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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Hoi hoi!
Het splinternieuwe redactieteam stelt zich met veel plezier voor! het team dat dit jaar de fantastische Krabbeling zal
verzorgen bestaat uit leider Fuentes, leider Janos en de kersverse leider Ward. Net als vorige jaren zijn Janos en
Fuentes van de partij, dus naar vaste traditie mogen jullie nu voor de vierde of vijfde (we zijn de tel kwijt) keer op rij naar
een iets aangepaste versie van dezelfde vier jaar oude foto van hen kijken! Alleen zit dit jaar Warf er ook ergens in
verstopt, weet jij hem te vinden?!?
Na een lang en vervelend coronajaar ziet het er naar uit dat we langzamerhand de regeltjes en mondmaskertjes
achterwegen kunnen laten. Wat een opluchting!!! Of zoals oud-leider Theunis het altijd zo mooi verwoordde: “ge moet
gene keis gefreten ein om af en toe den boom van den berg af te kijken”
Het nieuwe Chiro jaar is alweer enkele weken geleden van start gegaan en zo zijn de leiders al hevig in de weer
geweest den boom van den berg te kijken en vele voorbereidingen te treffen om er alweer een Vonkend jaar van te
maken! Daarover ontdekken jullie in deze Krabbeling meer.
Wij wensen jullie heel veel leesplezier!
Kusjes xxx

De redactie
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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING
Beste leden,
Beste ouders,
Beste Chirovrienden,
Als eerste willen we jullie bedanken! Bedanken? Waarvoor? Horen we jullie al denken. Wel bedanken om lid te zijn van
onze fantastische Chiro. Dankzij jullie kunnen we al meer dan 75 jaar schrijven aan een mooi verhaal dat Chiro heet!
Jullie zijn geweldig!
Natuurlijk is onze Chirowerking niet mogelijk zonder leiding. Dit jaar besloten enkele toffe, geëngageerde heren de stap
te maken naar het leiding zijn. We verwelkomen leider Moriah bij de Boontjes, leiders Ward en Zen bij de Speelclub,
leiders Tibo en Thimo bij de Rakkers en leiders Joram en Matisse bij de Toppers. Wij zijn er van overtuigd dat deze
heren het prima gaan doen!
Ook willen we nog een speciaal dankwoordje getuigen aan leider Jarno, beter gekend als Mollie, die na 5 jaar leiding
zijn Chirohemd aan de haak hangt. We zeggen je geen vaarwel, maar tot ziens!
Met onze poule van 25 leiders, zijn we er dit jaar meer dan ooit klaar voor om er een fantastisch jaar van te maken. En
we beloven plechtig met het volle enthousiasme er voor te gaan want vergeet onze lijfspreuk niet: ‘Een zondag geen
Chiro is een zondag niet geleefd!’
Als je nog verdere vragen hebt voor ons, kan je ons altijd bereiken via jongens@chirosas.be en we voorzien jullie zo
snel mogelijk van antwoord.
Alvast een goed Chirojaar en veel leesgenot toegewenst!
Sam Schokkaert & Mathijs De Cock
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WOORDJE VAN DE VB
Dag beste chiroleden, ouders en sympathisanten.
Het nieuwe Chirojaar starten we met het thema “Vonken”
Waarom “Vonken”?
We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel bewust samen, en niet alleen. Door samen te
werken, delen we onze energie met elkaar. Meer zelfs, we wekken nieuwe energie op en geven elkaar impulsen. Elk
met ons eigen engagement en onze motivatie laten we de Chiro iedere keer opnieuw stralen en dat mogen we dit jaar
extra waarderend in de kijker zetten.
De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet helemaal nieuw. We vinden het gevoel dat bij Vonken
hoort bijvoorbeeld heel goed terug in het klassieke Chiroliedje ‘Tuimeling’. Samen aan Chiro doen, dat geeft vonken!
Het zijn misschien ook wel deze vonken die het Chirovuur in het hart van de vele leiding en leden doet oplaaien.
Daarom dus
Veel liefs
Willem
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BEZINNEND WOORD VAN PROOST LUC
Beste (oud-)leden en (oud-)leiding, Beste ouders en vrienden van onze Chiro
De coronapandemie heeft de laatste twee jaar ons leven sterk beïnvloed en ons duidelijk gemaakt dat ondanks de
technologie en de wetenschap de mens broos en kwetsbaar is. Wij hebben ook heel wat dierbaren verloren die gestorven
zijn aan corona en waarvan het afscheid dikwijls in beperkte kring is moeten doorgaan. Ja, het leven hebben we niet
volledig in handen. Ondertussen zijn we in de maand november aanbeland. In deze novemberdagen willen we ook
stilstaan bij zovele dierbare mensen die ons in het leven en sterven zijn voorgegaan. Met hen mogen we verbonden zijn.
Dat al onze dierbaren zich thuis mogen voelen bij God en dat ook wij op onze beurt voor elkaar een “thuis” mogen zijn
om op die manier een gelukkig mens te mogen worden. Mag onderstaande bezinningstekst gebaseerd op de
zaligsprekingen uit het evangelie ons allen uitnodigen om daar even over na te denken.
Je bent een gelukkig mens
als je niet meer wilt hebben en zijn dan je aankunt,
want dan ben je precies geschikt voor Gods wereld.
Je bent gelukkig als je iets kan betreuren
want dan komt er ook weer eens een tijd
dat je blij kunt zijn.
Je bent gelukkig als je goed en vriendelijk bent
want dan ligt de hele wereld voor je open.
Je bent gelukkig als je wat voor een ander over hebt
want dan zullen ze ook wat voor jou overhebben.
Je bent gelukkig als je je steeds zuiver weet op te stellen
want dan ontdek je God achter alle dingen.
Je bent gelukkig als je vrede om je heen weet te scheppen
want dan zeggen ze dat je een stukje hemel op aarde brengt.
Je bent gelukkig als ze je dwarsbomen omdat je goed doet
want dat zijn mensen die de nieuwe wereld opbouwen.
Heb er maar vertrouwen in.
De heiligen zijn je op die weg voorgegaan
en later zal je er voor altijd de vruchten van mogen plukken.

Ik wens het u en mij van harte toe
en hou jullie allen goed en gezond

Luc Mertens, proost
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BOONTJES
Ahoi boontjes!
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en dit gaat natuurlijk hand in hand met een gloednieuw chirojaar! We
hebben er al enkele leuke zondagnamiddagen opzitten. Omdat we maar liefst 15 nieuwe boontjes mochten
verwelkomen in de Chiro begonnen we het chirojaar met verschillende kennismakingsspelletjes waarbij we elkaar al
wat beter leerden kennen. Daarnaast hebben we ook al eens een bezoekje gebracht aan “den Osgaert”, die zich
volgens de legende al jarenlang in het dichtbegroeide gelaag schuil houdt.
Dit jaar worden de boontjes vertegenwoordigd door maar liefst 4 leiders.
Laten we beginnen met leider Sam, beter bekend als leider Bashie. Dit is zijn 2de jaar in de leidingsgroep. Sam
studeert vastgoed in Gent en spendeert zijn tijd vaak aan het onveilig maken van de stadsbibliotheek..
Vervolgens hebben we leider Menno, beter bekend als de Manu. Hem kennen jullie vast wel al, net zoals Wouter
wordt dit namelijk zijn derde (!) jaar als leider. Menno studeert elektromechanica in Gent en houdt van een balletje
trappen. Als Menno niet op Chiro zit kan je hem altijd in zijn natuurlijke habitat vinden genaamd de 44.
Ten derde: leider Wouter, ofwel Wauser voor de vrienden. Net zoals Sam en Menno studeert Wouter in Gent en
volgt hij de opleiding bouwkundig tekenen. Wouter heeft groene vingers en is graag één met de natuur.
Last but not least hebben we hebben we leider Moriah, die jullie ook Moeirah mogen noemen. Dit is zijn eerste jaar
als leider, en hij heeft er ongelofelijk veel zin in! Naast kersverse leider is Moriah ook kersverse student
Elektromechanica. Wat Moriah buiten de chiro blij maakt is een goeie steak friet.

We hopen dat jullie met evenveel goesting naar de chiro komen als ons want er staat heel wat op het programma!
Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Groetjes de boontjesleiding XD
PS: binnenkort komen wij op huisbezoek!
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SPEELCLUB
Dag kleine speelclubbertjes en consoorten,
Feest feest feest want het vorige chirojaar is weeral geweest, hopelijk eindelijk gedaan met die stomme online
stream, Hier staat dan jullie nieuwe leidingteam. CHIPS EN COLA zingen we samen in koor. Dat jullie dat graag willen,
hebben de leiders wel al door. We hebben al vele leuke dingen gedaan zoals met de schatkaart er van door gaan. Of
zoeken achter een eeuwenoude indiaan in het bos, al leek dat achteraf meer op chaos. We gaan op verkenning op
onbekend terrein en onderzoeken wat er op de bodem ligt van de fontein. Dit jaar gaan we ons ferm amuseren
daarom dat wij ons even gaan introduceren.
Leider Pjos: meesterbrein achter elke zondag, doet nooit iets wat niet mag. Elektricien van beroep, de stille
werkkracht van de groep. Liefhebber van rap, no cap.
Leider Viktor: Hij is altijd fris is bij ochtendstond, en meer ziek als gezond. Altijd snel besmet en allergisch aan zijn
eigen bed. Voor de Chiro tijd genoeg, een echte aanwinst bij de speelclubploeg.
Leider Liam: Hij staat er elke zondag, de man achter onze fameuze soepslag. Hij regelt alles in een handomdraai, één
ding is zeker: met Liam erbij is het nooit saai. Op school doet hij iets met boten, gelukkig bij de speelclub
aangesloten.
Leider Zen: De man met energie voor 2 en altijd wel klaar met een spelidee. altijd op tijd, nooit te laat, in het
dagelijkse leven is hij een acrobaat. Studeert voor leerkracht, let dus maar op of zo meteen een strafopdracht.
Leider Ward: Zijn lievelings eten zijn frietjes met vlees en heeft geen mensenvrees, meester in het versjacheren van
grief, maar ook een echte hartendief. Sporten en lopen vind hij fijn, al gedraagt hij zich op de chiro soms als een
zwijn.
Ziezo nu kennen jullie ons een beetje dus tijd voor een allerlaatste weetje. Dit jaar bij de speelclub wordt niet alleen
veel pret, het wordt ook nog een extreem vet !
PS: binnenkort doen we een soepslag dus koop en wij leveren het met een lach
Groetjes xxx
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RAKKERS
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Dag liefste toppertjes,

Het is weer zover! Een nieuw jaar met nieuwe leiders, vol leuke activiteiten en
zondagen om nooit meer te vergeten! Hebben jullie er zin in, want de leiders
zeker en vast wel. Maar wie zijn jullie nieuwe leiders nu juist? Wel …

Eerst en vooral hebben we Max (AKA De Messias). Je kent hem misschien van
zijn typische jeansjas-look en heeft altijd een bijbel op zak. Waarom vraagt
u? Wij weten het zelf ook niet, het is een van de grootste onbeantwoorde
raadsel ter wereld naast de Bermudadriehoek en tijdreizen. Verder is deze
held deel van de ‘Vierscheir’ (NIET vergeten) en heeft veel ervaring, met
andere woorden : de perfecte leider voor een onvergetelijk jaar.

Next, Lukas (AKA Sochten), leider in hart en nieren en altijd bereid bij te
springen waar nodig. Hij weet altijd wel een antwoord te krijgen op zijn
prangende vragen. Slecht 1 vraag blijft onbeantwoord voor hem, namelijk :
,,Wie the f*ck is Kato?” Heb jij nog onbeantwoorde vragen? 1 adres!

Als volgende hebben we een van de nieuwe kersverse leiders Joram (AKA
Bokko). Gaar, gaarder, gaarst; zo kan je hem het beste beschrijven. Hij zit
nog niet zo lang in de Chiro als de meeste andere leiders maar is daarom niet
minder waard (of toch wel?) Indien hij niet bezig is met de Chiro zit hij wel
ergens een achterpoortje te zoeken in een wetboek. Wat wil je nog meer?

En dan Last but not Least de andere kersverse leider Matisse (AKA MC).
Afzetter in hart en nieren, als hij ooit zou beslissen iedereen zijn geld terug
te geven in euro’s i.p.v. ponden zou dit voelen alsof je de lotto hebt gewonnen.
Met andere woorden, opgepast! Verder houdt hij heel veel van zijn collega’s
en natuurlijk ook van zijn leden.
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KERELS
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ASPIRANTEN
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MUZIEKKAPEL
Hoi Pippeloi iedereen
Zoals menig mensen misschien wel weten hebben de leiders vele talenten. Zoals: slim zijn, goed kunnen koken, goed
spelletjes kunnen bedenken, goed babbelen met de leden, knap zijn, muziek maken en nog tal van alle andere
geweldige kwaliteiten. Een lange tijd geleden wisten de leiders niet altijd wat ze moesten doen met al die talenten, tot
plots de muziekkapel ontstond. En vele jaren later een plek werd waar iedereen samen geniet van een fantastisch
samenspel. Maar alle gekheid op een stokje. Voor degene die ons niet goed kennen, hier een beetje uitleg.
De muziekkapel is een groep van leiders en leden (vanaf toppers), die elke vrijdagavond samen komen om goed en
stevig te oefenen, met de bijbehorende sfeer.
De 4 helden die dit jaar de muziekkapel zullen leiden zijn: leider Max, leider Cisse, leider Zen en leider Ward. Zij zullen
dit jaar de muziekkapel naar een nog veel hoger niveau tillen, ondanks dat het al op een topniveau zit.
Elk jaar spelen we ook op meerdere evenementen zoals: vormsel, paardenwijding, schuttersfeesten, kerststallentocht,
huwelijken…
U kan ons dus inhuren om op een evenement of feest te spelen voor een vergoedinkje, die we gebruiken voor de
aankoop van nieuwe instrumenten en/of onderhouden van onze instrumenten.
Meer informatie vind je op onze website of bij je favoriete muziekkapelleider.
Ziezo, nu weten jullie weer wat de muziekkapel is!
Big love van de muziekkapelleiders.

Ps: normaal kijken we vriendelijker hoor

15

KALENDER
21-11-2021

Kriko

05-11-2021

Sint op de Chiro

01-12-2021

Jeneverkraam t.e.m. de Kerstmarkt

12-02-2022

Azaleaslag

18-02-2022
t.e.m.

Gewestweekends

20-02-2022
27-02-2022

Carnaval

19-03-2022

Chirobal

01-04-2022

Quiz

02-04-2022

Message Party

15-04-2022
t.e.m.

Paastrektocht voor Kerels/Aspiranten en leiding (Geen Chiro)

17-04-2022
06-05-2022
t.e.m.

Lentebivak voor Boontjes/Speelclub en rakkers

08-05-2022
09-07-2022

Vertrek Aspiranten op Bivak

10-07-2022

Vertrek Kerels op Bivak

14-07-2022

Vertrek Boontjes op bivak

11-07-2022
t.e.m.
21-07-2022
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Bivak

MUIZENSTREKEN
Hey, dag lieve lezertjes! Wat heb ik jullie gemist zeg. Wat zeg je? Je herkent mij niet meer? Zal vast komen omdat we geen
muizenstreken hadden tijdens de corona. Mijn naam is dus het Muisje (van Sint-Andreas) en ik woon in de voorbouw. Mijn taak is
om jullie op de hoogte te houden van de allerlaatste scoops over de nieuwste muizenstreken van onze vrienden. Lees maar mee
en geniet ervan. Maar let op, hier komt achteraf een examen van hoor.
Zo hebben we ontdekt dat TYF de ongelooflijke capaciteit heeft om met zijn ogen open te slapen. Maar misschien lag dat aan de
lucht in Limburg, want sinds het verlaten van die provincie heeft ie het niet meer kunnen doen. Onze vriend LDC heeft ook een
gegidste tocht gekregen in een lokale historische schapenstal. Heel erg leerrijk! Onze vrienden van het vuur, CV en MM, hebben
het zover gekregen een gigantisch kampvuur op poten te zetten, zij het dat ver uitgedoofd was toen de rest erbij kwam zitten. Ai!
Onze vrienden zijn ook samen op teambuilding geweest naar het land dat niet genoemd mag worden. Wat een reis wat me dat
zeg. Voor een appel en ei hadden ze fantastische bedden en heerlijk eten, echt ongeëvenaard. TYF kreeg het zover zijn gsm én
zijn portefeuille kwijt te spelen. Al heeft het geluk hem niet verlaten, want de volgende dag is zijn beurs teruggevonden. Onze
vriend SVDV heeft een uiltje kunnen knappen van meer dan 48u, al steken ze het op de kwaliteit van heten, geen idee waarom.
Wat waren ze blij toen ze terug op onze eigen grond stonden.
In september was het ook terug Chiro natuurlijk, jammer voor mij want weg was mijn rust, maar super voor onze vrienden en de
leden off course! Dat betekent ook dat het tijd was voor de afscheidweekends en dagen. Tijdens de uitstap naar de magische plek
van Bellewaerde heeft JC het toch zover gekregen de slee der sleeën te kussen met zijn slede, proficiat! Onze maten LVA, MM,
SVDV hebben zwaar hun best gedaan hun leden te amuseren, al het hele jaar natuurlijk. Dankbaar waren ze voor hun tijd bij den
thap en voor de heerlijke Jack Huzzy.
De leiding is natuurlijk weg geweest om te beslissen wie leider wordt van welke afdeling. Wat een opgave! Uren hebben ze
vergaderd, maar uiteindelijk zijn ze eruit gekomen. Om dat te vieren zijn ze op schok geweest naar de leukste happening in de
buurt. LVA vond het daar zelfs zo leuk dat ie besloot een fietstocht te maken van enkele uren om dan uiteindelijk terug op de
location te geraken, mits twee keer de grond te kussen. JV Heeft de deur gekust en liet zeker zijn naam achter, letterlijk. Trouwens,
welke Chiro heeft nu een vals plafond?! S/O naar de sympathieke security/signora che ha fatto le foto/taxichauffeurs.
Nog een paar zaken die we zeker niet mogen vergeten is o.a. Dag van de Jeugdbeweging. Ten eerste: Vleminckshoek was weer
van ons, alleszins van de jongens. De allergrootste verrassing was dat SS voor de eerste keer NIET in de pit is gestoken. De
wonderen zijn de wereld nog niet uit. AV heeft wel de bladeren naast het Gelaag gekust. Juist op de moment dat TYF en MB aan
het bespreken waar hoe kusbaar die bladeren er wel niet uitzagen. De leiders hebben zich ook zwaar geamuseerd met Randy, die
de kinderstoel heel comfy vond. AJA, MM+CS=<3
Zo, Ik ben eigenlijk nog lang niet uitgepraat. Maar de pagina begint op te geraken, dus zal ik het helaas hierbij moeten laten
Maar hopelijk zien we elkaar heel snel terug, bij de volgende Krabbeling! Owee als je die niet leest. Ik weet je te vinden
*KWAADAARDIGE MUIZENLACH*
Ontzettend veel kusjes!
Het Muisje (van de voorbouw)
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SPELLETJE
Oh neen! Leider Max is gisterenavond zijn waardigheid kwijt geraakt! Breng jij hem terug bij Max?
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KLEURPLAAT VOOR DE SINT
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