allemaal braaf geweest het 
afgelopen jaar en kregen ze allemaal nog en zak vol lekkers van de zwarte pieten. 

Zo dat was het dan weer. Dan rest ons enkel nog jullie zalige feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar te wensen. Laten we 2018 even fantastisch maken als 2017. (Wat natuurlijk moeilijk zal 
zijn aangezien het nu al vaststaat dat 2017 in de toekomst zal uitblinken in de 
geschiedenisboeken… Maar: challenge accepted!)

Kusjes en knuffels ,

Jullie toffe knappe slimme leuke grappige leiding

Ward Pieter & Maurits

Ps: in al ons enthousiasme en door de vele leuke momenten die we beleefd hebben met onze rakkers zijn we de lengte 
van onze tekst uit het oog verloren. Jammer genoeg is er nu geen plaats meer voor enkele leuke kiekjes. Maar niet 
getreurd deze zijn allemaal terug te vinden op onze facebook pagina Rakkers Chiro ’t Axent Zwevegem. 



Toppers 
Beste Toppers/Ouders

Het Chiro jaar is halfweg, WAT!!! Zijn we nu al in de helft??? We kunnen het bijna ook niet geloven, 
wat is dat halve jaar snel gegaan… Maar leider, dat wil toch ook zeggen dat we nog een half jaar 
te gaan hebben? Natuurlijk! . Weet je wat, we gaan eens kijken wat we allemaal gedaan hebben in 
dat halve jaar.

Wij “leiders” weten nog al de dag van gisteren hoe het begon. We zaten daar op onze knieën wat 
een spannend moment. Tot plots, de ballon klakte. De rode vloeistof droop via onze haren op de 
witte T-shirts, waardoor deze helemaal rood kleurden. Dit was dan ook het teken dat wij de kers 
verse leiders waren van de Toppers.

De eerste namiddag leerden we elkaar wat beter kennen. Voor een paar jongens was het hun 
eerste namiddag in de Chiro. Maar Joren, Lander en Thian ontpopten zich meteen tot echte 
chiromannen. Ook Milan en Colin zijn terug van weg geweest en we zijn blij ze terug in de groep te 
hebben. Samen met de al echte chirorotten zijn we nu met een bende van 20 man. Misschien word 
dit binnenkort wel 21, want ook Bryan wil zich aansluiten bij onze toffe bende.

De week erna dompelden de Toppers zich helemaal onder in de wereld van de maffiosi. Twee 
rivaliserende clans probeerden de meest invloedrijkste te zijn in de Chiro. Dit konden ze echter pas 
worden nadat de andere clan voorgoed verdreven werd van ons geliefde chiroterrein. Na een 
lange strijd tussen huurmoordenaars, politie en maffiosi was er eindelijk weer rust en heersten de 
Capones over onze Chiro.

De volgende zondag gingen we eens op pad met onze fiets en stopten we bij het befaamde 
rietveld in Zwevegem-Knokke. Daar speelden we vlaggenroof Extreme: 4 vlaggen in 4 kampen, 
wie kan er als eerste alle vlaggen in zijn kamp krijgen? 

De week daarachter gingen de Toppers het slechte pad op en werden ze terroristen die de Transfo 
wilden opblazen. Jammer genoeg hadden ze vergeten waar al hun dynamietstaven waren verstopt 
en moesten ze deze eerst vinden. Gelukkig was de politie er om deze terreurdaad te stoppen en 
wanneer een terrorist gevangen was, werd deze vastgebonden (de een kon zich al rapper 
bevrijden dan de ander). Hoewel de politie veel terroristen heeft gevangen, konden ze niet 
verhinderen dat de Transfo werd opgeblazen… 

De Topperleiding wenst jullie een mooie kerstvakantie toe en prettige feestdagen!

Op zondag 7 januari is er weer opnieuw Chiro, maar zonder Cédric, Pieter-Jan en Arno want wij 
zullen druk bezig zijn met studeren… 

Groetjes

De Topperleiding

Cédric, Pieter-Jan, Arno en Wouter





KERELS 

Hey hoplahoi beste kerels

Deze donkere dagen geven de tijd en de ruimte om even melancholisch te worden en te mijmeren 
bij het haardvuur. Er schieten al direct verschillende hoogtepunten door het hoofd en het is dan 
ook moeilijk om alles even gedetailleerd te beschrijven. 
Het begon allemaal op zondag 17 september, Raf had het moeilijk de ballonnen kapot te schieten, 
wij hadden het moeilijk om ons enthousiasme te verbergen. Tijs en Vic werden aangeduid als 
nieuwe leiders van de kerels, maar alsof dat nog niet genoeg was kregen jullie te horen dat ook 
Emiel dit topteam zou vergezellen de week nadien. Jammer genoeg bestaan er geen beelden van 
deze intense vreugdetaferelen. Om het jaar direct stevig in te zetten gingen we al direct op 
verplaatsing, de transfo was het strijdtoneel van het eerste spel: snapchatmoord. Hieruit kon er al 
meteen geconcludeerd worden dat de camouflagevaardigheden van de kerels ondermaats zijn en 
dat meer dan de helft niet mans genoeg was om het waterparcours aan te durven. Nu ja iedereen 
was nog wat aan het bekomen van de rollercoaster van emoties van de middag. Nadien kreeg 
iedereen de tijd om zichzelf en zijn leven voor te stellen. 
Een week vol verlangen ging voorbij en daar was de zondagnamiddag dan eindelijk. Onder de 
stralende zon werkten de kerels een fotozoektocht af waarbij de gsm van AV door zijn eigen schuld 
sneuvelde, de fotozoektocht leidde naar de gavers. Dat dachten ze toch, uiteindelijk zagen we 
elkaar terug aan de vaart waar er uitdagende spelletjes werden gespeeld en er van de zon 
genoten werd. Kortom het was alweer een geslaagde namiddag. Zaterdag 30 september was er 
groot feest: het 60-jarig bestaan van onze chiro, de meeste mensen rekenen dan al op 
brugpensioen maar wij denderen gewoon voort. We haalden onze beste zangstem boven, wat 
men al niet doet om de meisjes te imponeren, en lieten de kerk op zijn grondvesten daveren met 
de jongens-en meisjeschiro. Iedereen is alvast uitgenodigd op 65 jaar chiro, dan mogen jullie naar 
het avondfeest. Wij zijn ervan overtuigd dat de ouders van sommigen onder jullie kunnen beamen 
hoe amusant deze avond was. 
We spoelen alweer een week door, op deze zondag stond niet iedereen even fris in de formatie. 
The look had diepe sporen achtergelaten bij sommige leden, wat hen niet weerhield om de muren 
prachtig te schilderen. Er is een markt voor VDB-painting, dat zijn we zeker. De week erop was er 
jammer genoeg geen chiro, de leiding ging op weekend. Een weekend vol teambuilding en 
amusante workshops. Na twee weken stilte hadden de kerels weer voldoende energie, de tiptiens 
kwamen op bezoek. We zagen direct al wat oogjes fonkelen of wat rode wangetjes, op 1 
ongelukkige val na was het een fijne namiddag. RDW had wat ruzie met zijn fiets, gelukkig keerde 
hij diezelfde namiddag terug om nog een fijn partijtje handbal te spelen.  
Vervolgens zetten we koers naar Landegem op vrijdag 27 oktober, bijna iedereen ging mee, de 
een had al een beter excuus dan de ander maar even goede vrienden. ’s Avonds waanden we ons 
even Michael Scofield en waagden we ons aan een heuse Prison Break. LMP waaide tegen het 
hand van RDW maar leefde nadien nog altijd, na een vermoeiende avond kon iedereen vredig in 
zijn bed kruipen. Zaterdagvoormiddag had iedereen wat moeite met wakker worden maar tegen de 
middag kwam iedereen erdoor. De trein op richting Gent, even de leiding zoeken en spelen maar! 
De pokémontrainers doorkruisten Gent om hun Pokémon te trainen om het ultieme gevecht te 
kunnen winnen. Nadien had de leiding nog een verassing in peto, in plaats van de overheerlijke 
maaltijden van de kookploeg te eten gingen we op restaurant. Iedereen at zijn buikje rond en was 
voldaan bij het terugkeren naar de weekendplaats. ’s Avonds vierden we de verjaardag van CD 
met een flesje bubbels en een gezellig vuurtje. Zondag kwamen we tot de ontluisterende conclusie 
dat het weekend er al op zat, in de auto aanvaardden we dit feit en waren we in de eerste plaats 
blij dat we erbij waren.



In november volgde een gezellige namiddag en een actief bosspel, bij het bosspel leerden we dat 
TL het soms moeilijk heeft om realistische en niet levensgevaarlijke spelletjes te bedenken. 
Gelukkig zijn we met drie en vielen er geen doden op die dag. De zwemmarathon was een 
dieptepunt van het eerste semester, slechts 1 kerel. Nu ja shame on iedereen die er niet bij was, 
het was namelijk de laatste en daarmee ook legendarische editie. De dag nadien maakten ze het 
wel weer goed door talrijk te smullen op de Spaghetti-avond, er werd getwijfeld om de spaghetti 
van Jan tot Unesco immaterieel werelderfgoed te benoemen maar na 3 weken twijfelen zijn ze 
toch voor de Napolitaanse pizza gegaan.  
De Sint wist nog te melden dat er geen stoute kerels zijn dit jaar, wat is het toch een goed man. Hij 
voorzag ons met lekkers en gaf iedereen nog een werkpuntje mee.

Wist je dat…

• JL dan toch niet zo mooi kan zingen

• LMP in een kookpot kan

• LD toch echt eens met de leiding mee wil uitgaan

• RDW eigenlijk R de Beeste heet

• AV te laat thuis was op La Nuit

• Er nog plaats is voor nieuwe kerels

• Jullie Emiel en Vic een hele maand zullen moeten missen, als het gemis echt te groot wordt 
staan wij open voor een belletje of een videoboodschap.

• Er gelukkig Tijs nog zal zijn om jullie een hele namiddag lang te entertainen.

• We jullie fijne feestdagen wensen!

Heel veel groetjes

Jullie favoriete ‘Legends’

Emiel, Tijs en Vic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo



ASPI’S 
Dag aspi’s!!

Er is al reeds een half jaar gepasseerd waarin zeker niet niets gebeurd is. De 1e zondag speelden 
we paalbal een spel waarbij we met dingen naar elkaar mochten smijten, joepiee! De 2e zondag  
was een namiddag vol activiteit. Na een super moeilijke zoektocht was het de aspi’s uiteindelijk 
toch gelukt om de verre eindbestemming te bereiken. Eindelijk aangekomen begonnen bepaalde 
aspi’s al wat bang te worden bij het zien van onze gloednieuwe rappel. Finaal is het toch iedereen 
gelukt om al dan niet droog de veilige oever te bereiken na een spectaculaire afdaling van de brug.

Ook de baseballmonopoly was een groot succes, en werd zeer tactisch gespeeld. Op het einde 
wist het betere team natuurlijk de tegenstanders volledig te verpulveren. Maar bij het eten van 
onze wekelijke dosis partysnacks vermindert de rivaliteit rap en vormen we gelukkig weer een 
geheel. Al mogen de aspi’s wel wat meer variatie steken in de 4-uurtjes. Een appel is ook wel nog 
lekker heb ik van horen zeggen.

Het weekend was er eentje om niet rap te vergeten. Na de lange treinrit en het goed bestuderen 
van het vriendenboekje waarvoor iedereen een topscore haalde bij de ondervraging, was er nog 
een verrassing gepland voor de aspi’s die bij de meesten wel te smaken viel. En over smaken 
gesproken mogen we zeker de kookploeg niet vergeten te vermelden die ons keer op keer wist te 
verrassen met een nieuwe delicatesse. De zaterdag was er een super-de-luxe drugsspel voorzien, 
waarbij je tactisch moest redeneren maar ook zelf de drugs eens moest uittesten. De meesten 
waren wel fan en wouden direct meer experimenteren wat tot ongeziene resultaten leed. De 
zaterdagavond sloten we af met een gezellige quiz waarbij creativiteit een primeur was. Zo hebben 
meerdere verborgen talenten ontdekt zoals S.D die als de beste veldbedden kan maken en X.H 
die als de beste paarden kan tekenen. 

Op de gewest activiteit bleken de aspi’s van Chiro Zwevegem van de zwakkere kant te zijn. Maar 
het rook wel keihard naar sabotage. Waarschijnlijk waren ze allemaal een beetje jaloers omdat wij 
uiteindelijk wel het talrijkst waren. Of lag het ergens anders aan…

Toen de Sint kwam bleek dat niet alle aspi’s braaf zijn geweest dit jaar. Zo leerden ook de leiders 
bij van deze wijze man. Hoe weet hij dat toch altijd allemaal?!

Natuurlijk zijn er nog veel andere onvergetelijke momenten gepasseerd en hopelijk zullen er nog 
veel bij komen.

Groetjes,

De tofste leiders van Chiro Zwevegem en omstreken (verre verre omstreken)



Graag even u aandacht voor volgend opsporingsbericht:

’s Morgens op dag van de jeugdbeweging werden enkele verdachten gesignaleerd in kortrijk. De 
verdachten waren in bezit van een 15 á 20 tal cara blikken en zijn uiterst gevaarlijk. Als u deze 
personen kent of weet waar ze zich verstoppen gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de 
lokale politie.

Hierbij nog een toffe tekening om in te kleuren


