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Woordje van de redactie 

Beste Flop, ouder of sympathisant,  

Na enkele drukke maanden, vol lekkere ribbetjes en moeilijke quizvragen, begeven wij ons in de 

laatste rechte lijn richting het einde van ons werkjaar. We hebben allemaal 40 dagen gevast en de 

herrijzenis van Jezus Christus gevierd, en zijn klaar om onszelf en onze leden klaar te stomen voor 

alweer een fantastisch kamp.  

De laatste periode van dit jaar zullen wij allen genieten van de zon, zon op onze smoel (duimen uit, 

voor de kenners), grappen en grollen, en uiteraard tal van knotsgekke activiteiten waar uw leiders 

zich voor in het zweet werken! Wij kijken reikhalzend uit naar de talrijke aanwezigheid van Floppen 

op zondagen, en zeker ook op de slotactiviteit.  

Voor die laatste zondag van het jaar trekken de jongste 3 afdelingen naar een bepaald park in de De 

Panne, alwaar men doorgaans heel wat pret beleeft, terwijl de Toppers en Kerels richting Kijkuit 

trekken om er wat avontuurlijk te gaan doen. Informatie over de slotactiviteit wordt u zeker nog 

gegeven in de loop van de komende maanden.  

Zoals ieder jaar, sluiten we ook het werkjaar 2018-2019 af met 10 dagen kamp (7 voor de Sloebers). 

We trekken dit jaar naar bekende oorden, want 7 jaar na Misdaad in Booischot, gaan we die 

Antwerpse gemeente nog eens onveilig maken! Verwacht binnenkort dus maar de leiding van uw 

telg aan de deur om hem in te schrijven voor dagenlang topamusement, en misschien nog 

belangrijker: eventjes rust voor de mama's en papa's. Maak u echter geen zorgen, we worden op 

kamp gesoigneerd en uw kapoen zal niks tekort komen. Ook over het kamp zelf volgt nog informatie, 

zodat u volledig op de hoogte bent van de laagten.  

Veel liefs en kusjes, Uw redactie  
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Woordje van de groepsleiding 

Beste ouders, leden en sympathisanten,  

Allereerst zouden we willen dat jullie even deze songtekst lezen en 10 seconden de ogen sluit. 

START! 

 

Laat ons een bloem 

En wat gras dat nog groen is 

Laat ons een boom 

En het zicht op de zee 

Vergeet voor een keer 

Hoeveel geld een miljoen is 

De wereld die moet nog een eeuwigheid mee 

De meeste zullen wel uit volle borst meezingen als ze deze woorden beginnen te lezen. Ook ikzelf 

begin al vrolijk deze woorden te lezen want het is lente! De bloemen beginnen weer te bloeien, de 

zon begint te schijnen enzoverder. In de laatste paar weken die ons nog resten zullen we proberen 

onze creatieve geesten nog een laatste paar keer te gebruiken om fantastische activiteiten te maken.  

Want in juni moeten de leiders jammer genoeg leren, dit betekent dat de examenactiviteiten 

terugkomen in juni! Maar niet getreurd er staan altijd oud-leiders klaar om voor ons in te springen.  

30 juni is er dan nog een laatste activiteit, de kleinsten gaan Plopsaland  onveilig gaan maken en de 

oudsten gaan naar de Kijk Uit voor een goeie teambuilding. Maar hier zul je nog verdere info van 

krijgen door een mailtje en/of een brief.  

Na de eindactiviteit zijn we al juli, in deze maand zijn jullie lieftallige leiders bezig met het 

voorbereiden van het kamp, dat dit jaar doorgaat van 21 tot 31 juli te Booischot. Dus alleen maar 

positieve vooruitzichten voor de volgende maanden die komen.  

Nogmaals een vrolijk Pasen gewenst van de groepsleiding! 

Jaron Devloo 

Thomas Bogaert  
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General info 

Enkele belangrijke data die je zeker en vast al in de agenda mag plaatsen!!

9 juni: Pinksteren, geen chiro 

30 juni: Examenactiviteit (info volgt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenregeling 2, 16 en 21 juni: 

Sloebers Speelclub Rakkers Toppers Kerels 

14h-16h 14h-16h 14h-16h 16h-18h 16h-18h 
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Sloebers 

Gegroet beste sloebertjes  

Het chirojaar is nu jammerlijk genoeg bijna tot een einde gekomen. Hopelijk hebben jullie er alvast 

van kunnen genieten maar na deze fantastische maanden zijn wij daar zeer zeker van. Hopelijk 

hebben jullie veel eitjes kunnen verzamelen in de tuin.  Want zoals jullie weten zal het deze tijd van 

het jaar al wat warmer worden. Dat is ideaal om jullie zondagnamiddagen te vullen vol leuke en toffe 

spelletjes in onze chiro. 

We zullen er nog een fantastische periode van maken de komende maanden en daarom mogen wij 

jullie dit supermegacoole spelprogramma voorschotelen: 

30/04: stratego in real life, welke stripfiguren komen we vandaag tegen? 

05/05: Het is zover, de jaarlijkse Paralympische Spelen! 

12/05: We leiden jullie op tot echte soldaten! 

19/05: Boetseernamddig, creatief met klei. 

26/05: geen chiro wegens jullie eerste communie/lentefeest. 

02/06: examenactiviteit, chiro van 14u tot 16u 

09/06: examenactiviteit, chiro van 14u tot 16u 

16/06: examenactiviteit, chiro van 14u tot 16u 

23/06: examenactiviteit, chiro van 14u tot 16u 

30/06: eindactiviteit, we gaan met zen allen naar Plopsaland. 
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Speelclub 

Beste speelclubbers, ouders enzovoort… 

Het is weer tijd voor een nieuw Flopke!  

Hopelijk is jullie buik niet opgezwollen door de vele chocolade dat de paashaas heeft 

gebracht. Jullie leiders hebben er alleszins heel veel zin in om jullie nog de beste laatste 

Chirozondagen te bezorgen. We kijken ook al uit naar het kamp die stilaan nadert. Dit is 

trouwens het voorlaatste Flopke, in het volgende Flopke komen jullie te weten wat het 

kampthema voor het kamp in Booischot wordt. We zijn al druk in de weer met het 

voorbereiden van het kamp en het belooft 😉     

We zijn ook al volop bezig met de inschrijvingen voor het kamp, niet getreurd als we nog niet 

zijn langsgekomen we komen zeker! We stellen nu nog even de laatste activiteiten voor voor 

de komende maanden. 

28/04 Wat vuile spelletjes met de overkant 

05/05 ludi aqua  

12/05 We zetten onze mama in de bloemetjes 

19/05 Spetter pieter pater we zwemmen in het water 

26/05 We doen alles in een kleur 

02/06 Examenactiviteit 

09/06 Pinksteren, geen Chiro… 

16/06 Examenactiviteit 

23/06 Examenactiviteit 

30/06 Eindactiviteit: info volgt! 

Zonnige Chirogroeten! 

Stan   Jasper  Wolf   Birger 

0499 419252          0471 224788     0493 53 55 44   0471 622024 
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Rakkers 

Beste rakkers,  

De leiders genieten nog altijd na van hoe leuk het weekend aan zee wel niet was, hopelijk 

jullie ook! En nu ook school weer begonnen is en de paasvakantie ten einde gelopen is (heel 

jammer), willen we jullie heel erg proficiateren met jullie vormsel of jullie lentefeest. Jullie 

zijn nu volwaardige mensen in het rijkdom van Onzevader!  

Wij zijn er zeker van dat jullie na al die langdradige liedjes meezingen in de kerk en da 

stukske karton opeten of al die reuzefeesten, er weer helemaal klaar voor zijn om de laatste 

chiromaanden voor het kamp in Booischot weer super geestig te maken.  

We hebben ondertussen de kampplaats al bezocht en alles is aanwezig om er weer een 

onvergetelijk kamp van te maken. P.S Leider Jelle is op reis geweest naar Italië in de 

paasvakantie en zal vanaf nu dus alleen maar Italiaans meer kunnen praten. Hij heeft ook de 

paus gezien en gevraagd om jullie als nieuwe vormelingen heel goed te beschermen!  

Groetjes, jullie fantastische leiders of zoals Jelle het zou zeggen: Saluti, bellissimi bambini! 

Activiteiten:  

05/05: Lolympische Spelen  

10/05: Vrijdagavond = filmavond 

19/05: T-shirts maken voor op kamp!  

26/05: We maken pizza’s met SOS Italiaan Jelle  

Heel juni zijn er examenactiviteiten dus voor de rakkers is dit van 14u tot 16u.  

Op 9 juni is er geen chiro, want het is Pinksteren.  

30 juni is er eindactiviteit. Info hierover volgt via brief en mail.  
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Middle of the flop 
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Toppers  

Paarden kunnen niet door hun mond ademen. 

Ketchup werd vroeger als medicijn gebruikt. 

2 van de 3 kerelleiders wegen reeds 3 cijfers. 

Zo, dit is wat de leiding heeft bijgeleerd tijdens het paasverlof. Hopelijk was jullie vakantie 

productiever en zijn jullie allemaal goed uitgerust om er nu volop weer in te vliegen voor 

alweer onze laatste periode… OOOHHH… Maar, niet getreurd! Want we sluiten ons jaar af in 

stijl, zowel op culinair, sportief als sociaal vlak. En natuurlijk niet te vergeten na dit alles als 

ultieme afsluiter ons kamp! 

De gewone activiteiten gaan door tot en met … Daarna begint voor de leiding de triestige 

periode der examens :’( Dat wil dus zeggen examenactiviteiten van 16u tot 18u. Onze 

slotactiviteit vindt plaats op 30 juni. Meer info volgt later hierover. 

28/04: We gaan op consultatie bij dokter O….. 

5/05: een ei is een ei! (breng je fiets mee) 

12/05: Door weer en wind! (breng droge kleren mee) 

19/05: Zuiveldegustatie 

26/05: ’t zou al eens nat kunnen worden… (breng je zwembroek en 5euro mee) 

Juni: examenactiviteiten van 16u tot 18u. 

30 juni slotactiviteit: kijk uit voor al het gevaar! (meer info volgt) 

 

Verder blikken we al even vooruit naar het kamp van 21/07 tot 31/07. Bezoekdag valt op 

22/07. We komen vanaf deze periode terug eens langs op huisbezoek om de 

kampinschrijvingen officieel te maken. 

 

Groetjes van de Topperleiding, 

Lukas   0484245380 

Aaron   0468176807 

Simon   0483010342 
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Kerels 

Beste kerels, 

We schrijven 23/04/2019, uw leiders schrijven dit tekstje in moeilijke tijden. Ondanks de enorme 

opluchting dat Joeri wederom in de volgende ronde is geraakt in De Mol, kregen we de hamer volop 

op onze domme kop. Zelfs meesterleugenaar Poenchoe had niet door dat er iemand anders de boel 

bedriegt, en niet de (toch wel knappe, goed voorziene) jonge deerne Kaat. Ook onze vriend Thomas, 

die zelf stekeblind is als een mol wanneer hij in een benevelde bui opnieuw zijn bril is kwijtgespeeld, 

kon niet vermoeden dat het waarschijnlijk wel Elisabet of Axel zal moeten zijn. Tot slot was ook Flor 

even van zijn melk. Ondanks een normale hartslag van in de 100 (woeps), ging deze opeens naar 

bijna 200. Hoe kon het dat de Mol van de leidingsbende, die na een halfjaar zijn kop nog eens liet 

zien, dit niet had kunnen voorspellen...  

Ook tijdens de KEAS-quiz is er wel degelijk heel wat gemold. Vooraleerst verkiest ene Q.C. een 

mediocer feestje in Torhout boven onze kerelkas te spijzen. Vervolgens besliste S.P.  om 1u dat hij 

genoeg werk had verzet (toch wel 1 tas gevuld in de tijd dat Flor er 5 vulde), en vertrok hij op zijn 

stalen ros naar een danszaal dichtbij de markt. Dit tot grote frustatie van I.C., die dan maar besliste 

om nog een goed uur te zitten en zagen, “want hij was er al als eerste”. Dan was er ook nog T. D.M., 

die er maar niet in slaagde 2x 100 lepeltjes op een kar te leggen. Toch zijn we zeker dat deze 

personen waarschijnlijk niet de mol kunnen zijn. Ook S.V., T.B., S.O. en K.L. kunnen we zeker 

afschrijven, daarvoor hebben ze teveel werk verzet. J.K. lijkt misschien wel een kanshebber, onder 

dat stille, gestreken gelaat zitten er wel degelijk veel emoties en snode plannetjes.  

Toch hebben we als leider moeten vaststellen dat er maar 1 echte mol aanwezig was... We hebben 

het uiteraard over D.V., die van het principe “ik kan niet naar de Zwaan, dan breng ik de Zwaan maar 

naar hier” was. Wat uiteraard niet heel erg handig is als er moet gewerkt worden, tot grote 

frustraties van menig kerels en leiders.  

Spijtig genoeg zit het chirojaar er alweer bijna op... Vol schrik denkt onze Thomas Bogaert al aan het 

voorkamp. Poenchoe (alias Sprinter op voorkamp) heeft al bekeken hoeveel uur we onderweg zullen 

zijn naar Booischot. Dit zou een goeie 7 uur moeten worden. We hebben even aan Bogaert gevraagd 

in hoeveel dagen hij dat ten rapste zou kunnen. Zijn conclusie was 4 dagen, wat niet erg naar zin was 

van de medeleiding. We zijn tot het consensus gekomen dat we dit zullen doen in 3 dagen en dat 

Bogaert al volop zal trainen op zijn hometrainer op kot in Gent. Duid allemaal maar al 18 juli met stip 

aan op de kalender, dan begint ons legendarisch (ja, goed voorbereid Ibe Claeys) kamp. 
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Kalender: 

3-5 mei: KEAS-weekend, woep woep 

12 mei: Lob teh fa, gnoj 

19 mei: Met de fiets naar Oostende, tjoeke tjoeke tuut! We verzamelen aan het heem om 13u met 

de fiets mee! 

26 mei: Let the watergames begin 

2 juni: examenactiviteit 

9 juni: examenactiviteit 

16 juni: examenactiviteit 

23 juni: examenactiviteit 

30 juni: Eindactiviteit, info volgt  

 

Bogaert Thomas: 0494509984 

Vandenbroucke Flor: 0474131365 

Bruynooghe Kobe: 0479572344 
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Kleurplaat 
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Spelletjespagina 
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Flopfiles: Aaron Gobeyn 

Bijnaam: Papa Polo 

Adres: Jules Missinnelaan 18  

Geboortedatum: 16/09/2001 

Studies: Techniek wetenschappen 

Broers/zussen: Yentl Gobeyn en Elise Gobeyn 

Hobby’s: Chiro en eten 

 

Afdeling: Toppers 

Favoriete maaltijd op kamp: Stoofvlees met frietjes 

Mooiste chiroherinnering: Ieder kampvuur 

Lelijkste leider: Simon Loose door zijn lange neus 

Naam huidig lief: Niemand 

Naam volgend lief: Zou ik graag zelf een antwoord op weten 😊 

Film die je het meest ontroerd heeft: forrest Gump 

Favoriete Hollywood-idool: Emma Watson 

Favoriete Lichtervelde-idool:  Tom Vervaele 

Saaiste sport: Voetbal 

Hiervoor mogen ze me zeker uit bed halen: Voor iets te eten.  

 

Omschrijf je liefde voor Tom Vervaele in de dichtvorm ABAB CC: 

Tom Vervaele de liefde voor jou kent duizenden gebaren 

Eerst en vooral je bent een echte chirovent 

Niemand in de geschiedenis van de chiro kan jou evenaren 

Door deze zin ben jij op kamp gekend. 

 

Als ik zweet als een rund, 

dan doe ik deze stunt 
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Flopfiles: Brecht Colpaert 

Bijnaam: Colpaert 

Adres: Duifhoekstraat  9 8810 Lichtervelde 

Geboortedatum:  4/02/1998 

Studies: Sociologie 

Broers/zussen: Hanne, Lotte en Annabel  

Hobby’s: Liefhebbersvoetbal, chiro en darten! 

Afdeling: Sloebers 

Favoriete maaltijd op kamp: Papsaus met eiers!! 

Mooiste chiroherinnering: Alle kampen, maar als ik 1 iets moet kiezen: Team Terril! 

Lelijkste leider: Jaron Devloo! 

Naam huidig lief: Kelly Tersnodig 

Naam volgend lief: Joyce Ornelis 

Film die je het meest ontroerd heeft: Tarzan, Brother Bear 

Favoriete Hollywood-idool: The Rock 

Favoriete Lichtervelde-idool:  Vervaele  

Saaiste sport: Fitness 

Hiervoor mogen ze me zeker uit bed halen: Een onverwachts nachtspel 

Mooiste lied: De ring die jij draagt - Wimmie 

Omschrijf je liefde voor Tom Vervaele in de dichtvorm ABAB CC: 

Tom,  

Elke zondag erbij 

Waarom?  

De Chiro maakt je blij 

Wat een eeuwige trouw 

Wat zouden we doen zonder jou 
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Flopfiles: Kenneth Germonprez:  

Bijnaam: MB  

Adres:  Zandstraat 53  

Geboortedatum:  25/09/2001 

Studies: onthaal en recreatie  

Broers/zussen: 1 broer Arno/ 1 zus Kara 

Hobby’s:  Voetbal en CHIRO!!! 

Afdeling:  SLOEBERS 

Favoriete maaltijd op kamp: WAP   

Mooiste chiroherinnering:  al mijn chiro-jaren waren super!  

Lelijkste leider: Aaron Gobeyn  

Naam huidig lief: / 

Naam volgend lief: zullen we nog zien 😉  

Film die je het meest ontroerd heeft: / 

Favoriete Hollywood-idool: vin diesel 

Favoriete Lichtervelde-idool:  Tom Vervaele  

Saaiste sport: Golf 

Hiervoor mogen ze me zeker uit bed halen:  

Een zondag in de chiro en een schitterend kamp! 

 

 


