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Voorwoord
De donkere maanden liggen juist achter ons en dit wil zeggen dat het tijd is om met de voltallige
leiding achter de pc te kruipen om de voorbije gebeurtenissen te evalueren. Op die manier wordt er
opnieuw een zoveelste Paaskabatje geboren.

We verwelkomden het nieuwe jaar met een nieuw evenement. Voor het allereerst organiseerden wij
met onze leidingsbende een spetterende nieuwjaarsfuif countdown 16. Wij mogen alvast zeggen dat
het een succes was. Bij deze willen wij ook de leiding die zijn schouders onder dit evenement gezet
hebben bedanken voor de trouwe inzet in deze periode van bloed, zweet en tranen. Ook alle leiding
die hun oudejaarsavond opofferden willen wij heel graag bedanken.
Voor de meerderheid van de leiding was de start van het nieuwe jaar ook het begin van een zware
blokperiode. De toetsen stonden namelijk voor de deur en dit zou een aantal weken zwoegen
worden. Gelukkig konden we rekenen op de trouwe dienst van onze peters die steeds klaar staan, als
we ze nodig hebben. Samen met de werkmensen onder de leiding zorgden ze ervoor dat alle
activiteiten voor onze leden gewoon verder konden gaan. Ook de aspi’s hebben zich in deze periode
even kunnen bewijzen als leider. Zij hebben hun kunsten eens kunnen tonen door aan de rakkers een
2 tal weken het beste van henzelf te tonen. Bedankt daarvoor!
Op 5 maart was er onze chirofuif Cocktailbal, alweer een evenement dat we maar al te graag
organiseren. Het was alweer een topeditie, dat kan ook niet anders met zo’n topkerels en topleiders.
Bedankt aan al de mensen die aanwezig waren.
De paasvakantie staat voor de deur, dit betekent dat er nog maar een paar maanden resten voordat
we op kamp vertrekken richting Tessenderlo. De leiding van uw zoon zal in deze periode dan ook
eens langskomen om hem in te schrijven voor het kamp. We hopen natuurlijk met de voltallige
leiding dat alle leden zullen meegaan, want er is een zegswijze die luidt: “hoe meer leden, hoe méér
vreugd!”
Zoals altijd kun je terecht bij ons als je vragen of problemen hebt. Onze gegevens vind je op het einde
van dit kabatje of op onze site.

Groetjes de hoofdleiding
Joachim Decock en Arne Deryckere

Sloebers
Daaag lieve sloebertjes
Hier weer een overzicht van al de toffe dingen die we al weer hebben gedaan (uitgestoken).
Nadat we allemaal de overgang naar het nieuwe jaar goed hadden gevierd, was er weer EINDELIJK
chiro, jammer genoeg moesten leider Bram en leider Maurits hard studeren voor hun examens, ( die
ze met glans doorstaan hebben), dus was het enkel met leider Robbe en leider Siegfried te doen.
Maar ze hebben leiding gegeven met hun twee alsof we toch met ons vieren waren.
De eerste zondag van het nieuwe jaar hadden ze de sporthal van de vrije centrumschool omgetoverd
tot een waar speelpaleis voor onze sloebers. Het zag er machtig uit. Jullie hebben jullie helemaal
kunnen uitleven en kunnen genieten van het lekkere en gezonde vieruurtje dat leiders Maurits heeft
gebracht tijdens zijn pauze, omdat hij jullie niet kon missen. De volgende zondag wouden de twee
overgebleven leiders eens testen hoe goed de sloebers elkaar hun naam eigenlijk wisten. Dat is
natuurlijk belangrijk als je een vriendschap voor het leven wil uitbouwen in de chiro. Ze hadden een
geniaal spel bedacht zodat iedere sloeber in het andere kamp moest geraken. Maar de andere
sloebers konden ze stoppen door hun naam te roepen. Zo slim als onze sloebers wel zijn hebben ze
hun beste vermommingstechnieken bovengehaald zodat ze zelf voor de leiders soms onherkenbaar
waren. Het was weer een namiddag vol plezier.

De volgende zondag regende het jammer genoeg dus werd het spel voor die namiddag vervangen
door knutselen met lego. De architecten en metsers kwamen in de sloebers naar boven, er werden
echte pareltjes van gebouwen gemaakt. Op valentijn was Cupido zijn harten gestolen voor op zijn
harten pijlen te steken. Niemand zou meer verliefd kunnen worden, en dat zou jammer zijn. Gelukkig
waren de sloebers er om zoveel mogelijk grote harten te maken. Dit konden ze doen door 10 kleine
hartjes te verzamelen en deze dan om te toveren in een groot hart. Op het einde van de namiddag
kon Cupido weer naar harte lust mensen verliefd maken. Misschien zijn onze sloebers ook wel
getroffen geweest door een liefdespijl van cupido?! Wie weet.

De week na valentijn kon dit eigenlijk al getest worden, we gingen namelijk gaan volksdansen met de
meisjes. De dansbenen werden volledig getest met aanstekende deuntjes. We werden hierbij
geholpen door 2 bevallige dames. Ze leerden ons de Russische zitdans, het dansje op het liedje met
de trein naar Londen, en allerhande andere leuke dansjes. Onze sloebers waren ware
danswondertjes. Ze zullen nu kunnen imponeren met hun nieuwe dansskills. Zondag er na regende
het pijpestelen maar als de chiro begon stopte het wonderbaarlijk. We konden dus weer naar harte
lust buiten ravotten. Door de harde regen was het veld achter de chiro veranderd in een mini vijver
op sommige plaatsen. Maar dat deerde de stoere sloebers niet, ze bouwden een brug over de rivier
die daar was ontstaan. We speelden dan wat voetbal en rugby en sleerden bijna over het hele veld
door de modder.

Zondag 13 maart hielpen we iedereen op de hele wereld door de stoute meneer Buggie te verslaan.
Hij had in alle computers een virus gestoken zodat deze niet meer werkten. Gelukkig hebben de
sloebers ook dit probleem weer tot een goed eind kunnen brengen.

Je hoort het weer goed de sloebers hebben eens te meer weer iedere week een betere plaats
gemaakt voor ons allen. Bedankt daarvoor.
Veel liefs jullie beste en tofste leiders,
Bram Robbe Maurits en Siegfried

Speelclub
Ahoy speelclub

Het mooi weer is in het land en met dit in het vooruitzicht blikken we nog eens terug op de voorbije
koude maar machtige maanden.
Er viel weer veel te beleven, te veel om alles te vermelden. Maar toch alvast een overzichtje van enkele
activiteiten die we samen tot een goed einde hebben gebracht, zodat u weet wat uw kapoen allemaal
uitsteekt!
Een hoogtepunt persoonlijk was toch wel de circuslessen in het park. Verborgen acrobaten konden zo
hun talenten naar boven brengen door te jongleren, lopen op een ton, diabolo, … Het klinkt o
zoooooooo makkelijk, maar dat was het niet. Zelf leider Piet kon slechts maar na een groot halfuur
oefenen en een bord laten ronddraaien op een stokje. Waarschijnlijk zit in hem niet echt een groot
acrobaat verscholen… De speelclub daarentegen had alles redelijk snel te pakken zoals bijvoorbeeld
de diabolo. Nog nooit hebben we een diabolo zo snel zien draaien als die van BDS. De jongleerkunsten
van Thomas werden ook serieus versterkt dankzij een simpel woordje uitleg.
Tijdens die zelfde namiddag was de speelclub ook aan het knutselen. Ze hebben een mooi vogelhuisje
gemaakt voor de vogeltjes die in mei hun ei zullen leggen. Hopelijk hangen alle volghuisjes uit, want in
zo’n aantrekkelijke kastjes met parasols op (CMP & FV) zullen ze zeker goed vertoeven. Tijdens de
kampinschrijvingen hopen we vast en zeker vogels spotten .
Op een mooie zondag speelden we een prachtig actief spelletje genaamd paalbal. Hierbij lagen allerlei
voorwerpen op het terrein waar ze zich achter konden verschuilen. Eenmaal ze tegen de paal aan de
overkant smeten, werd het volledige team weer springlevend. Het klinkt eentonig, maar het wordt een
heuse heksenketel als er zo’n 20 ballen in het spel rondvliegen. Plezier gegarandeerd!!!
Enkele weken geleden kwam het treurige nieuws dat onze goede
vriend Samson het loodje gelegd had. Samen met de speelclub
hebben we gezocht naar de dader, het motief, de plaats en de
manier. Hohoho!!! Spanning alom dus… De dader was Octaaf de
bolle omdat Samson met de vriendin van Octaaf had gekust in het
tuinhuis, hihihihihihihihihihihihihi. Samson wat was jij toch een
sloeber ;) Rust in vrede mijn viervoeter!

Er is niets wat de Speelcub niet kan, zelf codes kraken van een fietsslot is geen enkel probleem. Na al
dit onderzoekswerk zit er misschien wel een toekomstige politie-inspecteur in deze leutige bende! Wie
weet!
In deze tijden van dieptreurige piraterij (al dan niet op het internet ;) ) was het tijd voor een ware
zeeslag. Wie kon zich bekronen als een ware zeebonk? Daar zijn we nog altijd niet aan uit, want de
strijd was zo intens dat de spanningen zeer hoog opliepen tijdens ons zeeslagspel, niet waar
Speelclubbers? De ene kwam al met een meer sluwere tactiek aanlopen dan de andere, maar dat kon
de pret uiteraard niet bederven!!!

Niet iedere zondag kan even stralend zijn en in België is dit zeker het geval! Wat doe je dan? Inderdaad!
Zoals iedere Belg even lekker kuieren voor onze beeldbuis. Omdat Chiro niet altijd even actief hoeft te
zijn besloten we om onze Chiro even om te toveren tot een cinemazaal. Met enkele andere afdelingen
keken we naar een prachtige film waarvan ik de naam helaas niet meer weet :s.
Met deze mooie gezellige namiddag sluiten we hierbij weer een mooie periode af. De volgende
maanden wordt het weer zeer mooi want er komen nog veel mooie activiteiten aan zoals de gemengde
namiddag, het weekend en uiteraard het kamp!!!
Na een tijdje zoeken hebben we nu ook een
weekendplaats kunnen vastleggen. Noteer dit zeker en
vast in jullie agenda!! 13-15 mei gaat de speelclub op
weekend. De leiding heeft goed weer besteld zodat dat
het een supertof weekend zal zijn.
Tot volgende zondag kapoentjes!!

Rakkers
Beste ouders, rakkers, sympathisanten, familie, huisdieren, toevallige lezers, etc.

Hier zijn we weer met een tussentijds verslag over wat jullie teerbeminde rakker zoal uitspookt op
zondagmiddag. We pikken de draad terug op bij het einde van het vorig kabatje, dit eindigde bij het
hoog bezoek van de Sint. De week erna kwamen de oudste drie afdelingen al gevaarlijk dicht bij de
toetsjes en hadden we met de jongste drie afdelingen (sloebers, speelclub en rakkers) de chiro voor
ons alleen. We besloten om met z’n allen een groepsuitstapje te maken richting het mortagnebos.
Waar de rakkers een besmetting opliepen van de stinkende bostrol en de jongere afdelingen
probeerden te infecteren. Gelukkig werd de besmetting op tijd gestopt en konden we nog wat in het
bos spelen, we zien in de rakkers een mooie toekomst als leider. Na een regenachtige week lag de
chiro er nogal drassig bij, dit was natuurlijk het ideale domein voor de modderpleinspelen, we
combineerden het aangename ook aan het nuttige en we gaven het rakkerheem een nieuw kleurtje
(of toch een deel). We spoelen een week vooruit, het langverwachte moment voor de leden & het
gevreesde moment voor de leiders: kerst’vakantie’. Gelukkig startte deze donkere periode met een
lichtpunt, de fakkeltocht. Na een fixe wandeling konden de rakkers zich opwarmen aan de
gezelligheid in de chiro. Er vloeiden wel wat traantjes toen ze beseften dat ze hun helden een maand
en een half gingen moeten missen, ook wij hadden het eventjes moeilijk. Voor dezelfde reden ging er
dit jaar geen kerstfeestje door maar hiervoor komt er binnenkort nog een compensatie!
Na twee weken pauze ging het tweede deel van het chirojaar van start, de aspi’s namen de rakkers
twee weken onder hun hoede als voorbereiding op hun leiderschap. Dit verliep van een leien dakje
en de rakkers amuseerden zich twee weken met topspelletjes zoals cluedo. Na die 2 weken was het
tijd voor de jaarlijkse traditie die dit jaar uitzonderlijk in januari viel: de zwemmarathon. Slechts
enkele rakkers waagden zich aan het natte water, de andere waren meer van het principe: de beste
stuurlui staan aan wal. We kunnen ze natuurlijk geen ongelijk geven. Twee dagen later was er de
terugkeer van Arne & Wouter, op Emiel & Vic was het nog een weekje wachten. Maar op zondag 31
januari was het zover, we waren weer voltallig. Die dag genoten we van het slechte weer en besloten
we een uitstap te maken, die uitstap werd ingekort tot het park door wat moeilijkheden met
vastgebonden voeten. We leerden ook nog dat de smaak van mosterd zeer gelijkend is aan die van
mayonaise. Het eerste weekend van de krokusvakantie was de opkomst niet echt talrijk, maar we
amuseerden ons toch, zeepkisten zijn blijkbaar niet geschikt voor het gewicht van Wouter. De
rakkers genoten van welverdiende rust in de krokusvakantie en deze werd gepast afgesloten met een
les circustechnieken van leider Arne. Dan was het tijd voor een grote verrassing, de rakkers gingen
iets voor twee naar de chiro zoals gewoonlijk, maar daar stonden wel heel vrouwelijke leiders te
wachten. Ma unk? Het was weer tijd voor de jaarlijkse leidingswissel en gelukkig waren de rakkers in
een komische bui en misleidden ze de leidsters met foute namen, dat was lachen. Dit deel van het
jaar werd afgesloten met een speciale variant van worms, de eiversie. De precisie kon toch wat beter
maar ‘twas allik geestig!
Nog een enkele sfeerbeelden:

We hopen jullie nog veel terug te zien dit chirojaar!
Jullie kapoenen:
Wouter, Emiel, Arne en Vic

Toppers
Ja goenoene toppers(ouders),
Aangezien leider Ward en leider Ides examens hadden in januari was leider Raf vooral entertainer
van dienst de afgelopen weken. Onder zijn alziend oog hebben we dan sÜp€Rc00le spelletjes
gespeeld zoals het grote airsoftspel waar jullie tactisch inzicht op de proef werd gesteld. Maar niet
getreurd, zondag 14/02 was jullie favoriete leidingsbende weer compleet! Ook zijn we onze
Casanovakwaliteiten gaan uitspelen in de Hinnestraat te Zwevegem aka de vrouwenchiro, waar jullie
jezelf als echte speelveugels bewezen hebben  ! Geen jonge deerne was veilig voor onze bronstige
toppers! Tijdens het verhitte ‘sterkste geslacht-spel’ laaiden de gemoederen hoog op en wierpen
onze toppers zich als wilde hyena’s in de strijd om voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat de
man thuis nog altijd de broek draagt en bijgevolg vanzelfsprekend van het sterkste geslacht is! Bij het
huiswaarts keren verwenden de tippers en toppers elkaar uitgebreid met afscheidskusjes, de een al
iets enthousiaster dan de ander… Ook gingen we een paar weken terug met een bijna voltallige
bende toppers met strakke benen de schaatsbaan van Gullegem, Finlandia onveilig maken, de
Elfstedentocht herleid naar de 1stadtocht. Al snel werd het kaf van het koren gescheiden en er
bleken enkele topschaatsers tussen te zitten, we noemen geen namen (uhum ‘Simon’ uhum uhm)!
Ondanks de lage temperaturen kregen de toppers het wederom warm vanbinnen door het
vrouwelijk schoon van enkele collega-chiro’s… Een ervaring om nooit te vergeten en mede mogelijk
gemaakt door enkele vriendelijke oudertaxi’s! Nu zondag 13/03 gaan we met z’n allen naar de
oudernamiddag van de meisjes om hun acteertalenten te bewonderen, het belooft een fantastische
dag te worden ;)…
Bon genoeg geleuterd, the question isszzz:

VERLANGEN JULLIE AL NAAR HET
KAMP? WIJ ANDERS WELLLLLL!
WHOEHOEEEWWWWWWW TZAL
AWESOME ZIIJJJNNNNNNN

Ohja we namen ook nog enkele sfeerbeelden van onze toppers in actie tijdens de airsoft
en het schaatsen:

Stevige chirogroet,
Jullie favoriete leiders
Xxx <3

Kerels
Dag beste kereltjes,
De voorbije maanden zijn weeral eens aan een snel tempo gepasseerd dus blikken we even terug op
alle leukste momenten.
Eerst en vooral was er natuurlijk het onvergetelijke kerstfeestje. Er waren cadeautjes, er was een
mooie kerstboom en niet te vergeten: een overheerlijk diner gemaakt door 2 top chefs. :p
Toen de examens in aantocht waren verliet Lars ons een paar weken. Niet getreurd, er was natuurlijk
vervanging. Met name oud leider Niek, hij haalde zonder veel gezeur z’n chiro kleren van onder het
stof om ons te vergezellen op zondag namiddag. In deze memorabele weken speelden we
verschillende balsporten, brachten we een bezoekje aan het andere geslacht om onze fuif te
promoten en leerden we tellen van 1 tot sneeuwman.
Zoals jullie weten staat er iedere week iemand van de kerels in voor het vieruurtje, behalve die ene
zondag in april. Het water komt jullie waarschijnlijk al weer in de mond bij het terugdenken aan die
overheerlijke pizza’s.
Naar goede gewoonte organiseerden we natuurlijk ook dit jaar terug cocktailbal, de beste, zotste,
machtigste en blijkbaar ook meest verlichte fuif aan deze kant van de evenaar. Het was weer een
geslaagde editie, met o.a. dank aan jullie. De omzet was een getal met 5 cijfers dus dat is niet slecht
al zeg ik het zelf.
Iedreen kent natuurlijk het gezegde: “een foto zegt meer dan duizend woorden” dus hier volgt nog
een verslag van meer dan 16000 woorden over het verloop van de fuif.

Aspies
Schip ahoy piratooo’s
Beste aspi’s en aspi ouders, aanschouw het paaskabatje 2015-2016!
We zullen eens op een rijtje zetten wat uw teerbeminde zoontjes zo allemaal uitsteken op
zondagnamiddag.
Om te beginnen hebben we de fakkeltocht opnieuw mogen meemaken, spijs en drank niets te
kort! Animatie voor jong en oude verzekerd! De tocht was voor de een al wat langer dan voor de
ander maar ik mag zeggen dat het een geslaagde editie was van de fakkeltocht 2015! Vooral de
chocomelk was superlekker! Helaas was hij niet zo drinkbaar meer wanneer we dezelfde pot
chocomelk aantroffen op de eerste dag chiro van 2016 :D Dit potje is ondertussen gewassen haha
:p
Door examens van leider Tijs en vele aspi’s die op skireis waren hebben wij geen kerstfeestje
kunnen organiseren. Maar desalniettemin wordt dit feestje wel op een ander momentje
georganiseerd BV voorkamp ( want dat wordt echt ZALIG!!)
Toen was het veelbelovende moment aangebroken COUNTDOWN 16. De aspi’s hebben daar hun
naam wel gemaakt en ze zijn het meer dan waard om als aspi’s aangesproken te worden om 12u
stipt verwekomden ze het nieuwe jaar aan de hand van een schot met het confetti kanon. Elk in
een hoek van de transfo fuif zaal en gaan! Bedankt mannen! Twas zo veel sjieker met die confetti
:D
De weken erna mochten de aspi’s voor het eerst (voor een enkeling de 2e of zelf al de 3e keer)
proeven van het leider zijn.
En ik ben echt trots op onze mannen! In een mum van tijd hadden ze 2 spellen voorbereid voor de
rakkers. Cluedo was het eerste spel waar leider emiel gedood was. De rakkers moesten het
misterie oplossen aan de hand van tips en minigames! Goew gedoan Booyz!
De tweede week was het vlaggenroof, de rakkers deden met volovertuiging mee! En leute dat die
gasten gehad hebben! Top prestatie van onze copains als je het mij vraagt (CHIRO!!)
Nadat ook leider Tijs zijn examens gedaan waren konden we opnieuw normale
zondagnamiddagen ondergaan. De ene al wat frisser dan de ander!
We speelden onder andere tennisballengevechtmetobstakelsspel. De middenhal was
omgetovert tot een waar slagveld met alle mogelijke obstakels die je je maar kan inbeelden (
frigo’s, tafels, zetels, wasmanden,… enzoverder)
Het was de bedoeling wanneer je geraakt werd langs de kant te gaan staan en als jou team de
hong kon raken was iedereen weer vrijgespeeld en konden de slachtoffers opnieuw hun team
vervoegen.

Op een prachtige typisch Belgische namiddag, vol regen en koude noorder wind, deden we een
teambuildingsactiviteit. Kwestie van de groepscohesie naar een absoluut hoogte punt te
brengen. Tegen weer en wind streden we samen om alle opdrachten tot een goed einde te
brengen. We bundelden onze geest om samen één lichaam te worden waar al onze bewegingen
samenwerkten om absolute synergie te bekomen.
Teamwork makes the dream work!
We doorkliefden de drassige akkers op onze samengebonden skies, wrongen ons door het net
van een bloeddorstige reuzenspin, stapten voetje voor voetje over een rotte houten plank boven
een metersdiep ravijn en slaagden er tenslotte in om samen de verticale muur te bedwingen.
Om onze Aspikas wat te spijzen hebben we ook een aantal keer hamburgers gaan bakken op
fuiven de zaterdagavond ( Cocktailbal, Bombaspi,…) En ze waren echt delicieus!! Op Bombaspi
waren we volledig uitverkocht ( 138 stuks hebben de magen van de hongerige fuifgangers
gevuld). Op cocktailbal hebben we dit doel net niet gehaald!
De ene was al wat sterker in de gaartijden dan de andere maar voor sfeer en gezelligheid geef ik
alvast een dikke 10/10!
Goe gedaan jongens!
Nu gaan we in 1 rechte lijn richting het kamp! Eerst nog het aspi weekend (29 -30 april en 1 mei!)
We tergeren jullie al weken met verhaaltjes over hoe tof ons voorkamp wel niet wordt. We gaan
dus naar de Veluwe met de tandem! En dat voor 7 dagen! Dat wordt tof!
Wij kunnen alvast beloven dat dit de tijd van jullie leven wordt! En ik en leider Tijs kijken er alvast
naar uit!
Jullie allerliefste teerbeminnende leiderkens

Jowie en Lessie

Gegevens leiding
Sloebers
Siegfried Verhaeghe
Bram Vanhautte
Maurits Vandorpe
Robbe Nuyttens

siegfried_verhaeghe@hotmail.com
bram_vanhautte@hotmail.com
maurits7.vandorpe@hotmail.com
robbe.nuyttens@hotmail.com

0476/69.66.34
0493/71.80.34
0495/42.61.59
0470/60.97.71

Speelclub
Pieter Vandenbroucke pvandenbroucke@hotmail.com
Pieter Ganzeman
pieter.ganzeman@hotmail.com
Arno Catteeuw
arnocatteeuw@hotmail.com

0473/22.77.64
0471/56.62.98
0470/66.67.15

Rakkers
Arne Deryckere
Wouter Maes
Vic Vanneste
Emiel Grosjean

arnederyckere@hotmail.com
wouterrr.maes96@hotmail.com
vic.vanneste@hotmail.com
emielgrosjean@gmail.com

0489/43.93.54
0470/54.79.15
0479/57.74.99
0472/49.08.07

Toppers
Raf Desmet
Ward Buysse
Ides Vandorpe

raf.blink182@hotmail.com
ward.buyse@gmail.com
ides.vandorpe@telenet.be

0491/29.43.81
0489/40.42.40
0494/92.65.82

Kerels
Lars Loncke
Daan Rommens

larsloncke@gmail.com
daan.rommens@gmail.com

0471/62.19.81
0479/52.40.70

Aspies
Joachim Decock
Tijs Lessens

decock-joachim@hotmail.com
tijs.lessens@gmail.com

0494/64.13.57
0478/83.12.08

