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Woordje van de redactie 

 

Dag iedereen! 

Wij zijn nu al een paar maanden ver in het nieuwe Chirojaar, en dat betekent dat het 
weer tijd is voor de krabbeling. Een lichtpuntje in de alsmaar korter en donker 
wordende dagen. Zoals je op de foto kan zien, wordt dit jaar de krabbeling verzorgd 
door een team van 3 leiders. Leiders Matisse, Louis en oude rot in het vak Fuentes 
zorgen ervoor dat ook dit jaar de krabbeling nul spellingsfouten zal bevatten.  

Misschien heb je al op het voorblad het nieuwe jaarlijkse Chirothema gezien, maar 
voor degene die onwetend zijn, dit jaar luidt het thema Chirohiro’s! Wie zijn dit? In 
theorie fictieve personages, maar in de praktijk wie je maar wilt. Je beste Chirovriend 
waarop je elke zondag staat te wachten totdat hij verschijnt? Je ouders die je op een 
druilerige zondag willen afzetten met de auto*? De leiders die de Chiro laten draaien 
en elke week opnieuw met fantastische spelletjes en activiteiten afkomen? Het is 
allemaal mogelijk.  

Benieuwd wat de leiders dit jaar in petto hebben? Lees dan zeker eens verder en 
laat je verrassen door cryptische boodschappen, de betere fotoshop en inside jokes 
die je toch niet zal begrijpen.   

Groetjes 

De redactie x 

 

 

             

 

*Echte helden fietsen naar de Chiro door weer en wind. 

 



 
 

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 hebben leiders Robbe De Vleeschauwer en Louis Loquet bij de Boontjes, leider Niels Van 
Severen bij de Rakkers en leider Tijl Van Der Linden bij de Toppers. Wij zijn ervan overtuigd dat deze heren het prima gaan 
doen! 
Ook willen we nog een speciaal dankwoordje geven aan de oudleiders Chiel Vercauteren, Janos Cocuyt en Brecht Symoens 
voor hun jarenlange, enthousiaste inzet. De bijna-oudleider Lucas De Cock heeft besloten de Chiro nog niet helemaal achter 
te laten en nog even te blijven. Maar in het bijzonder willen we zeker en vast toch nog even oud-groepsleiders Sam 
Schokkaert en Mathijs De Cock bedanken voor het jarenlange leiden van onze prachtige Chiro. 

Aan alle leiders die er vorig jaar uit zijn gegaan: een super dikke MERCI om al jullie kennis over te dragen aan de nieuwe 
generatie. Weet dat er in elke huidige leider een klein beetje van jullie zit! 

Beste vrienden, graag zetten wij ons in om er een fantastisch jaar van te maken. En we beloven plechtig met het volle 
enthousiasme ervoor te gaan, want vergeet onze lijfspreuk niet: ‘Eens een Chiroman ALTIJD een Chiroman’  
Als je nog verdere vragen hebt voor de groepsleiding, kan je ons altijd bereiken via jongens@chirosas.be en we voorzien 
jullie zo snel mogelijk van antwoord.  
Het tegemoetkoming formulier voor de CM vinden jullie trouwens terug op onze site www.chirosas.be! 

Alvast een goed Chirojaar en veel leesgenot toegewenst! 

Lukas Van Aken (Soft) en Ward Fermont (Warf) 
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Woordje van de VB 
Dag beste chiroleden, ouders en sympathisanten 

Het nieuwe Chirojaar starten we met het thema “Chirohiro”.  

Waarom “Chirohiro”? 

Chirowerk is meer dan enkel spelletjes spelen. Een Speelclub die voor het eerst een toneeltje 
maakt. Een Aspi die zich kwetsbaar opstelt. Een leider die de fuif coördineert. Een oud-leider 
die de financiën beheert. Leden die iets bijleren over diversiteit.  

Elke Chirodag opnieuw geven we het beste van onszelf en worden we stap voor stap beter 
op onze eigen manier. In de Chiro zitten, is als het ware een zoektocht naar je eigen 
superkrachten. Dit werkjaar gaan we die zoektocht allemaal samen aan! 

Chirohiro’s, want Chiro, daar is toch een hoek af. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Een 
beetje speels, daar zijn we niet vies van. We mogen fouten maken en samen groeien we 
verder naar een betere versie van onszelf en van de Chirogroep.  

 

Daarom dus  

Veel liefs 

Willem 

 

 

 

 



 
 

Woordje van de proost 
Beste leden en (oud-)leiding 
Beste ouders en vrienden 

November is al halverwege, dan nog de maand december en zo komen we aan het einde van het jaar 2022. Het wordt 
vroeg donker, wat kouder en killer en dat brengt verandering in het leven mee. In deze twee laatste en koude maanden van 
een jaar zoeken we naar warmte en gezelligheid. De tijd lijkt naar het einde van een jaar wat somber te worden. En toch is 
dit voor een christenen niet het geval. Op het einde van een jaar begint voor het christendom de adventstijd als 
voorbereiding op Kerstmis. Deze tijd maakt van een christen een mens die vol hoop en verwachting uitziet naar “leven 
geven, leven brengen, het leven in lief en leed willen delen.” Warmte brengen in plaats van koude en vreugde in plaats van 
droefheid. Mag ik u uitnodigen om naast het vele werk, het gejaagde ritme van elke dag, de hoge eisen die gesteld worden 
in ons werkmidden, TIJD te maken en even tot bezinning of gebed te komen. TIJD te maken voor jezelf, de ander en dé 
Andere. Ik bied u daarom graag de volgende tekst aan: 
 

DE TIJD WAARIN WIJ LEVEN 

Denken we aan onze tijd met zijn kansen en gevaren. 
Wat onze tijd zal worden, 
in het goede of in 't kwade, ligt ook in onze hand. 
 
       Hopen dat wij niet toegeven aan: 
       ontmoediging 
       omdat velen zo onverschillig zijn; 
       onverschilligheid 
       omdat alles zo onvermijdelijk lijkt; 
 
Hopen dat wij ons steeds laten wekken en bezielen 
door onze God met Zijn belofte, ...een droom… 
Laat ons werken aan een verantwoord oordeel, 
over onze ingewikkelde en bewogen wereld. 
Dat we mensen mogen ontmoeten, 
met helder inzicht en een bemoedigende geest 
en dat we elkaar kunnen helpen 
om te weten wat waardevol en goed is voor de mensen van onze tijd. 
 
       Hopen dat: 
       de spanningen in onze tijd niet vergroten, 
       maar we elkaar trachten te begrijpen 
       de tegenstellingen niet worden opgeschroefd, 
       maar Ieren leven met verscheidenheid 
       van meningen en gedragingen. 
 
Om goede dingen en om kracht bidden wij: 
God, in Uw hand liggen de tijden. 
Scherp onze aandacht 
voor al wat er gaande is in onze dagen. 
Geef ons vertrouwen, wijsheid en moed. 
Maak ons bereid tot elk goed werk. Amen. 
Alvast ook een gezond, gezegend, hoopvol en inspirerend 2023! 
                                                                                                                                                  Padre Luciano/Proost Luc 



 
 

 

Boontjes 

Geachte kleinste leedjes! 

 

We zijn dit jaar direct met de deur in huis gevallen. 
We gingen met jullie helemaal terug in de tijd... zo 
hebben we de mega geëvolueerde mammoet teniet 
gedaan en hebben we de eeuwenoude schat van de 
Stekense Egyptenaren gevonden. Wie weet wat volgt 
er nog ���. 

Dit zou niet gelukt zijn zonder jullie voltalligheid 
elke zondag! 

 

Samen met papa lus, supercel janssens en hun 3 kindjes: krabber, bakker en loeke worden 
we elke zondag weer wat wijzer en sterker. Wij hebben alvast veel zin in dit jaar! 

   

  

Ps. Wij lusten ook graag druiven! 



 
 

Speelclub 
Dag beste speelclubbers,  

Na lang wachten hebben jullie eindelijk de eerste krabbeling van het jaar binnen!  

Bij een nieuw chirojaar horen natuurlijk ook weer nieuwe leiders dit jaar hebben jullie er 4 prachtige 
exemplaren van.  

Laten we beginnen met de jongste leider Thimo, beter bekend als Gimo dit is zijn 
tweede jaar als leider. Hij staat bekend om zijn geweldige rijkunsten en 
natuurlijk niet te vergeten zijn ijverigheid om dit jaar het beste jaar voor de 
speelclubbers te maken.  Leuze: iedereen is een kunstwerk op zijn eigen manier! 

Vervolgens hebben we leider Don Guan, ook Swakke voor de vrienden, 
inmiddels al 4 jaar trotse vrijwilliger bij 
chiro SAS. Speciaal voor jullie met den 
boot uit Chili gekomen. Hij studeert 
voor Bestuurskunde en Public 
management en hij staat bekend voor 
zijn prachtige kapsel. In Chili had hij 
natuurlijk super veel tijd om leuke 
Vlaamse kermisactiviteiten te 
herwerken voor de leden en zal dit elke 
zondag presenteren.  

Weetje: “Als er iets is wat ik heb, dan is het doorzettingsvermogen”                                        

Het derde modelletje: leider Stef, is al 4 jaar leiding en single.                                                        
Vorig jaar was hij leiding over de aspiranten maar mistte zo hard de 
levendige pagadders dat hij besloot komend jaar bij de Speelclub te staan. 
Met zijn fantastische motivatie staat hij klaar jullie het album Ambiance In 
De Lage Landen van niemand minder dan Sam Gooris aan te leren. 
Lievelingsdier: de kat van Garfield                                                                                                                                                    

Ten slotte, niet te vergeten, onze 2-talige leider Bashie.  

Gewapend met 3 jaar leiderservaring zal hij altijd de ZON in zondag zijn. Zijn 
hart voor patisserie wilt hij graag met de speelclub delen. Zo gaan we dit 
chirojaar boule de berlin, Manon café blanch, coquilles en donuts maken. 
Vinden jullie net als mij het middelste van een donut ook het lekkerst!?  

Leuze: How can I be homophobic? My bitch is gay  

Groetjes van de leiders.   
Fuentes, Bashie, Stiefert en Gimo XXX  

 
Quizvraag: Het is Grieks en het Stinkt? …..    Vertel het antwoord aan je favo leider!  



 
 

 

 

Beste  

Wij, de Speelclub van Chiro Sint- Andreas, organiseren een snoepverkoop ten voordele van 
onze kas zodat we het chirojaar 2022-2023 en bivak onvergetelijk kunnen maken!!  

Bij deze hebben we 3 keuzes in ons assortiment. Voor zo veel mogelijk lekkerbekken te 
bereiken hebben we de hulp nodig van onze speelclub.  

  

  

Zakje gemend snoepgoed van 250GR. 

5eur/zakje  

  
Het mag wat meer zijn:  

Zakje gemend snoepgoed van 400GR.  

7eur/zakje  

   

  

Iets gezonder:  

Een zak verse walnoten  

4eur/zakje  

 

Bestellen kan tot 4/12/22 via de link: https://forms.gle/cPXhkDhA53rprbGc7 
Deze link is ook terug te vinden op het facebookaccount Chiro Sint-Andreas en het 
instagramaccount: chirosintandreas  

Alvast bedankt  

Bisous 
 
Speelclub chiro SAS  

 
  

 



 
 

Rakkers 
Liefste Jakkejs, 

Hier is het dan! Het nieuwe Chirojaar vol met nieuwe avonturen, waarover je nadien heldenverhalen kan vertellen tegen je 

schoolvrienden die niet in de Chiro zitten (verloren). 

Dit jaar is er bijvoorbeeld weer een Rakwidag (wat voor de eerstejaars iets nieuw is) waar je al leeftijdsgenoten uit andere 

chiro’s uit ons gewest leert kennen en natuurlijk elke zondag geweldig spellen om te spelen, voorzien door jullie nieuwe leiders. 

Hieronder een kleine samenvatting van deze helden. 

- De oudste dit jaar is Moriah, dit is zijn 2de leidingsjaar en hij heeft er goesting in. 
Favoriete hobby’s: Chiro, Vegi zijn 
Favoriete diné: Kaas met krieken 

- Hij wordt gevolgd door Joram beter bekend als Bokko die ook aan zijn 2de leidingsjaar bezig is. 
Favoriete hobby’s: Chiro, alter ego uithalen 
Favoriete diné: vermoeide ogen 

- Met slechts 8 dagen verschil volgt Matisse, het is nog steeds een mysterie of hij al dan niet van de melkboer is? 
Favoriete hobby’s: Chiro, Simpen 
Favoriete diné: L**DST*RS 

- Last but not least: Niels of Nizzle, deze verse leiderheeft zich de voorbije weken al als een volwaardige leider 
bewezen. Wisten jullie dat bijna heel de Chiro familie is van Niels?  
Favoriete hobby’s: Chiro, tijdsgerelateerde vragen beantwoorden 
Favoriete diné: zolang hij het zelf maar niet moet bestellen #frietcomité 

De huisbezoeken zijn ondertussen afgerond en dus zijn jullie officieel ingeschreven en hopen wij jullie natuurlijk elke week 
terug te zien :) 

Ohnee, Shrek is 
de weg kwijt. 
Help jij hem de 
weg zoeken naar 
onze kasactie? 

 

TOT VOLGENDE ZONDAG 
GROETJES 
LEIDERS MORIAH, JORAM, MATISSE EN NIELS XXX 

& zoals Yssi SB zou zeggen: “we willen die paper zien” 



 
 

Toppers 

Gegroet liefste toppers, 

Het nieuwe Chirojaar is weer van start gegaan, dat betekent dat jullie ook nieuwe leiders hebben. 
Deze hebben jullie al vast leren kennen op een Chirozondag maar hoe goed kennen jullie de leiders 
daarom vinden jullie onderaan een korte  voorstelling van jullie helden. Dit jaar worden jullie ook 
gedoopt ( JOEPIE!!!!) zodat jullie  een beetje meer held worden zoals de leiders. 

Dit jaar gaan we ook op gewest om zoals elk jaar te tonen dat Chiro Sint-Andreas  de opperchiro is 
van heel België. 

 

Naam:   Viktor Robbrecht           Tibo De Clercq Ward Fermont             Tijl  Van der linden            

Leeftijd:     21              19          19                     18 

Studierichting: Productiebeheer       chemie              elektromechanica        sport en LO 

Favoriete eten: kattenkorrels         kiekendrek       Ossentong in Madeirasaus    Vodden   

 

 

 

             

!!! Vergeet de QR niet te scannen !!!     



 
 

Kerels  

 

 

Plopperdeplop, er is weer een nieuw Chirojaar aangebroken. Jullie hebben ongetwijfeld al 
gemerkt wie jullie nieuwe helden zijn. Voor zij die nog geen kennis gemaakt hebben, hieronder 
volgt een korte voorstelling.  

 

 

Maak jullie plopmutsen maar al nat want dit jaar zit vol met verrassingen. Om een tipje van de 

plopmuts te geven gaan we dit jaar op paastrektocht met onze duim en wordt er een helse 

filmavond georganiseerd.  

 
De doop is reeds achter de           dus jullie zullen dit jaar helaas geen sneukeltjes in de 

slaapzak krijgen. Maar bij de Kerels staat de arbeider altijd 

voor de deur.  
 
Wat neem je mee volgende zondag(en):  
- Speelkleren 
- Buskaart 
- 2m ਫਰੇਡ ਛੋਟੀ ਸਲੀਵ 
- Şişenin dikişi 
- Simper sur déplacements 
- Hoover, jolla on lihavat nilkat 
- Gsm met applicatie jachtseizoen 
Zien jullie de tip? Goed lezen want misschien geeft jullie dit 
wel een voordeel tijdens bivak! 

la mort dans la montagne de lait 🖕🖕 



 
 

Aspiranten  

 

En onthoud goed: 

 



 
 

Muziekkapel 

Dag beste muziekleedjes 

Het nieuwe Chirojaar is weer van start gegaan en zoals vanouds zijn 
we er weer elke vrijdag ingevlogen om onze trommelaars en 
koperblazers (welkom vanaf de Toppers) klaar te stomen voor de 
bezoekdag. 

Dit jaar wordt muziekkapelleider 
Zjennie versterkt door twee nieuwe 
helden, namelijk: muziekkapelleider 
Bakker & Kroket.  

Onze 3 helden zaten niet stil en gingen 
al snel viraal op Instagram, hierop 
volgde ook onze eerste boeking van 
het jaar!!! 

 

We speelden de pannen van het dak op 11 trail te hellestraat waarbij 
we werden getrakteerd op de beste playlist van de lage landen! 

Hopelijk blijven jullie massaal aanwezig doorheen het jaar!! 

Groetjes de Muziekkapelleiting 

PS: 

 



 
 

Muizenstreken 
Ahhh, dag lieve lezertjes! 

Je hebt het weer tot de allerbeste pagina geschopt! De pagina van het muisje van de voorbouw. Sinds dat jullie verhuisd zijn 
naar de nieuwbouw is het hier lekker rustig en heb ik hiervan echt een warm thuis gemaakt voor mij en mijn gezinnetje. We 
hebben zelfs nog een kamer vrij die graag zouden willen verhuren aan een studentmuis. Maar daarvoor zijn jullie hier niet 
natuurlijk. Jullie zijn gekomen om meer te weten te komen over de muizenstreken van onze vrienden. 

Waar zal ik beginnen? Laten we beginnen met september. Onze vrienden zijn druk bezig geweest onvergetelijke 
afscheidsweekenden te organiseren. Het waren stuk voor stuk topweekenden, vraag dat maar aan het pa’ken van het 
domein waar onze tweede jongste afdeling verbleef.  

Daarnaast zijn de leiders op weekend geweest om het nieuwe Chirojaar te plannen. TDC gaf eindelijk toe wat eigenlijk 
iedereen al wist. Binnenkort wat meer dan vriendschap tussen TYF en TDC? Ik zou er niet van verschieten hoor. Verder 
verliep het weekend vrij rustig en LDC hield zijn tentakels gelukkig dicht bij hem, bravo!  

In oktober zijn de vrienden op weekend geweest om afscheid te nemen van SS en CV. CJ heeft jammer genoeg het hele 
weekend geslapen zodat ie met een frisse kop terug naar huis kon rijden. Wel jammer dat ze bestolen zijn geweest door de 
KSA die op leidingsweekend was. Daarnaast heeft CJ het in zijn broek gedaan voor de trajectcontrole. 

Deze maand was ook de maand van DVDJB en NVDJB. Wat een dag was dit zeg! Het begon al lekker met een aperitiefje in 
de tarwevriend. RDV was al snel zijn speakermegaboom vergeten op den Dries van Sint-Pauwels, maar heeft deze gelukkig 
terug kunnen recupereren. Terwijl de ploeg van de De Cramme druk bezig was om NVDJB voor te bereiden zat de rest van 
onze vrienden de lokale economie te steunen in den Klamp. NVDJB zelf was megagezellig. Alle jeugdbewegingen kwamen 
samen om toch maar te ontdekken dat Chiro Stekene de opperjeugdbeweging is van deze gemeente en omstreken. 
Daarnaast hebben we ontdekt dat CJ niet voor violence kiest, violence kiest hem.  

De dag erna werd er een supriseparty ingezet ter ere van de naamdag van RDV. Zijn fake-maten hadden zelfs een hele leuke 
verassing voor hem gevonden. Samen hebben ze lekker gedanst en dit is het dichtste dat RDV ooit is geweest bij een relatie.  

LDC, SVDV, MB en TYF zijn samen op citytrip geweest naar onze noorderburen. Maar bij een acuut gebrek aan pittazaken 
die open zijn ‘s nachts, waren ze noodgedwongen om een Uber te bestellen zodat die chauffeur ons lekker kon voorzien van 
een broodje kaas die in zijn koffer zat.  

Om de lokale Chiro van een deelgemeente te steunen zijn onze vrienden afgezakt naar een lokaal Chirobal. TYF heeft zich 
lekker laten beetnemen en kwam als enige in uniform, foei. Hoe lang ben je al leider? Na lekkere rauwe ribbetjes te hebben 
gegeten moesten onze vrienden zich naar de dansvloer begeven. De ribbetjes moesten soms terug een uitweg zoeken, 
maar dat lag vast aan feit dat ze nog leefden. TS was weer beste vrienden aan het maken, in plaats van bij zijn reeds 
bestaande vrienden te blijven. Nadat er eentje de grond kuste besloten ze maar dat ze hen genoeg gesponsord hadden. 

Zie zo, ik heb weer mijn zegje kunnen doen. Tot de volgende keer! 

  



 
 

Spelletje 

Oh nee! Leider Wouter is alweer zijn sleutel kwijt. Help jij hem met het zoeken? 
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