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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 

Beste Chiroleden, ouders en sympathisanten, 

Een geweldig chirojaar staat weer voor de deur, wij zijn er alvast van overtuigd dat dit opnieuw 

geweldig zal  worden! Jammer genoeg hebben we moeten afscheid nemen van 2 topleiders, Robin 

Snaet en Brent Crevits, maar ook zonder hun zal het wel lukken, we zullen alleszins even hard, en 

zelfs nog harder ons best doen. 

 Een nieuw jaar betekent ook nieuwe leden aanwerven, daarom vragen wij ook nog eens aan jullie 

om zoveel mogelijk aan vriendjes, kennissen, broers, neefjes, onbekenden … door te vertellen wat 

een pret er allemaal niet te beleven valt in de chiro! Stilletjes aan zullen ook de huisbezoeken 

beginnen komen waar we uw zoon zullen inschrijven, als jullie nog met vragen zitten of andere 

hersenkrakers mogen jullie ze dan zeker stellen. Of natuurlijk als je ons tegenkomt op een 

zondagmiddag.  

Dit jaar vieren we ook ons 60-jarig bestaan, dit kunnen we natuurlijk niet aan de kant laten liggen. 

Daarom organiseren we ook een feestweekend, dit namelijk van 17-19 maart 2017. Wat zal er 

allemaal te doen zijn? Vrijdag 17 maart zullen jullie kunnen genieten van een fantastisch optreden 

van 3 topbands in OC De Schouw. Zaterdag zullen jullie hopelijk kunnen genieten van de zon in een 

leuke fotozoektocht/sneukelroute waar je ’s avonds dan kunt afsluiten met de jaarlijkse 

ribbekesavond. Om af te sluiten organiseren we zondag een spel zonder grenzen met daar aan 

sluitend een chirocafé. Een zeer druk maar oooo zo fantastisch weekend dus, u kunt dit alreeds in de 

agenda schrijven, info zal vanzelfsprekend volgen.  

In dit Flopke kunt u nog de nodige informatie terugvinden omtrent het begin van het werkjaar en 

dergelijke. 

Veel leesgenot zou ik zeggen! 

De redactie, 

Maxim, Flor, Thomas en Jonas 
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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING 
Beste ouders en chirosympathisant, 

Naar goede gewoonte mag de groepsleiding ook opnieuw zijn zegje doen. Een nieuw werkjaar, oef, 

eindelijk. Na een zestal weken nietsdoen, met de vingers zitten draaien, nagenieten van het kamp en 

alweer zo hard verlangen naar het nieuwe werkjaar, zijn we er eindelijk terug! We zijn gemotiveerder 

dan ooit om er opnieuw een topjaar van te maken. Het kamp in Bilzen was een ongelooflijk orgelpunt 

op wat voor ons, de leiding, een werkjaar was om in te kaderen. 

Dit jaar vieren we zoals u misschien wel weet (eigenlijk zou u het moeten weten als u het literaire 

topwerk van Thomas op de vorige pagina gelezen hebt) ons 60-jarig bestaan. 60 jaar, jawel, u leest 

het goed. Sommigen onder jullie zullen zich ongetwijfeld wel nog het 55-jarig bestaan herinneren. 

We doen er alles aan om na dit lustrum er een nog beter feestjaar van te maken! Er wordt volop 

gewerkt aan het verspreiden van informatie en programmatie, maar hieronder kunnen we toch al 

een tipje van de sluier oplichten.  

Om te beginnen willen we zeggen dat u het weekend van 17 tot 19 maart 2017 niets mag plannen, 

absoluut niets. Verschuif communiefeesten, trouws, stel geboortes uit of stop met verjaren. Dat 

weekend is er meer dan genoeg te doen die al het voorgaande zal overtreffen. Er zullen concerten 

zijn, er zal gefietst en gesneukeld kunnen worden en er zal geduwd, getrokken, gelopen en 

gewonnen kunnen worden in het spel zonder grenzen. Ook combineren we onze Ribbetjesavond met 

het feestweekend, deze zal plaatsvinden op zaterdagavond. Panikeer niet, alles zal overzichtelijk in 

affiches, flyers en boekjes gegoten worden de komende weken zodat u van dit hele gebeuren niets 

hoeft te missen! 

Nu wij (Jonas en Maxim) al wat oudere rotten in het vak geworden zijn, moeten wij stilaan ook 

uitkijken naar opvolging. Jonas begint aan zijn tweede jaar, Maxim ondertussen aan zijn derde jaar 

als groepsleider. Maar gelukkig kunnen we rekenen op een nieuwe garde die klaar staat om de 

fakkels over te nemen. Ze zullen dit jaar het reilen en zeilen kunnen leren om het dan volgend jaar 

volledig over te nemen. Aan ons om hen hieronder eens kort voor te stellen.  

Jaron Devloo kent iedereen ondertussen. Dit blonde adonis die vorig jaar de sloebers voor zijn 

rekening nam en dit jaar een trapje hoger mikt. Hij laat zich niet afschrikken door de groeiende 

verantwoordelijkheid en staat helemaal klaar om die gewind op te nemen. Absoluut een aanwinst 

aan het roer van onze leidingsgroep! 

Daarnaast is er Thomas Bogaert. Zijn familienaam weerklinkt als een klok in het Lichterveldse 

schepencollege en ver daarbuiten, zou zijn vader daar voor iets kunnen tussenzitten? Dat is maar de 

vraag, maar Thomas moet zeker niet onderdoen. Hij is een jongeman die van aanpakken weet en 

volgens ons perfect geschikt is om het groepsleiderschap over te nemen. Samen met Jaron 

ongetwijfeld een onvermijdelijke tandem! 

Dan rest er ons niets meer om jullie veel leesplezier en een fantastisch werkjaar te wensen. 

Tot ergens op het plein, 

Jonas, Thomas, Jaron en Maxim 
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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 

 11 september: startdag 

 18/25 september: inloopzondagen (zondagen waarop we nog wat extra aandacht besteden 

aan de nieuwkomers!) 

 16 oktober: Geen Chiro. De leiding is op leidingsweekend 

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

 Zaterdag 29 oktober: Lukkenslag (informatie volgt nog) 

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

 20 november: Chirstus Koning (info volgt nog) 

 18 december: Laatste chiroactiviteit van 2015 

 4 februari optredens met 80-90-2000 fuif achteraf!!  

 17-18-19 maart 2017: 60-jarig bestaan! 

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 VAN DE LEIDING 
Jullie hebben er ongetwijfeld reikhalzend zitten naar uitkijken, er staat weer een nieuw chirojaar voor 

de deur! De meesten van jullie kennen de leiders al, want dit jaar hebben we geen nieuwe 

aanwinsten in de leidingsploeg (we hadden namelijk geen aspi’s vorig jaar). Wel namen we op het 

einde van het kamp in Bilzen afscheid van twee leiders die geen tijd meer hadden om zich nog verder 

in te zetten in onze chiro. Bedankt Robin Snaet en Brent Crevits voor alles wat jullie voor de chiro 

hebben gedaan.  

We beseffen dat er heel wat jonge en nieuwe leden nog niet goed al de leiders kennen, daarom 

stellen we hen nog eens allemaal voor.  

 

Groepsleiding 

Maxim Goethals     Jonas Vandepoele 

 

 

 

 

 

 

Groepsleiding in opleiding 

Jaron Devloo     Thomas Bogaert 

 

f 

 

 

 

 

 

 

Sloebers (3) 

Stan De Meulenaere (13/01/’94): 

Stan De Meulenaere kunnen we zonder twijfel een constante noemen in 

de sloeberleiding, hij stond er reeds 4 van zijn 5 jaren als leider. Hij 

behoort dan ook tot een van de oude rotten van de chiro. Hij weet perfect 

wat hij moet doen om zijn sloebertjes een leuke zondagnamiddag te laten 
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beleven. Stan is ook de persoon die altijd als eerste in de bres springt om karweitjes voor de 

chiro op te lossen, een niet te missen kracht dus! 

 

Jonas Vandepoele (20/03/’96): 

Jonas Vandepoele is net zoals Stan gek van de sloebers, zijn eerste 2 

jaar als leider was hij namelijk sloeberleider. Vorig jaar amuseerde hij 

zich kostelijk, maar toch beseft hij nu dat hij in de wieg is gelegd om 

sloeberleider te zijn. Jonas kunnen we ongetwijfeld een harde werker 

noemen, samen met zijn broer Thijs is hij opgegroeid in een echte 

chirofamilie. Zijn liefde voor de chiro zat er dus altijd al in. 

 

Lennert Decock (29/10/’96): 

Lennert Decock begint dit jaar aan zijn 4e jaar leiding, hij stond reeds bij de 

speelclub, de toppers en de kerels. We liegen niet als we zeggen dat Lennert 

perfect al de afdelingen aankan. Jong of oud, zolang hij zijn gasten een leuke 

namiddag kan bezorgen, is Lennert present. Met Lennert erbij kunnen we dan 

ook spreken van een ijzersterke leidingsploeg.  

 

 

Speelclub (3) 

Jaron Devloo (16/01/’98): 

Na een geweldig jaar bij de sloebers besliste Jaron Devloo om mee op te 

schuiven met de helft van zijn sloebers naar de speelclub. We kunnen dan 

ook zeggen dat hij er ongelooflijk veel zin in heeft. Jaron zijn enthousiasme 

is een van zijn sterke punten, dit is dan ook een van de redenen waarom 

Jaron groepsleider in opleiding is. Bij hem weten we dat de toekomst van 

de chiro, net als het welzijn van uw speelclubber,  in goede handen is!  

 

Kobe Bruynooghe(18/02/’98): 

Kobe Bruynooghe is de grootste van de leidingsploeg, het grootste hart heeft hij 

zeker ook (kijk maar naar de resem meisjes die hij reeds verzamelde). Vorig jaar 

was Kobe rakkerleider, hij was laaiend enthousiast over zijn eerste jaar als leider. 

Een van zijn hoogtepunten was de leidingsswitch op kamp, op die dag mocht hij 

voor één keer speelclubleider zijn. Gezien zijn keuze voor de speelclub dit jaar, 

viel dit dus erg goed mee !  

 

Brecht Debaene(06/06/’98): 

Brecht Debaene stond vorig jaar bij de toppers, terwijl zijn tweelingbroer 

Robin bij de speelclub stond. Blijkbaar vielen deze keuzes erg in de smaak, 

want ze hebben er niets beters op gevonden dan gewoon te wisselen. 

Brecht is nu speelclubleider en Robin topperleiding. De speelclubbers 

nemen dit jaar dus afscheid van hun leider Brecht, maar krijgen er een 

nieuwe Brecht voor in de plaats, wat een geluk! 
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Rakkers (3) 

Miel Oosthuyse (07/01/’94): 

Met Miel Oosthuyse kon het niet anders dan goedkomen (op vlak van de chiro 

dan toch, knipoog), de Oosthuyses zijn dan ook echte chiromannen. Miel stond 

vorig jaar al bij de rakkers, dit jaar breidt hij er gewoon een vervolg aan. Hij 

kreeg van thuis uit mee dat elk lid van de chiro gelijk is, wees dus maar gerust 

dat uw rakker in goede handen is.  

 

Thomas Bogaert(14/07/’98): 

Thomas Bogaert begint dit jaar (net als elke andere leider van het jaar ’98) 

aan zijn tweede jaar als leider. Dit jaar zal hij zich opnieuw 100% moeten 

smijten, want samen met Jaron wordt hij voorbereid op het 

groepsleiderschap. Vorig jaar was hij sloeberleider, dit jaar mikte hij op 

een iets oudere afdeling, zodat hij zijn gekke kant nog extra in de verf kan 

zetten. Met Miel en Flor erbij wordt dit dus zeker een onvergetelijk jaar! 

 

Flor Vandenbroucke(08/04/’98) 

Flor Vandenbroucke is ook niet aan zijn proefstuk toe, vorig jaar zorgde hij ervoor 

dat de speelclub een onvergetelijk jaar beleefde, hier wil hij dit jaar een vervolg 

aan breien door mee op te schuiven naar de rakkers. Flor is samen met Simon 

verantwoordelijk voor de financiën van de chiro, een niet te onderschatten 

verantwoordelijkheid. Toch heeft hij nog ruimschoots de tijd om ultrazotte 

activiteiten voor zijn rakkers voor te bereiden.  

 

 

 

 

Toppers (3) 

Brecht Colpaert(04/02/’98) 

Brecht Colpaert staat dit jaar opnieuw samen met Robin, maar dan wel 

bij een andere afdeling. Brecht doet niet onder voor zijn 3 zussen als we 

kijken op chirovlak. Hij is altijd al een koptrekker geweest, dit zal dit jaar 

absoluut niet veranderen. Met leiders als Brecht, Robin en Benoit zullen 

de toppers hun verstand af en toe op 0 moeten zetten, want gestoorde 

activiteiten zullen zeker op hen af komen! 

 

 

Benoit Vandendriessche(14/06/’98) 

Benoit Vandendriessche zet al eens graag de bloemetjes buiten, hoe kan het ook 

anders... Toch staat hij altijd paraat voor zijn leden, dit zal nu ook niet anders zijn. 

Benoit was vorig jaar rakkerleider en schuift dus dit jaar mee op, ongetwijfeld tot 

grote vreugde van al de ex-rakkers!  
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Robin Debaene(06/06/’98) 

Robin Debaene ziet het al helemaal zitten met zijn twee medeleiders. Op 

vlak van droge humor is hij vast en zeker een aanwinst. Het wordt afwachten 

of hij net zo’n goede topperleider wordt als zijn broer vorig jaar was, maar 

we hebben er alle vertrouwen in. Het onderscheid met zijn broer Brecht is 

niet altijd even gemakkelijk te zien, hopelijk laat hij net zoals vorig jaar zijn 

lelijke bakkebaarden staan, zodat dit euvel snel is opgelost. 

 

Kerels (3) 

Maxim Goethals (25/10/’95) 

Maxim begint dit jaar al aan zijn 5e jaar leiding. Dit wordt ook zijn 3e jaar als 

groepsleider. Maxim weet dus perfect wat er moet gebeuren in de chiro en op 

welk tijdstip. Voor vragen of om iets te melden, kun je dus altijd bij Jonas of 

Maxim terecht. Ook al draagt hij veel verantwoordelijkheden, Maxim staat altijd 

klaar om eens gek te doen, amusement gegarandeerd dus!  

 

Steven  Cortvriendt(16/05/’95) 

Steven Cortvriendt staat dit jaar bij de kerels. Hij miste vorig jaar zijn 

toenmalige toppers, dus vond hij er niets beters op dan opnieuw bij hen 

te staan (op speciaal verzoek van Jaron Vandamme). Steven houdt van 

grappen en grollen, maar kan ook erg serieus zijn als het moet. Steven 

kunnen we toch ook al bij de oude garde rekenen, ook al zou je dat toch 

niet meteen zeggen als je hem ziet. 

 

Simon Loose(17/02/’98) 

Simon Loose zit nog maar 3 jaar in de chiro, maar is reeds een echte chiroman. 

Ook is hij het rekenwonder van onze chiro, vandaar dat hij dit jaar samen met 

Flor de financiën zal beheren. Vorig jaar deed Simon de toppers, de iets oudere 

leeftijd ligt hem wel, vandaar zijn keuze voor de kerels dit jaar.  

 

Aspi’s (2) 

Tuur Oosthuyse(07/01/’94) 

Dit jaar hebben we opnieuw aspi’s, Tuur zag het dan ook direct zitten 

om zich te ontfermen over deze afdeling. Ervaring heeft hij al genoeg 

om dit tot een goed eind te brengen, hij begint reeds aan zijn 6e jaar 

leiding. Sinds vorig jaar is Tuur beginnen werken, vandaar zet hij een 

stap terug als kasleider. Hij zal dus zijn volledige tijd in zijn aspi’s 

kunnen stoppen! 

 

Thijs Vandepoele (27/10/’94) 

Thijs Vandepoele begint net als Tuur, Stan en Miel aan zijn 6e jaar leiding. 2 jaar 

geleden amuseerde hij zich rot bij de kerels, dit jaar wilde hij dan ook erg graag 

de aspi’s doen om zich te herenigen met zijn toenmalige gasten. Thijs is een van 

de oude rotten van de chiro, maar als het op flauwe kindermopjes aankomt, is hij 
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de eerste om zich kapot te lachen. Er zal dit jaar dan ook waarschijnlijk heel wat afgelachen 

worden bij de aspi’s.  

 

Helden (1) 

Tom “Thomas, Vervich, Boom, Vervaste, Papa” Vervaele (04/05/’73) 

Tom Vervaele zit al in de chiro sinds hij 6 jaar was, hij is dus al bijna langer leider 

dan de gehele leidingsploeg samen, wat een held! Tom staat niet ingedeeld bij 

een afdeling, maar vormt er weliswaar een op zijn eentje, namelijk de Helden. 

Tom is gekend in heel Lichtervelde, je komt hem dan ook erg vaak tegen in zijn 

grijze camionette. We danken Tom voor zijn jarenlange inzet, Chirojongens 

Lichtervelde zou niet meer hetzelfde zijn zonder onze Tom. 
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JAARTHEMA: CHIROCYCLE 
Zoals ieder werkjaar stelt Chiro Nationaal een algemeen jaarthema voor. Dit jaar gaan ze de groene 

tour op en kozen ze voor Chirocycle. Hieronder 

een kort woordje uitleg. 

Drie woorden: precycle, recycle en upcycle. Of in 
één woord: minder verspillen! Minder verspilling 
van eten, van materiaal, van water, van energie 
en van grondstoffen.  Hoe? Door afval te 
vermijden, spullen te hergebruiken, of van iets 
ouds iets nieuws te maken. Door te kringlopen 
dus. 

Concreet: we zetten leiding en leden ertoe 
aan om zo weinig mogelijk voedsel, energie, 
water en ander materiaal te verspillen. We 
sensibiliseren Chirogroepen en zetten 
hen creatief aan het werk. 

We leggen de nadruk op drie manieren van '-
cycling'. We maken onze leiding en leden ervan 
bewust dat je met afval en oud materiaal heel wat meer kunt doen dan afvoeren naar het 
containerpark. Ja, dat je die afvalberg zelfs kunt vermijden. En niet zoals je dat op school leert, maar 
om er zelf creatief mee aan de slag te gaan. 

Precycling: afval verminderen door het te vermijden. Je wordt weleens verleid om goedkope gadgets 
te kopen voor spelen of als kampaandenken: onnodig afval dat gemakkelijk vermeden kan worden. 
Maar ook: voedsel voor op kamp kopen met zo weinig mogelijk verpakking, het kampdecor 
integreren in de kampplaats, enz. 

Recycling: materiaal hergebruiken. Dat kan je ruim zien: van afval sorteren tot bepaalde materialen 
hergebruiken (bv. bekertjes op fuiven). Veel Chirogroepen gooien het afval allemaal in een grote 
container. Wat ze vaak niet weten, is dat gemeenten ook aparte containers kunnen voorzien voor 
papier/karton, pmd en restafval. 

Upcycling: oude materialen hergebruiken om er iets nieuws mee te maken. Vaak hebben 
Chirogroepen al een schat aan knutselmateriaal voorhanden zonder dat ze het weten. Kroonkurken 
worden juweeltjes, oude kleren worden omgetoverd tot een originele kussensloop, oude palletten 
worden nieuwe meubels voor in het lokaal, enz 
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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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Kostenraming kamp Bilzen 
Kostenraming kamp Bilzen 

Hieronder vindt u een vereenvoudigd overzicht van de inkomsten en de uitgaven van het kamp. Na 

ieder kamp proberen we u dit te geven, zodat u als ouder kan zien naar welke zaken uw €140 (€120 

euro voor de sloebers) zijn gegaan. 

 

 Inkomsten: dit is natuurlijk de som van het inschrijvingsgeld van de leiding en de leden. 

15 sloebers die €120 betaalden: €1800 

60 leden en leiders die €140 betaalden: €8400 

 

Totale inkomsten: €10 200 

 

 Uitgaven 

Vlees: €3450,40 

Groenten: €400 

Overig eten (zaken zoals cornflakes, brood, pasta, broodbeleg ...) : €1876,90 

Verplaatsingskosten(NMBS, De Lijn): €453 

Aanvulling EHBO-koffer: €94,23 

Spelmateriaal: €805,24 

Tent-, elektriciteit-, en watermateriaal: €942,58 

Huur kampplaats: €1995 

 

Totale uitgaven: €10 017,35 

 

 €10 200 – 10 017,35 = 182,65 
 

We hebben dus €182,65 overgehouden aan het kamp, dit bedrag wordt natuurlijk opnieuw 

geïnvesteerd in de noden van de chiro, dus komt dit ook uw zoon ten goede.  

Bedankt voor het vertrouwen om uw kind met ons mee op kamp te sturen! 
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SLOEBERS 
Beste Sloebers, beste ouders, 

Eindelijk, het Chiro jaar kan weer van start gaan, we kunnen niet wachten om er terug helemaal in te 

vliegen! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als jullie leiders? Want er staan jullie 3 kleppers van 

leiders te wachten! Wij hebben alvast nog niet stilgezeten en hebben al enkele activiteiten samen 

gebokst, je kan ze hier onder zien! 

Jonas: 
Jonas is bezig aan zijn vierde jaar leiding waarvan de helft als groepsleiding. Hij heeft ook al enige 
ervaring bij de sloebers aangezien het al zijn derde jaar is bij de sloebers.  
 
Stan: 
De ancien van de groep is Stan. Dit jaar is het al zijn zesde jaar leiding! Na al drie keer bij de sloebers 
te hebben gestaan, doet hij er graag nog een vierde keer bij. Want je weet wat ze zeggen: ‘vierde 
keer, beste keer!’ 
 
Lennert: 
Na een jaar speelclub, een jaar topper en een jaar kerelleider geweest te zijn, vond Lennert het tijd 
om eens onze kleinste pagadders een heel jaar te amuseren met de leukste spelletjes! 
 
Volgens ons is dit het perfecte team om jullie kroost een heel jaar te verrassen met nieuwe en 
originele activiteiten. 
Wij zien het zitten, jullie toch ook???!!! 
 
Tegen de ouders willen we alvast eens zeggen dat we altijd met veel plezier voor jullie oogappeltjes 
zullen zorgen, spelletjes spelen en veel memorabele momenten beleven, bedankt voor het 
vertrouwen! 
 

11/09: Startdag 
18/09: Wie zijn jullie leiders en wie zijn onze sloebers? 
25/09: Vriendjesdag!!! Breng allemaal zoveel mogelijk vriendjes mee 
02/10: We gaan naar de maan  
09/10: We zullen eens testen of jullie wel echt sloebers zijn (breng verse kleren mee) 
16/10: Geen chiro wegens leidingsweekend  
23/10: We gaan er op uit naar het bos en met jullie spruit! 
29/10: Tzal wel lukken #lukkenslagopzaterdag (info volgt) 
06/11: Wie is de beste sloeber? 
13/11: We stellen jullie kennis eens op de proef 
20/11: Chriko (Heel de dag vieren we Christus Koning, info volgt) 
27/11: We maken echte zwarte pieten van jullie  
04/12: De Sint doet zijn blijde intrede!!! 
11/12: We laten MARS PIJN hebben 
18/12: Kerstfeest, breng een cadeautje mee ter waarde van 5 euro.  
25/12: Gelukkig Kerstmis!  (Geen chiro) 
01/01: En een vrolijk Nieuwjaar! (Geen chiro) 
 
Bij vragen: aarzel niet ons te contacteren 
Stan De Meulenaere   Jonas Vandepoele   Lennert Decock 
0499/41.92.52                                            0491/59.42.20                   0474/12.72.52 
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SPEELCLUUUUUB  
Gegroet beste speelclub, 

Het nieuwe chirojaar is begonnen joepieeeee, hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij. Met 

veel plezier zullen wij (Brecht, Kobe en Jaron) jullie iedere zondag van 14u tot 17u entertainen met 

toffe en originele activiteiten en zoveel meer. Om de zondagmiddag nog leuker te maken zijn 

vriendjes die zich eens goed willen uitleven altijd welkom (hoe enthousiaster hoe beter natuurlijk)!! 

Jullie kennen ons natuurlijk van vorig jaar maar we gaan ons toch nog even kort voorstellen. We zijn 

alle drie super toffe tweedejaars leiding (even ter info): 

Kobe (leider Poncho): Zeker niet onbekend bij de speelclub, hij zal weer 

iedere zondag paraat staan en stipt aanwezig zijn om het beste van 

zichzelf te geven. Deze mooie jongen zullen jullie zeker herkennen aan 

z’n lengte, bril en eventuele poncho. 

Jaron (leider Delvaux): Jaron stond vorig jaar bij de sloebers, dus er zullen 

ongetwijfeld wel Speelclubbers zijn die hem nog kennen. Deze blonde god 

neemt al eens graag initiatief en zal er dus voor zorgen dat iedere zondag 

een feest is. Zijn brede schouders zijn ook ideaal om op te spelen.  

Brecht (leider C-attest): Jullie kennen mij waarschijnlijk als 

broer van leider Bakke, ik zal dan ook met veel plezier zijn 

plaats in de speelclubleiding overnemen. Ik hoop dat ik dit 

chirojaar met jullie tot een goed einde kan brengen en 

afsluiten met supertof kamp. Ik zie het in ieder geval al 

zitten!! 

Hieronder onze spetterende activiteiten: 

18/9: We leren elkaars sterke en zwakke punten kennen: Laddercompetitie!  
25/9: Een toch doorheen een beek, breng verse kleren en een handdoek mee. 
2/10: De bal is rond. 
9/10: Zoek de bosklapper. (Voor de niet-eiland kijkers onder ons, bosspel dus) 
16/10: Geen Chiro wegens leidingsweekend. 
23/10: Het grote griezel feest! 
30/10: Geen Chiro wegens lukkenslag op 29/10, allen aanwezig op zaterdag dus! (Info volgt) 
6/11: We maken onze eigen T-shirt 
13/11: We zorgen ervoor dat mama’s wasmachine overuren zal doen, verse kleren zijn een must. 
20/11: Christus koning, info volgt. 
27/11: De. Slimste.Speelclubber.Ter.Wereld. Stop de klok! 
4/12: Hij komt… 
11/12: We gaan voor goud! (L)olympische spelen 
18/12: Kerstfeestje, breng een cadeau mee van ongeveer 5 euro. 

Met speelse groet, 

Jullie Speelclubleiding! 

Jaron (0489 43 94 97) 
Kobe (0479 57 23 44) 
Brecht (0472 01 71 84) 
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RAKKERS 
Beste Rakkers,  

Aangezien de 2e jaars rakkers mezelf (Miel) al kennen en aangezien de eerste jaars Flor al kennen, 

laten we hieronder wat ruimte voor de voorstelling van de voor jullie nog onbekende leider Thomas 

Bogaert.  

HeyHoplaHoi beste rakkers, 

De meesten van jullie zullen mij waarschijnlijk wel al kennen, ik ben de leider met een kathedraal van 

een lichaam! Samen met dandy Flor en sos Miel zullen wij ons best doen om jullie een jaar te geven 

om niet rap te vergeten. Hieronder kunnen jullie de activiteiten vinden, het zal jullie wel opvallen dat 

we sommige eigenaardige beschrijvingen gebruikt hebben. Dit komt van het ludieke programma: Het 

eiland. Zeker eens de moeite om dit op te zoeken!!  

Omdat ik zo’n grote fan ben van de rakkers en het eiland heb ik een versje gemaakt! Hopelijk zie ik 

jullie snel, namens alle leiders wil ik nog zeggen dat wij het zien zitten dit jaar, hopelijk jullie ook?! 

Geniet nog van de mooie foto’s van de leiders op de andere pagina! 

  

Elke zondag een namiddag vol leute en 

plezier, dat wil ook zeggen haal een uniform 

van de banier!  

Hopelijk zit er een Michel, Guido of Franky in 

de groep, dan eten wij uit vreugde een 

kippesoep. 

Ik ben niet alleen content met een super 

bende als de rakkers, ook met Miel en Flor 

als mijn makkers. 

Zo dit was mijn vers, als ik jullie weerzie 

krijgt iedereen van leider Flor een kers. 
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11/09 Startdag 

18/09 Ze hebben Thomas en Flor gewist.  

25/09 Ik wil nu dat gij zegt dat ik geen wind gelaten heb. We spelen het grote zwijntjesspel, vuile 

kleren zijn een aanrader.  

02/10 Expeditie Robinson  

09/10 Jantje vraagt aan een dom blondje: Waar is het bos? Zegt het dom blondje: Ik weet het niet de 

bomen staan er voor.  Hihihi xD 

16/10 Leidingsweekend GEEN CHIRO 

22/10 Pre-griezelfeest: kom verkleed voor extra punten! 

30/10 Lukkenslag op ZATERDAG vanaf 9u zijn jullie allen van harte welkom om zoveel mogelijk 

koeken te verkopen! Je kan hiermee een medaille voor lukkenkampioen verdienen + eeuwige roem 

en dankbaarheid. 

06/11 Pas op voor het putteke! We gaan voor niets of niemand uit de weg... 

13/11 Wat is tevens een fruitsoort en ook een vogel? Denk hier alvast eens over na! 

20/11 Christus Koning (info volgt) 

27/11 Het beste dat ze ooit gemaakt hebben: PIZZA 

2,3/12 WEEKEND! Info volgt, de zondag is er dan geen chiro! 

11/12 Olympic wintergames 

18/12 Breng een zo groen mogelijk cadeautje mee van rond de 5 euro. Wij zorgen voor de 

kerstboom! 

25/12 GEEN CHIRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Miel: 0477 83 72 57 

Flor: 0474 13 13 65 

Thomas: 0494 50 99 84 
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MIDDLE OF THE FLOP 
Dit keer doen we iets heel anders, omdat wij zo’n fan zijn van de nieuwe fuifnaam van de wietjes, en 

een beetje reclame willen maken voor hun, een heel nieuw middle of the flop! Een variant op “Waar 

is Wally”.  

Waar is Brecht Colpaert?  

 

Waar is Tom Vervaele? 
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Waar is Poncho?  

 

Waar is iedereen fuif? (Speciaal voor de chirowietjes, meerdere antwoorden 

mogelijk) 
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TOPPERS 
Beste toppers 

Eindelijk is het weer zo ver EEN NIEUW CHIROJAAR!!! Ook dit jaar vol spetterende 
activiteiten, leuke spelletjes en toffe leiders. Voor sommigen onder jullie nog even 
vermelden dat jullie iedere zondag een half uur extra kunnen genieten van de Chiro, 
want deze is voor de toppers tot 17u30, yesss!  
Wij hopen alleszins dat jullie iedere zondag met grote aantallen aanwezig zullen zijn 
om iedere zondagnamiddag tot een goed einde te brengen. 
Jullie leiders kunnen niet wachten om leiding te geven, hopelijk zien jullie dit nieuwe 
jaar even hard zitten. Maar wie zijn jullie leiders nu eigenlijk? Daarom stellen we ons 
hier even voor: 

 

Robin Debaene (ook wel leider bakke genoemd) wordt af en toe wel eens 
verward met zijn tweelingsbroer leider Brecht (die bij de speelclub staat).  

Robin Debaene: 0472 01 71 84 

 

Benoit Vandendriessche ( ook wel leider Beneuni genoemd) zal jullie 
met veel plezier een super jaar geven met zijn bijna grappige moppen! 

Benoit Vandendriessche: 0497 80 51 55 

 

Brecht Colpaert ( of gewoon Colpaert) komt uit een rasechte 
chirofamilie en zal jullie zeker opleiden en keihard maken! 

Brecht Colpaert: 0494 98 98 62 

Maar wat doen we nu eigenlijk in dit super-cool-mega-vet-fantastisch-nog-nooit-
evenaart chirojaar? 

11/09: Startdag 
18/09: Kicking the field… 
25/09: Gluugluugluugluu 
02/10: Leider –Bakke –gaat- wild-namiddag  
09/10: Dierympische spelen, neem allemaal een levend ( ongevaarlijk) dier mee  
16/10: Geen chiro, jullie leiders gaan op weekend. 
23/10: Tommeke Tommeke wa doe je nu? Breng allemaal jullie fiets mee. 
ZATERDAG = 29/10: Da gaat ier weer goed lukn!! Lukkenslag ( info volgt nog) 
30/10: Geen chiro vanwege Lukkenslag 
06/11: We begeven ons op glad ijs ( info volgt)  
13/11: Taartn, kaartn en kaffie  
20/11: Christus koning ( Info volgt nog) 
27/11: Fist of Zen  
04/12: Hey komt !!! 
11/12: Ijsbeire, da doen we geire  
18/12: Kerstfeestje, zorg allemaal voor een cadeau rijmend op ‘rood’ (5euro) 
25/12: Geen chiro! Zalig kerstfeest! 
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KERELS 
Wij groeten jullie, 

Dit jaar starten we ons werkjaar op de herdenking van 15 jaar 11 september... En dat moeten we 

vieren! Drama’s voltrokken zich een decennia-en-een-half geleden, de geboorte van Leander Faes. 

George  Bush legde de eed af als president en de kleine spruit Gobeyn  zette zijn eerste 

stapjes/stappen op de tatami. De geboorte van de NVA alsook die van Vanpraet, kortom een 

bewogen jaar vol dramatiek en dat is nu net wat we hopen te bereiken met jullie dat jaar, maar dan 

misschien toch met een positieve noot... (hopelijk).  

 

Jullie worden 16: legaal smoren, drinken , de liefde bedrijven en Vandamme zal niet meer in den duik 

bepaalde media moeten bekijken. De eerste stoppels komen boven, hopelijk blijft Germonprez nog 

altijd MB. Alhoewel, hopelijk voor Coussement wordt dit het jaar waarin z’n kleine zusje van onder 

het juk van MB komt.  Bij deze toch al gezegende leeftijd komt meestal de laatste groeispurt, Lukas 

zal dit jaar wel over het net kunnen slaan! 

 

Dit zal ook (hopelijk) het jaar zijn waarin Birger leert OP de  bal trappen en zich misschien wel 

ontpopt tot de Lichterveldse Messi. Misschien komt er dit jaar weer een leidingsswitch, waarin Jasper 

zich tot de ultieme koning  van het plebs kan kronen en kan Miguel zich deze keer zowel in als uit het 

water alsnog kronen tot koning! 

 

Nu jullie  zelf al weten wat jullie te wachten staat, willen wij ook nog graag eens voorstellen wie uw 

nieuwe leiders zijn. Eigenlijk kan dat jullie niet zo veel schelen, jullie hebben ons wel al zien 

ronddolen op het chiroplein. Maar jullie ouderen weten toch altijd graag naar wie hun jong veulen 

gestuurd wordt op zondagnamiddag. Daarom, een korte inleiding. 

 

Simon Loose. Deze blonde adonis begint aan zijn tweede jaar als leider. Hij stond vorig jaar bij de 

toppers en mikt dit jaar resoluut een stap hoger. Vanaf dit jaar zal Simon zich ook bezighouden met 

de kas, dus alle geldzaken kunnen via hem geregeld worden. Verder bezoekt Simon al eens graag een 

frietkot en is hij niet bang om eens een avondje van huis te zijn. 

 

Steven Cortvriendt. Begint ondertussen aan zijn vijfde jaar in de leiding! Een jongeman aan wie je 

alles kunt vragen en die zich als het moet volledig ten dienste van de chiro stelt. Hij mikt nogal op 

houvast en volgt dus graag zijn gasten naar een hogere afdeling. Zo ook met jullie, hij kon jullie niet 

missen en koos daarom resoluut voor de kerels! 

 

Maxim Goethals. Begint net als Steven ook aan zijn vijfde jaar als leider. Ook hij is voor jullie geen 

onbekende, weet je nog, een jaar of 2-3 geleden, samen met die andere duistere figuur waarvan zijn 

naam mij nu even ontsnapt... Geprikkeld om nog eens een oudere afdeling te doen koos hij zonder 

omwegen voor de kerels. (en ook wel een beetje omdat hij jullie tof vindt misschien ook wel een heel 

klein beetje zo.). 

 

Drie toppers (haha, woordspeling) dus om het chirowerkjaar mee te door te komen! 
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Kerelprogramma voor de rest van 2016 
11/09 Startdag 

18/09 Jaarbespreking... 

25/09 https://www.youtube.com/watch?v=Z68u6dJqoI0 

2/10   Alternatieve  heavy-games 

9/10   Reactietocht  

16/10 Geen activiteit... De leiders gaan het jaar voorbereiden op leidingsweekend 

21/10 ’t Is eens wat anders, de vrijdag... 

29/10 Lukkenslag, da moe lukken! 

6/11   Ie zou wel ki binnengletsen  

13/11 Start leefweek (’s avonds te starten, verdere info volgt) 

18/11 Einde leefweek 

20/11 Christus Koning, verdere info volgt! 

27/11 laat maar ki gletsen (breng 10 euro mee) 

4/12   Hij komt, Hij komt... 

11/12 Examenactiviteit 

18/12 Examenactiviteit/Kerstfeestje 

23/12 Kerstmarkt in Lichterveldeee 

25/12 Geen Chiro 

 

 

Weest gegroet, 

Uw Kerelleiding , 

 

Steven Cortvriendt  0477 94 10 27 

Maxim Goethals  0495 48 81 76 

Simon Loose  0483 01 03 42 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Z68u6dJqoI0
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ASPI’S 
 

Yeeepsee Aspi’s, 

Jawel Aspi’s, voelt het niet heerlijk om zo aangesproken te mogen worden! na jarenlang wachten zijn 

jullie hier toch nog geraakt! En dit jaar hebben jullie terug een koppel topleiders erbij en dit GRATIS 

EN VOOR NIKS!!!! Beiden zijn het ervaren rotten in het vak van leider zijn! 

Bij deze zullen we dan ook de eerste leider in het gezelschap eens voorstellen aan jullie:  

En die eerst leider is Tuur Oosthuyse, hij heeft al enige ervaring bij het leiding geven aan de Aspi’s en 

zal dit dan ook weer dit jaar voortreffelijk gaan doen! Verder is hij al bezig met zijn 6 de leidingsjaar 

en staat er ook dit jaar weer klaar met volle goesting. Leider Tuur hoort ook al bij de categorie 

‘werkende leiders’ want hij werkt sinds dit jaar bij Inagro, jawel daar toont deze leider tijdens de 

week zijn beste kunstjes. 

De tweede leider die jullie toegewezen kregen dit jaar is niemand minder dan Thijs Vandepoele! 

Jullie kennen deze leider alvast nog wel want in een vroeg verleden was hij al eens jullie leider. Ook 

hij is al bezig met zijn 6 de jaar en staat dus ook vol goesting voor het nieuwe chirojaar. Hij is 

vastberaden om er samen met Ture (en jullie) een prachtig jaar van te maken. Thijs is ook al reeds 

werkende. Hij maakt keukens alsof ze voor zichzelf zouden zijn en dit steeds tegen een scherpe 

prijze. 

Dan volgt hier nog de programmatie: 

11/09: Startdag 

18/09: Pimp my heem 

25/09: we zien het groooootss 

Zaterdag 1/10: BBQ + Kubb tornooi (18 uur) 

9/10: Foodfight 

16/10: Leidingsweekend 

23/10: Sauna + ijsbed (zwembad kopen) 

Zaterdag 29/10: da moe wel lukken  lukkenslag 

6/11: Weekend 

13/11: Bompa nammidag 

20/11: Escape the room 

27/11: Urban minigolf ( neem fiets mee) 

4/12: examenactiviteit 

11/12: examenactiviteit 

??17/12??: Kerstmarkt 

25/12: Geen chiro wegens Kerstmis (taart gaan eten bij meme en pepe) 

 

Hoogachtende groeten, 

Tisn en Toer 
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SPELLETJESPAGINA 
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KLEURPLAAT (DIKKE DIRK DE 
BLOEDWORST) 

 

 


