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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
Een nieuw werkjaar begint ook met een nieuw flopke. Dit is niet anders dan andere jaren. En ook 

deze editie geven wij met de redactie onszelf een plaatsje in deze uitgave. Dit mag dan wel het eerste 

flopke van het werkjaar zijn het is toch het laatste van de huidige redactie. Pas bij de kersteditie van 

dit alom geraadpleegd bundeltje zal deze eventueel veranderen.  

Er staan hoogstwaarschijnlijk een aantal van de (10!) nieuwe leiding te wachten om ons ofwel te 

versterken ofwel te vervangen want Thijs, Maxim, Jonas en mezelf (Miel) zullen waarschijnlijk niet 

alle 4 onze typende handen het zwijgen opleggen.  

De meeste lezers weten reeds wat ze kunnen verwachten bij het lezen van onze hoogstaande 

literatuur. Voor de nieuwe leden of ouders van nieuwe leden nog eens kort op een rijtje wat wij 

allemaal publiceren: 

- De programma’s van alle afdelingen 

- Belangrijke data:  

 Lukkenslag 

 Ribbekesavond  

 Christus Koning  

 Examenactiviteiten  

 … 

- Middle of the flop (aangename lectuur tijdens de grote boodschap) 

- Telefoonnummers van de leiding  

Je ziet het beste lezers het flopke blijft een 

boekje dat je dit jaar niet per ongeluk bij het 

oud papier moet zetten (al kan er in zulke 

noodgevallen wel een extra boekje 

aangevraagd worden). Het flopke kan je ook 

altijd raadplegen op onze site: 

chirolichtervelde.be/jongens 

Tot slot wil ik bij de laatste editie van de 

huidige redactie Maxim in de bloemetjes 

zetten! Hij was de eindredacteur van de 

flopkes dit jaar! Bedankt ook aan de rest 

van het team! 

Verder wensen wij u veel leesplezier verder 

in dit flopke! 

Met literaire groet, 

De Redactie. 
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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING 
Geachte lezer, 

Ook de groepsleiding heeft weer zijn zegje in het flopke voor de startdag. Wij hebben voor u tevens 

een verrassing in petto. Vorig jaar waren Miel en mezelf (Maxim) groepsleider van de Chirojongens. 

Na twee jaar trouwe dienst besloot Miel een stapje opzij te zetten en plaats te maken voor nieuw 

aanstormend geweld. Bij deze bedanken wij Miel van harte! Maar dat wil niet zeggen dat we Miel kwijt 

zijn, hij staat dit jaar bij de rakkers om er weer een topjaar van te maken! 

Waar winnaars zijn, zijn uiteraard ook verliezers. Ook hier is dat opnieuw het geval. De leemte die Miel 

achterlaat moet uiteraard opgevuld worden, en hiervoor hoefden we eigenlijk niet zo lang te zoeken. 

Dit jaar zal  Jonas aan de zijde van Maxim staan. Jonas Vandepoele, lid van een echte chirofamilie, is al 

in de chiro van de tijd dat de dieren nog spraken en zal zich dit jaar voor de volle 100% inzetten om 

deze chirobende te helpen leiden.  

Wat hebben wij dit jaar voor jullie in petto? Wel, vooreerst willen wij de nieuwe leden de kans geven 

zich wat in te burgeren in onze chirofamilie. Daarom organiseren we op 20/09 en 27/09 nog twee 

zogehete inloopzondagen. Dat zijn gewone activiteiten, maar wel met wat aandacht voor de 

nieuwelingen zodat zij zich wat meer op hun gemak voelen. Daarna kabbelt het chirojaar rustig voort 

tot ergens eind oktober. Dan staan we opnieuw klaar om een volledige dag onze befaamde ‘lukken’ te 

gaan verkopen in Lichtervelde. Een jaarlijkse traditie die ook dit jaar zeker niet op onze kalender mag 

ontbreken.  

Een week later trekken we opnieuw naar Feestzaal De Zwaan. Op 31 oktober geven wij daar opnieuw 

een editie van onze fuif. Even alle remmen los en de Lichterveldse jeugd de kans geven zich volledig 

uit te leven! Daarna gaan we de novembermaand in. November betekent uiteraard Christus Koning. 

Op 22 november komen we weer een volledige dag samen met de wietjes van de overkant om te 

bezinnen, maar ook om te zwemmen en leuke spelletjes te spelen. Een dag om niet te missen! Na 

Christus Koning naderen we alweer december. Een deel van de leiders ziet die maand liever niet 

naderen. Dat betekent dat ze opnieuw achter hun boeken mogen kruipen om weer al die leerstof op 

te slorpen.  

Mààr, niet voordat we samen het feest van Sinterklaas vieren (dit jaar fluisterde hij al dat hij zal 

proberen op 6 december te komen) en twee weken later het Kerstfeest vieren. Dan zijn we alweer 

bijna halverwege het werkjaar en komen er nog tal van activiteiten. Maar, daarover meer in het 

Kerstflopke! 

Voila, wij hebben ook opnieuw ons zegje gedaan. 

Tot zondag ergens op de speelweide! 

Met Vriendelijke Chirogroet, 

Jonas Vandepoele (0491/59.42.20)  

& 

Maxim Goethals (0495/48.81.76) 
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PRAKTISCHE INFO 
Op deze pagina trachten we alle praktische informatie voor een goede werking te bundelen. Lees deze 

pagina goed, zodat je van alles op de hoogte bent! Knip deze pagina uit en hang hem aan het 

prikbord. Laat zeker niet na om de leiding aan te spreken als er iets niet duidelijk is! 

Belangrijke data 

 13 september: startdag 

 20/27 september: inloopzondagen (zondagen waarop we nog wat extra aandacht besteden 

aan de nieuwkomers!) 

 4 oktober: Geen Chiro. De leiding is op leidingsweekend 

 23 oktober: Dag van de Jeugdbeweging, ga in je uniform naar school! 

 Zaterdag 24 oktober: Lukkenslag (informatie volgt nog) 

 25 oktober: Geen Chiro, wegens lukkenslag de dag ervoor. 

 31 oktober: Onze chirofuif in Zaal de Zwaan! 

 1 november: Geen Chiro wegens fuif en Allerheiligen. 

 22 november: Chirstus Koning (info volgt nog) 

 20 december: Laatste chiroactiviteit van 2015 

Wekelijkse chirowerking 

 De weken na de startdag komen jullie leiders jullie inschrijven voor het komende werkjaar. 

Zorg als ouder voor een duidelijk emailadres en telefoonnummer zodat de communicatie vlot 

kan verlopen. 

 Regelmatig zal iets op Facebook gepost worden op onze pagina “Chirojongens Lichtervelde”. 

Bent u lid van Facebook, aarzel dan niet om deze pagina regelmatig te bezoeken! 

 Iedere week zal uw zoon de kans krijgen om een drankje te nuttigen. Hiervoor vragen wij 

€0,50 ( met uitzondering van de startdag waarop het drankje gratis is). De gasten kunnen 

kiezen uit: Cola (Light), Fanta, Sprite, Chocomelk, Water (plat/bruis). 

 Iedere zondag worden jullie vanaf 13u45 verwacht aan ons heem, zodat de activiteiten stipt 

om 14u kunnen beginnen! 

 Voor de jongste drie afdelingen (sloebers, speelclub, rakkers) stoppen de activiteiten om 

17u.De toppers gaan een half uurtje langer door (tot 17u30), de kerels tot 18u en de aspi’s 

tot 18u30. 

Voila, op die manier zijn jullie helemaal mee. Aarzel zeker niet om ons aan te spreken als er iets niet 

duidelijk is. We hopen er samen met jullie een fantastisch jaar van te maken! 

De leidingsploeg. 
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VOORSTELLING LEIDING 
Dit jaar hebben we waarschijnlijk een recordaantal leiding (hopelijk kunnen we daar een recordaantal 

leden aan koppelen!) Aangezien we een afdeling minder hebben (geen aspi’s dit jaar) staan we met 

heel wat leiding bij 1 afdeling. Hiervoor hebben we gekozen om een soort afdelingsleider aan te stellen. 

Dit is een ervaren leider die dienst doet als aanspreekpunt bij eventuele vragen of problemen. Dit wil 

natuurlijk niet zeggen dat je de andere leiding niet mag aanspreken integendeel! Zij kunnen de 

boodschap altijd doorgeven of snel zelf een antwoord geven op de gestelde problemen!  

Maar we moeten het natuurlijk niet over problemen hebben als er nog geen sprake is van problemen! 

Laat ons even beginnen met het voorstellen van de oude rotten en de gemotiveerde nieuwe 

leidingsploeg!  

Sloebers (4): 
1. Stan:  

Stan is een van de oude rotten uit de chiro. Hij zit al van de sloebers bij de chiro 

en dat merk je wel! Hij is altijd bereid om overal naar toe te rijden om werkjes 

voor de chiro op te knappen. Een echte Lichterveldenaar zal hem 

hoogstwaarschijnlijk hier en daar al eens tegen het lijf gelopen zijn.  

 

2. Maxim:  

Maxim is buiten groepsleider ook afdelingsleider bij de sloeber. Heb je 

vragen aarzel dan zeker niet om hem te contacteren. Maxim doet 

ondertussen zijn 4e jaar als leider en kent ondertussen het klappen van 

de zweep!  

 

3. Thomas:  

Thomas is een echte chiroman die er niet tegenop ziet om zich ten volle voor 

de chiro in te zetten. Desnoods laat hij het schoolgebeuren wel heel even op de 

tweede plaats. Laten we zeggen dat hij net zoals zijn vader (Steven Bogaert: 

waarschijnlijk geen onbekende) een geëngageerde Lichterveldenaar is! Zeker 

een aanwinst voor de sloebers!  

 

4. Jaron:  

Jaron heeft bij de aspi’s reeds bewezen dat hij verantwoordelijkheden niet 

uit de weg gaat! (zou hij deze eigenschap binnen de familie Devloo geleerd 

hebben?) Jaron is een eerstejaars leiding, maar wij zijn er alvast van 

overtuigd dat hij dit schitterend zal doen!  

Speelclub (4): 
1. Jonas:  

Jonas start zijn eerste jaar als groepsleiding samen met Maxim en neemt daarbij 

onmiddellijk de verantwoordlijkheid over de speelclub erbij. Ook Jonas is niet aan 

zijn proefstuk toe! Hij start nu zijn 3e jaar leiding. De ouders van de speelclub kunnen 

volgens ons hun zoon met een gerust hart bij Jonas achterlaten! Heel wat 

speelclubbers zullen hem al kennen van vorig jaar bij de sloebers.  
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2. Brecht Colpaert: 

Brecht zit komt uit een echte chirofamilie. Niet alleen zijn zussen maar ook 

zijn ouders zijn reeds vele jaren actief geweest binnen de chiro. Ook Brecht 

zal zich ongetwijfeld ten volle inzetten bij de speelclub. Dit is zijn eerste maar 

zeker nog niet zijn laatste jaar als leider! 

 

3. Flor:  

Flor neemt in zijn eerste jaar al onmiddellijk een aantal taken van de 

penningmeester op zich. Zo kan hij later deze zaken volledig van Tuur overnemen. 

Ook het leidinggeven is voor hem geen probleem! Hij behaalde reeds zijn 

animatordiploma en zal wat hij daar leerde zeker en vast gebruiken om de 

speelclub aangename zondagen en afsluitend een fantastisch kamp te laten 

beleven.  

4. Robin Debaene:  

Last but not least hebben we Robin bij de speelclub. Het zal voor de 

speelclub (en hun ouders) misschien niet altijd even gemakkelijk zijn om 

hem te onderscheiden van zijn tweelingbroer Brecht maar de gele 

fluitkoord kan daar wel bij helpen. Robin zal zich ongetwijfeld vol goeie 

moed voor het komende jaar inzetten! 

Rakkers (4): 
1. Miel  

Miel is lid van een echte chirofamilie. Hij kent het doen en laten van de chiro als 

zijn broekzak. Hem moet je dus niet veel meer leren! Vanaf dit jaar combineert 

hij het leven van leerkracht met Chiro, een combinatie die voor hem ongetwijfeld 

geen problemen zal opleveren. Dit jaar neemt hij de rakkers onder zijn hoede, 

iets wat hij ongetwijfeld fantastisch zal doen! 

 

2. Benoit:  

Benoit, beter bekend onder de naam Beneuni, was waarschijnlijk de grootste 

‘clown’ bij de aspi’s vorig jaar en wij hebben zo’n vermoeden dat dit binnen de 

leidingsploeg niet anders zal zijn. De rakkers zullen zonder twijfel een aantal 

hilarische momenten met Beneuni meemaken.   

3. Robin Snaet:  

Robin is misschien niet de grootste maar hij zal bij de rakkers wel zijn mannetje 

staan! Hij was zijn volledige chirocarrière al gemotiveerd om zoveel mogelijk 

activiteiten bij te wonen. Die motivatie zal er ongetwijfeld nog steeds inzitten 

tijdens het leidinggeven.  

4. Kobe: 

Kobe is de grootste van de rakkerleiding maar geen schrik rakkers hij bijt 

niet, integendeel! Kobe was onmiddellijk enthousiast over het feit dat hij 

leider zou worden. Hij is dus zeker een aanwinst voor ons leidingsteam.   

 

 

 

 



8 
 

Toppers (4):  
1. Thijs:  

Thijs is al aan zijn 5e jaar leiding toe! We kunnen hem dus al bij de oude 

rotten rekenen. Thijs stond al eens bij de toppers en zal dit volgens ons 

opnieuw fantastisch doen. En om alle twijfels weg te nemen, Thijs geeft geen 

alcoholische dranken aan 12-jarigen.  

2. Steven:  

Steven is toe aan zijn 4e jaar leiding en neemt de verantwoordelijkheid voor de 

afdeling op zich. De meeste leden van de toppers zullen hem nog kennen van vorig 

jaar. Hij heeft zich vorig jaar met hem zo goed geamuseerd dat hij er dit jaar nog 

een schepje bovenop wil doen! 

3. Simon:  

Simon zit nog maar 1 jaar in de chiro en bewees bij de aspi’s al dat hij al een 

volwaardig chirolid is. Aan inzet en doorzetting geen gebrek! Ook Simon zal als 

eerste jaars ongetwijfeld zijn mannetje staan!  

4. Brecht Debaene: 

Brecht is zoals reeds gezegd moeilijk te onderscheiden van zijn tweelingbroer zoek 

dus naar een rood fluitkoord en dan weet je dat het niet Robin is waartegen je 

spreekt. Brecht zal zich als eerste jaar zeker willen bewijzen als leider. Wij verwachten 

dat hij dit zeer goed zal doen.  

 

Kerels (3):  
1. Tuur:  

Tuur, de penningmeester van de chiro maar ook een dieheart chiroman! 

Ondanks zijn toch niet te onderschatten werk als kasleider zal hij ook nog 

heel wat tijd steken in de activiteiten van de kerels! Kerels, begin alvast jullie 

kuiten te trainen want met Tuur  op voorkamp gaan zal absoluut niet aan een 

slakkengangetje van 15km per uur gaan! 

2. Lennert:  

Lennert stond vorig jaar bij de toppers en schuift dit jaar een afdeling op. Hij neemt 

de verantwoordelijkheid van de kerels op hem. Aarzel dus niet om hem te 

contacteren. Lennert weet altijd met alles raad!  

 

3. Brent: 

Brent is een leider op wie je altijd kan rekenen. Hij deinst niet terug voor 

harde werkjes en zal met de kerels zonder meer het onderste uit de kan 

halen. Hij is altijd super gemotiveerd!  

 

Zoals reeds een 35-tal jaar hebben we deze man in onze chiro! Zelfs op de leeftijd van 42 jaar weet hij 

niet van ophouden!! Het is en blijft onze HELD bedankt Tom voor de vele jaren inzet!  
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UNIFORM 
In de chiro dragen we een uniform om aan buitenwereld te tonen dat we een hechte groep vormen 

en dat we als actieve jeugdbeweging samen spelen, zingen, lachen… Het is tevens het symbool van 

gelijkheid: binnen de chirogroep draagt iedereen dezelfde kledij, is iedereen gelijk! 

 Het chiro‐uniform is in onze chiro verplicht vanaf de rakkers. Een uniform bestaat uit:   

 - een beige korte broek (niet de nieuwe, zogenaamde “bermuda’s”!!!) 

 - een rode T‐shirt  

- een blauw hemd of blauwe trui  

Deze kleren zijn allemaal te verkrijgen in de chirowinkel, beter gekend als ‘De Banier’. Chirokledij is 

zogenaamd KLEAN: Kwaliteit, Levendig, Eerlijk en rechtvaardig, Aanvaardbare prijs, Nieuw! Neem 

zeker een kijkje op www.debanier.be    

OPGELET: De chirotruien die verkocht worden in de banier zijn niet 

de chirotruien die wij zelf verkopen (en aanbevelen) met de 

Lichterveldse chiro.    

Onze eigenste, mooie, warme en uiterst aangenaam om dragen 

chirotruien (zie foto) zijn in alle maten beschikbaar. Kostprijs: €15 

voor Sloebers & €20 voor Speelclub, Rakkers, Toppers, Kerels, 

Aspiranten en Leiding. Geïntereseerd? Vraag voor of na de chiro 

raad aan 1 van je leiders!  

TIP: Voor de jongsten (Sloebers & Speelclub), voor wie het uniform 

niet verplicht is, is het wel leuk om een heuse “chiro‐St‐Paulus‐

trui” te hebben, zodat ook zij een echte, megafantastische 

chirobende vormen. Vraag zo’n super‐ de‐luxe trui aan je leiding 

en wordt een echte chiro St‐Paulus man! 

 

DELAERESTRAAT 16, 8800 ROESELARE 
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JAARTHEMA 
Zoals elk jaar is er ook een heus jaarthema. Dit jaar luidt dat: “Geef kleur”. Hieronder de uitleg 

die Chiro Nationaal hierover geeft. 

“Hey, jij daar! 

Ja, jij. Je bent actief in de Chiro, hé. Dat het daar awesome is? Yep, er hangt een ongedwongen 
sfeer en je speelt er naar hartenlust met je vrienden en vriendinnen. De Chiro is het leukste 
en meest verrassende pretpark van de wereld! En weet je wat de topattractie is? Dat ben jij. 
Omdat je bent wie je bent. Zo kleur jij mee de Chiro in! 

En je bent niet alleen. Kijk eens om je heen. Honderdduizend andere mensen vinden net als jij 
de Chiro fantastisch. We vormen een kleurrijke bende en toch is geen een gelijk. Samen laten 
we zien hoe veelzijdig een Chirogroep is. Grijp deze kans en word nog een spat kleurrijker! 

Je vindt hier een heleboel ideeën om met het jaarthema aan de slag te gaan. Smijt jezelf want 
het kleurrijkste resultaat komt er met en dankzij jou! Kort en krachtig: geef kleur!” 
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FOTOTERUGBLIK KAMP 
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SLOEBERS 
Hallo Sloebers! 

We zijn amper een goede maand na het fantastische kamp in Patignies, en we zijn hier al opnieuw met 

ons tekstje! We zijn eindelijk wat bekomen van dat zware kamp met al die mooie momenten, en 

beginnen al weer vol goede moed aan een nieuw werkjaar. Een nieuw jaar betekent ook nieuwe 

leiders. Veel van de aspi’s maakten de overstap naar de leiding dit jaar. Hoog tijd om de aspi’s en de 

oudere leiding die dit jaar jullie zullen entertainen aan jullie voor te stellen! 

Als eerste is er Jaron Devloo. Broer van een levende chirolegende en lid van 

een echte chirofamilie. Jaron staat te popelen om het leiderschap op zich te 

nemen en toonde zich ook op kamp al een volleerd sloeberleider! Hij begint 

dus aan zijn eerste jaar in de leiding en zal er met jullie een fantastisch jaar 

proberen van te maken. Kenmerkend voor Jaron zijn verder nog: ondanks 

zijn enorme eetlust toch een strak lichaam, deinst niet achteruit voor een 

verre fietstocht en wint ook al eens een heus Betrayalspel bij de aspi’s. 

Kortom, een duiveltje-doet-al.  

Dan hebben we als tweede leider ene Thomas Bogaert. Hij begint net als Jaron 

aan zijn eerste jaar in de leiding en wil er eveneens een topjaar van maken! Als 

zoon van de Sociale Man van het Jaar is hij ook buiten de chiro meer dan gekend. 

Ook Thomas vindt een lange fietstocht meer dan amusement. Hij kan echt 

genieten van tientallen kilometers bergop fietsen met een prachtig uitzicht 

ergens in de Ardennen, topamusement voor hem! Hij staat net als Jaron te 

popelen om jullie het jaar van jullie leven te bezorgen! 

Naast de twee nieuwelingen hebben we ook twee ervaren rotten aan jullie voor 

te stellen. De eerste is Maxim Goethals. Hij begint aan zijn 4de jaar in de leiding 

en kent ondertussen de kneepjes van het vak. Na vorig jaar leiding gegeven te 

hebben aan de aspi’s kiest hij dit jaar resoluut voor het andere extreme, de 

kleinsten. Naast Chiro houdt hij zich bezig met voetbal, soms wat studeren in 

Leuven en eigenlijk opnieuw Chiro. Samen met de leider die volgt de ideale 

tandem om de twee jongelingen te begeleiden! 

 

En last but not least hebben we de oudste van de vier. Stan De Meulenaere begint 

aan zijn 5de jaar in de leiding en denkt verre van aan stoppen. Hij is zeker 

vertrouwd met de sloebers, gezien hij al twee keer leiding gaf aan de 

allerkleinsten. Ook dit jaar was voor hem de keuze snel gemaakt en koos hij 

opnieuw resoluut voor de sloebers! Als oudste van de leiders weet hij perfect hoe 

het chiroleven in elkaar zit. Hij zal er alles aan doen om er samen met jullie een 

fantastisch jaar van te maken! 
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Voila, op die manier hebben jullie al kort kennis gemaakt met jullie nieuwe leiding. Maar wat misschien 

nog belangrijker is, is het nieuwe programma van september tot december. Graag uw aandacht, het 

programma volgt hieronder: 

13/09: Startdag! 

20/09: Inloopzondag  Kennismakingsspelletjes 

27/09: Inloopzondag  Verkennende balspelen 

4/10: Geen Chiro, de leiding legt alle afspraken voor de rest van het jaar vast op leidingsweekend! 

11/10: We zijn er terug en gaan direct met jullie naar de maan! 

18/10: We leiden jullie op tot echte soldaten! 

24/10: Lukkenslag! Info volgt snel. 

25/10: Geen Chiro 

1/11: Geen Chiro wegens fuif de dag ervoor en Allerheiligen. 

8/11: We trekken naar de overkant. 

13-15/11: SLOEBERWEEKEND! Info volgt. 

22/11: Christus Koning: Info volgt. 

29/11: Kampen bouwen in de bossen, dat doen wij graag! 

6/12: Misschien krijgen we vandaag wel hoog bezoek? 

13/12: SOS Sloeber 

20/12: Kerstfeestje! Info volgt. 

Op die manier zijn jullie helemaal mee! We hopen jullie iedere zondag zo talrijk mogelijk te mogen 

verwelkomen! 

Met Vriendelijke Sloebergroeten! 

Jaron Devloo of Delvaux (0489/43.93.97) 

Thomas Bogaert of Bogie (0494/50.99.84) 

Maxim Goethals of Goetols (0495/48.81.76) 

Stan De Meulenaere  of Meulnaars (0499/41.92.52) 
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SPEELCLUB 
Beste speelclub, 

Als jullie dit flopke lezen is het nieuwe Chiro werkjaar officieel  al weer op gang getrapt! 

 HOERA HOERA HOERA! 

Inderdaad 3 hoera’s want, zoals sommigen onder jullie waarschijnlijk al weten zijn er dit jaar 3 

nieuwe leiders die jullie met raad en daad en natuurlijk veel leuke spelletjes gaan bij staan! 

Deze 3  kastaars waren vorig jaar nog Aspi’s,  nu mogen ze het trotse geel verdedigen van de 

speelclub! 

De 3 nieuwe leiders zijn niemand minder dan 

Brecht Colpaert, Flor Vandenbroucke en Robin Debaene. 

Bij deze 3 groentjes  zit natuurlijk ook nog een ervaren leider, een oude bekende voor sommigen 

onder jullie! Leider Jonas gaf al 2 jaar leiding aan de sloebers en zet dit jaar een stapje hogerop bij de 

speelclub! 

Wij hopen dat jullie dit jaar  met z’n allen veel aanwezig zullen zijn. Naast een reuze weekend en een 

mega ‘ minifuifmaxipret’ party  zullen we nog heel veel andere  leuke  activiteiten voorzien voor 

jullie! Wees zeker ook niet bang voor al jullie vriendjes mee te vragen de zondag namiddag! 

Wij zien het alvast volledig zitten, hopelijk jullie ook! 

Hieronder kunnen jullie alvast het programma bekijken! 

 

13 september:  Startdag 
20 september: Inloop zondag   we spelen spelletjes op het plein!   
27 september: Inloop zondag  lolympische spelen! 
4 oktober:  geen Chiro wegens leidingsweekend 
11 oktober:  we gaan met z’n allen naar het bos! 
18 oktober:  Pimp my heem  Breng wat versiering mee voor het heem! 
24 oktober:  LUKKENSLAG  info volgt nog! 
1 november:  dagelijkse ko(t)s(t)! 
8 november:  GEEF ACHT! We leiden jullie op tot volwaardige soldaten! 
15 november: ladder competitie 
20 november:  MINI FUIF VOOR MAXI PRET! Uitleg volgt nog 
29 november:  studeer alvast maar een beetje, we testen jullie koppie! 
6 december:  Hij komt hij komt…. 
13 december: we zijn er bijna, we zijn er bijna maar nog niet helemaal!! 
20 december:  kerstfeestje, neem allemaal een cadeau van ongeveer 5euro mee.  
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RAKKERS 
Gegroet rakkers!!  

Dit jaar wordt ongetwijfeld onvergetelijk! Maar om het onvergetelijk te maken moeten er natuurlijk 

voldoende leden zijn! Vandaar een warme oproep aan jullie om zoveel mogelijk vriendjes te 

overtuigen om toch eens mee te komen naar de chiro! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!  

Wij zullen alvast ons uiterste best doen om elke week een knotsgekke activiteit in elkaar te boksen! 

Elke zondag zullen we jullie van 14u tot 17u overrompelen met activiteiten, sporten, 

worstelwedstrijden, luilekkermomenten…  

Hieronder volgt alvast een kleine greep uit de activiteiten die we tijdens het eerste deel van het 

werkjaar zullen beleven!  

13/09 Startdag  

20/09 We boeren er op los! Pret en Rapen!  

27/09 Drank en drugs! Voor 1 dag toegelaten om echte drugsbaronnen te worden!  

04/10 Geen Chiro, we zijn op leidingsweekend! 

11/10 9/8/7/6/5/…  

18/10 Bos en beek en bron… we trekken er op uit neem stevige stapschoenen mee 

24/10 Zaterdag!! Lukkenslag info volgt! 

25/10 Geen Chiro wegens Lukkenslag dag ervoor. 

01/11 Geen chiro wegens Allerheiligen  

08/11 Exact op deze dag in 1998 wonnen de Nederlandse hockeyspelers voor de 4e keer de 

Champions Trophy vandaar dat wij Urban City Hockey spelen!  

15/11 Ew neod snee sella dreekegmo! 

22/11 Chriko een volledige dag activiteit info volgt!  

29/11 We blijven gezellig binnen om gezellige spelen te doen! 

06/12 Hoog bezoek van de Sint!! 

13/12 We houden een oude petjes namiddag! Koffie, taart en kaartspelen gegarandeerd!  

20/12 Een heus kerstfeestje nog voor Jezus wordt geboren in de chiro kan dat! Breng een GROEN 

cadeautje mee ter waarde van ongeveer 5 euro 

Wij hopen je telkens zo voltallig mogelijk te kunnen verwelkomen!! 

Gegroet uw teerbeminde leiders!  

Miel Oosthuyse, alias Promiele, 0477/837257 

Kobe Bruynooghe, a.k.a Poncho, 0479/572344  

Benoit Vandendriessche, beruchter met de naam Beneuni, 0497/805155 

Robin Snaet, zeg gerust Snaetn, 0473/908118   
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MIDDLE OF THE FLOP 
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TOPPERS 
Yeeet allemoale, 

Check het uit gasten, we gaan ier weer beginnen met een nieuw chirojaar. We zitten nog alsan met 

et kamp vers int geheugen en toch staan we der alwere! 

We gaan nu eerst keer us zelven voorstellen, dus big ups to…. 

Brecht Debaene: Deze nieuwe kracht in de leidinggroep staat vol goestink 

klaar om er volledig in te vliegen. Brecht zegt:’ Ik zit al vanaf mijn 2de jaar 

speelclub in de chiro, daarom zal ik er dit jaar volop voor gaan. De mensen 

zien me soms als men broer, maar mij herken je aan men coole looks. 

Check et ut.’  

 

 

 

 

Simon Loose: Dit is ook een nieuw gezicht in de leiding maar staat net als 

Brecht klaar om het beste van zichzelf te geven. Simon zegt: ’Ik zit nog maar 

vanaf aspi in de chiro, maar daarmee heb ik net een originele aanpak en denk 

ik misschien wel meer out of the box dan de andere leiding. De toppers mogen 

zich klaar houden voor hun tofste en strafste jaar in de chiro!’  

 

 

 

Steven Cortvriendt: Dit is een oud gezicht in de leiding en gaat nu aan 

zijn 4de jaar leiding beginnen. Steven zegt: ’ja, toppers jullie kennen mij 

al van vroeger van bij de speelclub en de rakkers. Ik ben er van overtuigd 

dat dit dan ook weer een geslaagd jaar zal worden met jullie!! Jullie zijn 

al wat ouder dus kunnen jullie al wat zwaardere en hevigere activiteiten 

doen. Hopelijk zijn jullie blij met mij als leider al voor de 3de keer, maar ik 

zal er sowieso een geslaagd jaar van proberen te maken.’  

(Een oude foto zodat we ons nog jeugdig voelen bij de 2 nieuwelingen!) 
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Thijs Vandepoele: Dit is ook al reeds een oude rot in de leidingsploeg. 

Het is al reeds het 5de jaar leiding dat hij zal geven. Thijs zegt:’ het is al 

terug 3 jaar geleden dat ik bij de toppers stond en ik ben dan ook zeer 

blij dat ik hier terug sta. Samen met de medeleiding zullen we er vast en 

zeker een topjaar van maken. ik zou zeggen tot snel en tot zondags!’ 

(Een oude foto zodat we ons nog jeugdig voelen bij de 2 nieuwelingen!) 

 

 

Dan nu onze activiteiten: 

13 september: Startdag 

20 september: We gaan langs bij de pastoor  

27 september: Reactietocht 

4 oktober: Geen chiro, de leiding moet vergaderen. 

11 oktober: Vriendjesdag 

18 oktober: Keiharde buitenspelen 

24 oktober: Lukkenslag (da zal wel lukken) 

25 oktober: Geen chiro wegens lukkenslag 

1 november: Geen chiro 

8 november: Fist of zen 

15 november: Olympische spelen 

22 november: Christus koning 

29 november: Zwemmen 

6 december: Sinterklaas 

13 december: Schaatsen 

20 december: Kerstfeestje 

27 december: Geen chiro 

 

Voila ze gasten da was us programmatje check et ut! 

 

Greetz, 

Brecht Debaene (0497/12 34 03) 

Simon Loose (0483/01 03 42) 

Steven Cortvriendt (0477/94 10 27) 

Thijs Vandepoele (0494/75 43 63) 
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KERELS 
Geachte Kerels, 

Welgekomen in dit nieuwe Chiro-jaar. U kijkt ongetwijfeld reikhalzend uit naar het komende 
werkjaar. Een driekoppige leiding ploeg staat al paraat nu het nieuwe jaar beginnen gaat.  
Het eerste deel van deze heilige Drievuldigheid is Brent. Doch is hij geen heilig boontje. 
Lennert is een echte vent. Hij is voor sommigen onder jullie al een icoontje. 
Tuur komt al uit grootmoederstijd met al zijn anciënniteit. 
 
Dank bij voorbaat voor het leuke jaar,  
Hopelijk tot volgend jaar! 
 
Hier het programma, check et ut: 
 
13 september: Startdag 
20 september: we richten ons heem en onszelf in in stijl 
27 september: Achtervolgingstocht  
4 oktober: GEEN chiro want de leiders zijn op weekend 
11 oktober: We sjorren erop los en bouwen onze eigen reuze-katapulten! 
16-18 oktober: WEEKEND (meer info volgt) 
24 oktober: Lukkenslag #tzalwellukken  
1 november: GEEN chiro wegens onze fuif op 31 oktober 
8 november: we houden elektro-olympische spelen 
15 november: We begeven ons nog eens op glad ijs (kom met de fiets) 
22 november: Christus Koning (meer info volgt) 
29 november: examenactiviteit van 16u-18u 
6 december: sinterklaas komt op bezoek van 16u-18u 
13 december: examenactiviteit van 16u-18u 
18 december: Kerstfeestje (meer info volgt) 
 
Gegroet,  
Uwe leiders: 
Brent (0470693537)                             Lennert (0474127252)                          Tuur (0477853645) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peace ollemoale en fuck ol de haters!!! 
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FLOPFILES 1 
 

Naam + Voornaam:  Devloo Jaron  

Bijnaam: Delvaux  

Adres:  Kortemarkstraat 137, 8810 Lichtervelde 

Geboortedatum:  16/01/1998 

Studie: Economie-Wiskunde 

Broers/zussen: 1 broer, Jens 

Hobby’s: Lopen, fitness, piramides bouwen 

  

Afdeling:  Sloebers 

Functie in de chiro: Communicatieleider 

Favoriete vervoersmiddel:  Flor Vandenbrouckes zijn rug 

Leukste kampbestemming: Gompel 

Leukste chirolied: Cover van Fret Sala, C-attest, attest 

Machtigste buitenspel: Keiharde buitenspelen   

Knapste wiet:  

Naam huidig lief:  Cara Blyck   

Naam volgend lief:  Niet iedereen heeft een back-up eh :p 

  

Beste boek: Inferno, Dan Brown 

Schoonste CD:  100 kleinkunst klassiekers 

Mijn Hollywood idool:  peter dinklage 

Mijn Lichtervelde-idool:  Laleman  

Favoriete frituursnack:  Viandel  

Mooiste kleur:  Geel  

Saaiste sport: Liggend karabijnschieten zonder doel 

Foutste lied:  Moet je de tractor voor laten gaan?  

Lelijkste leider:  Robin Snaet, waarschijnlijk ook de publieke opinie?  

Grootste afkeer van…:  Robin Snaet, waarschijnlijk ook de publieke opinie?  

Strafste stoot uit het verleden: Een regenachtige dinsdagavond, leefweek 2015 

Met dit dier vergelijk ik mezelf:  Paradoxurus hermaphroditus 

Hiervoor mogen ze mij vroeg uit bed halen:  Vuilen hoek, part II 

  

Ik ga op kamp en ik neem ZEKER mee:  Mijn winnaar betrayal spel t-shirt.  
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FLOPFILES 2 
Naam + Voornaam:  Snaet Robin 

Bijnaam:  Snaetn 

Adres:  Stegelstraat 107, 8810 Lichtervelde 

Geboortedatum:  4 november 1998 

Studie: Wetenschappen-wiskunde (6 uur) 

Broers/zussen: 1 zus, Sandrina 

Hobby’s: Chiro 

  

Afdeling:  Rakkers 

Functie in de chiro: leider 

Favoriete vervoersmiddel:  Stalen ros 

Leukste kampbestemming: Patignies 

Leukste chirolied: Bos en beek en bron 

Machtigste buitenspel: Terrilgames 

Knapste wiet: pas 

Naam huidig lief: / 

Naam volgend lief: geen idee 

  

Beste boek: weet ik niet 

Schoonste CD: ‘Gewoon anders’ van Zanger Geert 

Mijn Hollywood idool:  Jason Statham 

Mijn Lichtervelde-idool:  Tom Vervaele 

Favoriete frituursnack:  Bicky Burger 

Mooiste kleur:  Blauw 

Saaiste sport: Wandelen 

Foutste lied:  Coco 

Lelijkste leider: Kyartan 

Grootste afkeer van…:  dikke nekken 

Strafste stoot uit het verleden: na de mis in de fontein aan de kerk vallen 

Met dit dier vergelijk ik mezelf:  Kat 

Hiervoor mogen ze mij vroeg uit bed halen:  een gezellig samenzijn met een natje en  een 

droogje 

  

Ik ga op kamp en ik neem ZEKER mee:  mijn rakkers en mijn uniform 
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FLOPFILES 3 
Naam + Voornaam: Simon Loose 

Bijnaam: Loozn 

Adres:  Adriaen Willaertstraat 51 Roeselare 

Geboortedatum:  17 februari 1998 

Studie: Latijn-Wiskunde 

Broers/zussen: Marie Loose 

Hobby’s: Atletiek, Drum, Feesten & Chiro natuurlijk 

  

Afdeling:  Toppers 

Functie in de chiro: functieLOZE leider 

Favoriete vervoersmiddel:  kruipen 

Leukste kampbestemming: Patignies 

Leukste chirolied: Er zaten zes kippen 

Machtigste buitenspel: knikkeren 

Knapste wiet: Lisa Sanders 

Naam huidig lief: Mary-Kate Olsen 

Naam volgend lief: Ashley Olsen 

  

Beste boek: Maan Roos Vis 

Schoonste CD: De grootste hits van Willy Somers 

Mijn Hollywood idool:  Lassie 

Mijn Lichtervelde-idool:  Steven Bogaert 

Favoriete frituursnack:  alles 

Mooiste kleur:  Groen 

Saaiste sport: Ping-Pong 

Foutste lied:  Wake me up before you go-go – Wham! 

Lelijkste leider: duidelijk Colpaert ;) 

Grootste afkeer van…:  Goudgeel G……..  

Strafste stoot uit het verleden: nacht in de verkleedkoffer in het chirokot geslapen 

Met dit dier vergelijk ik mezelf:  blobvis 

Hiervoor mogen ze mij vroeg uit bed halen:  middageten 

  

Ik ga op kamp en ik neem ZEKER mee:  Fox 40 
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FLOPFILES 4 
Naam + Voornaam: Bruynooghe Kobe 

Bijnaam: Poncho (ook Sprinter)  

Adres:  Noordabeelstraat 179, 8830 Gits 

Geboortedatum:  18/02/’98 

Studie: Grieks-Latijn 

Broers/zussen: Neen, ik ben eenzaam  

Hobby’s: Chiro, gitaar en sport (bekijken) 

  

Afdeling:  Rakkers! 

Functie in de chiro: Epische rakkerleider. 

Favoriete vervoersmiddel:  Staelen rosch 

Leukste kampbestemming: Flers 

Leukste chirolied: Zes kippen, liefst 20 minuten aan een stuk! 

Machtigste buitenspel: Nen goeien Big Bag 

Knapste wiet: Onbestaande. 

Naam huidig lief: Emmie 

Naam volgend lief: / 

  

Beste boek: Harry Potter and the Half Blood Prince 

Schoonste CD: Bring Me The Horizon - Sempiternal 

Mijn Hollywood idool:  Peter Dinklage (dienen dwerg van Game of Thrones) 

Mijn Lichtervelde-idool:  Dhr. Tom ‘Den Boom’ Vervaele 

Favoriete frituursnack:  Loempia 

Mooiste kleur:  Geel en zwart  

Saaiste sport: Vinkenzettinge 

Foutste lied:  Alles van De Romeo’s 

Lelijkste leider: (twijfelt niet) Thomas Bogaert! 

Grootste afkeer van…:  De Muur van Geraardsbergen 

Strafste stoot uit het verleden: Wasabi eten, mo mins da was straf… 

Met dit dier vergelijk ik mezelf: Waterbeer  

Hiervoor mogen ze mij vroeg uit bed halen: Om te zeggen dat het zondag is en dat ik te laat 

in de chiro zal zijn als ik me niet haast. En anderzijds een festival.  

  

Ik ga op kamp en ik neem ZEKER mee:  Mijn uniform, m’n rakkers en piljes tegen den 

diarree… (Patignies was niet altijd even aangenaam) 

  



26 
 

FLOPFILES 5 
Naam + Voornaam: Flor Vandenbroucke 

Bijnaam: Babbelaere 

Adres: Zandstraat 47 , Lichtervelde 

Geboortedatum:  08/04/’98 

Studie: Economie wiskunde 

Broers/zussen: Kobe, Daan, Nel 

Hobby’s: Scheidsrechter in de voetbal en chiro natuurlijk! 

  

Afdeling:  Speelclub 

Functie in de chiro: speelclubleider en verantwoordelijke 

voor de kas 

Favoriete vervoersmiddel: Stalen ros 

Leukste kampbestemming: Lommel 

Leukste chirolied: Een grote dikke vlo (vanwege het inzetten van Jaron Devloo) 

Machtigste buitenspel: Set 

Knapste wiet: Ines Bullinck 

Naam huidig lief: Joyce Ornelis 

Naam volgend lief: Maggie De Block 

  

Beste boek: Game of Thrones 

Schoonste CD: Vrijheid – Zanger Geert 

Mijn Hollywood idool:  Zanger Geert 

Mijn Lichtervelde-idool:  Tom ‘boom’ Vervaele 

Favoriete frituursnack:  Mitraillette met een mexicano 

Mooiste kleur:  blauw 

Saaiste sport: Frisbeeën 

Foutste lied:  Mathias Rhein - Verdammt ich lieb’ dich 

Lelijkste leider: Thomas Bogaert 

Grootste afkeer van…: Het einde van een chirokamp 

Strafste stoot uit het verleden: Knock-out liggen na een onzachte botsing met een 

krachtbal 

Met dit dier vergelijk ik mezelf:  Een citroenvlinder 

Hiervoor mogen ze mij vroeg uit bed halen: Voor een 3e seizoen van ‘Het Eiland’ 

  

Ik ga op kamp en ik neem ZEKER mee:  Mijn enige reserveonderbroek 
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KLEURPLAAT 
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SPELLEKESPAGINA 
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ODE AAN EEN LEIDER 
“Onder leiding van kapitein Tom staan deze nieuwelingen klaar om 

er voor jullie een topjaar van te maken!” 

Met het nummer 1: Kobe Bruynooghe (GK) 

Nummer 2: Robin Debaene 

Nummer 3: Brecht Colpaert 

Nummer 4: Jaron Devloo 

Nummer 5: Simon Loose 

Nummer 6: Flor Vandenbroucke 

Nummer 7: Brecht Debaene 

Nummer 8: Robin Snaet 

Nummer 9: Thomas Bogaert 

Nummer 10: Tom Vervaele (C) 

Nummer 14: Benoit Vandendriessche 
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