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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
Geachte lezer, 

We zijn alweer bijna 2016. Wat gaat de tijd toch snel, en zeker als je je iedere zondag kan amuseren in 

de Chiro! 2015 was alweer een topjaar. We hadden een zeer smakelijke ribbetjesavond, zorgden er 

voor dat onze quiz opnieuw een spetterend succes was en gingen op kamp ergens diep in de Ardennen. 

Waar is de tijd, ondertussen alweer zo’n 5 maanden geleden. We verkochten weer lukken doorheen 

heel Lichtervelde en konden met een gerust hart Sinterklaas terug naar Spanje sturen, want we waren 

allemaal braaf geweest. Maar, het einde van iets betekent natuurlijk ook het begin van iets anders, en 

daar staan we nu voor, een nieuw jaar. Een jaar waarin we ons ongetwijfeld weer ongelooflijk zullen 

amuseren. Een jaar waarin we zoveel mooie momenten met elkaar zullen delen, een jaar dat sowieso 

het vorige zal overtreffen. 

We hopen natuurlijk om het verhaal van 2016 samen met jullie te kunnen schrijven. Jullie kijken 

ongetwijfeld net als de voltallige leidingsploeg uiteraard, opnieuw reikhalzend uit naar het kamp in juli. 

We trekken na twee jaar de Ardennen te hebben verkend nog eens naar het oosten van ons land, het 

fietsparadijs Limburg. In Bilzen zullen we tussen 11 en 21 juli de buurt daar weer onveilig maken en 

onszelf rot amuseren. 

Ook tijd dus om nog enkele afspraken te maken dus voor het nieuwe jaar. We houden onze 

ribbetjesavond op 25 maart in De Schouw. Een jaarlijkse traditie die u zeker niet mag missen! Meer 

informatie verderop in dit Flopke. Ook is er opnieuw onze Quiz! Die is dit jaar omgedoopt tot Kerels-

Aperitiefquiz en gaat door op 29 april in diezelfde Schouw.  Allen daarheen, en kroon uzelf tot Slimme 

Lichterveldenaar.  

Een nieuw jaar betekent uiteindelijk ook een nieuwe redactie voor het Flopke. We nemen afscheid van 

Miel Oosthuyse en Thijs Vandepoele in de redactie. Deze twee heren stonden 2 jaar in voor 

verscheidene pagina’s in dit boekje. Ze lieten hun literaire talenten hierin de vrije loop en zorgden zo 

voor 4 keurige edities per werkjaar, een welgemeende dankjewel aan Thijs en Miel! Deze twee 

steunpilaren moesten uiteraard vervangen worden. Gelukkig waren Thomas Bogaert en Flor 

Vandenbroucke bereid om deze taak over te nemen en ook hun capaciteiten als volleerd schrijver 

tentoon te spreiden. Beiden eerstejaars leiders en dus ideaal om het Flopke binnenkort helemaal over 

te nemen! 

Naast deze twee nieuwelingen zijn er nog de vertrouwde gezichten die ook dit jaar nog eens hun 

schrijverstalent aanspreken. Jonas Vandepoele en Maxim Goethals zijn maar niet uit de redactie weg 

te krijgen. Ze zitten al ontelbare jaren in de redactie en hebben hier duidelijk nog geen genoeg van. Dit 

jaar nemen ze de twee jonge veulens onder hun hoede en geven ze zo stilletjesaan de fakkel door. 

Verder rest ons niet veel meer dan jullie ongelooflijk fijne, gezellige en warme kerstdagen toe te 

wensen en bovenal een gelukkig nieuwjaar. Dat in 2016 de gezondheid goed mag zijn, al uw wensen 

uitkomen en het geluk u toelacht! 

Proost! 

De Redactie 
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WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING 
 

Beste leden, ouders en sympathisanten, 

 

Ook de groepsleiding heeft terug een plaatsje gekregen in dit Flopke, gelukkig maar want we hebben 

toch terug enkele dingen te zeggen: 

Eerst en vooral maken we gebruik van de tijd van het jaar om u allen een vrolijk kerstfeest en een 

gelukkig 2016 toe te wensen, en dit namens de voltallig leiding ploeg! 

Bij een nieuwjaar hoort natuurlijk ook een terugblik op 2015. Het was weer een jaar met vele 

hoogtepunten! We konden onze boog vullen met Ribbekes  en frietjes  à volonté, goed feesten in Fest 

in the farwest en op de Chiroween, ons koppie testen op de KEAS-quiz en last but not least hadden we 

een formidabel kamp in Patignies! Met andere woorden, een prachtjaar! We hopen dan ook  jullie elke 

zondag massaal terug te zien in 2016, met de zelfde schitterende motivatie die jullie toonden in 2015! 

Maar dat 2016 zal onderdoen voor 2015 betwijfelen we ten zeerste! We  verwachten terug  een 

prachtige ribbekesavond, KEAS-quiz, fuif, comedy avond in de schouw… De datum vindt je alvast 

verder in het flopke, noteer deze maar in vette rode letters in uw agenda! 

Graag hadden we u al meegegeven dat het kamp dit jaar door zal gaan van 11 tot 21 juli 2016 te Bilzen, 

noteer dit alvast in uw agenda! 

Kortom wij kunnen niet wachten om te beginnen aan dit nieuwe jaar! 

Veel groeten en tot zondag! 

Maxim Goethals (0495/48 81 76) 

Jonas Vandepoele (0491/59 42 20) 
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WOORDJE VAN DE VZW 
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PRAKTISCHE INFO 

Omdat veel leiders in de maand januari examens hebben, is dit de 

examenregeling:  

Afdeling Sloebers Speelclub Rakkers Toppers Kerels 

Uren  14u-16u 14u-16u 14u-16u 16u-18u 16u-18u 

Deze uren zijn geldig op 10, 17 en 24 januari.  

Speciale data 

Hou voor deze data een gaatje vrij in jullie agenda!  

27 december: Geen Chiro 

3 januari: Geen Chiro 

27 februari: Comedy-avond in de Schouw (VZW, zie pagina 5) 

20 maart: Geen chiro wegens kampverkenning  

25 maart: Ribbekesavond (zie volgende bladzijde)  

27 maart: Geen chiro wegens Ribbekesavond en Pasen 

29 april: Kerelquiz 

11-21 juli: Het kamp in Schoonbeek, Bilzen. De sloebers gaan al terug op 18 juli  

12 juli: Bezoekdag op kamp  

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd5fSghMrJAhUIrxoKHauRBrgQjRwIBw&url=http://leidscabaretfestival.nl/belangrijke-data/&psig=AFQjCNGnjvILdqJ_yxBxWXRFOh_JlYGrTA&ust=1449587384592655
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RIBBETJESAVOND 
Beste ouders, leden en sympathisanten,  

Vrijdag 25 maart 2016 is het weer zover: onze jaarlijkse Ribbetjesavond !  

Een zeer gezellige en vooral smakelijk Chiro-avond, kortom de ideale gelegenheid om met gans de 

familie en vriendenkring het Chiro gevoel op te snuiven en wat kampherinneringen op te halen !  

Ribbetjes à volonté, frietjes en verse groentjes zijn te verkrijgen aan zeer democratische prijzen:  

Volwassenen: 12 euro  

Kinderen (-12jr): 8 euro  

Inschrijven kan via mail naar tuur.oosthuyse1@gmail.com  met vermelding van naam en aantal 

volwassenen/kinderen.  

Betaling door op voorhand te storten op  BE23 7775 0951 3491  

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen vanaf 19u in OC De Schouw !  

 

 

  

mailto:tuur.oosthuyse1@gmail.com
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL-M7LhcrJAhVCPRQKHZeiCiMQjRwIBw&url=https://www.groupon.be/deals/de-taloorkes&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip%3D2a02:1811:c52c:1400:c147:5252:e13f:2e07%26ts%3D1449501400327340%26auth%3Dalps7ojd7vxtb6qkdyfxwrtv4m3stttj%26rndm%3D0.21292880260691127&v6s=2&v6t=22751&bvm=bv.108538919,d.d2s&psig=AFQjCNER45zMDO4iGA4Y-yOwxdXPBFUVIA&ust=1449587800259803
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SLOEBERS 
Dag beste Sloebers, 
 
Bij velen onder jullie is de kerstboom waarschijnlijk al versierd en zijn de eerste cadeautjes 
ingepakt. Want 1 van de leukste periodes van het jaar staat dan ook voor de deur, de 
kerstvakantie. Jeeeeeej!  
Jammergenoeg is er dan wel geen chiro,(Er mag getreurd worden) want jullie magen moeten 
wat tot rust kunnen komen na al die kalkoen en kroketten. Maar na de feestdagen zijn we er 
weer, klaar voor deel twee van een spetterend werkjaar! 
  
We zijn alvast zeer tevreden over jullie eerste deel van het jaar. Zowel de Sint als de Kerstman 
zijn het er over eens: Er zijn dit jaar geen stoute sloebers! Wat natuurlijk ook te verwachten 
was  
 
Wij, als leiding, kunnen dan ook al niet meer wachten om er na de kerstvakantie terug in te 
vliegen. Al zullen we wel leider Maxim even moeten missen wegens de examens in januari. 
Maar niet getreurd, Thomas, Stan en Jaron zullen het beste van hunzelf geven! 
 
Hierbij dan nog het programma voor 2016: 
 
3 januari: Geen chiro. 
10-17-24 januari: Examenactiviteit van 14-16u. 
31 januari: Opnieuw gewone activiteit van 14-17u! We gaan vandaag voor niets uit de weg! 
7 februari: Laddercompetitie! 
14 februari: Olympische Winterspelen 
21 februari: Sloeberquizzz 
28 februari: We kijken gezellig naar een film! 
6 maart: 4 tegen allen. 
13 maart: Vandaag doen we het wat ruiger! Heavy Games. 
20 maart: Geen chiro, de leiders gaan de kampplaats verkennen! 
27 maart: Geen chiro wegens ribbetjesavond en Pasen! 
 
Alvast een spetterend 2016 toegwenst! Voor eventuele nieuwjaarsbrieven kunt u altijd 

terecht bij de sloeberleiding ;) 

 

Jaron Devloo 0489/43 94 97 

Stan De Meulenaere 0499/41 92 52  

Thomas Bogaert 0494/50 99 84 

Maxim Goethals 0495/48 81 76 
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SPEELCLUB 
Hallo spelende speelclubbers!  

Amai, wat gaat alles rapraprap, maak maar al jullie speelclubspeelgoedkast  leeg want binnenkort 

kan je die weer vullen met veel nieuwe, coole cadeautjes. De Sint heeft net de Kerstman een 

"vuustje" gegeven om hem af te lossen en daar is ook alweer het nieuwe jaar in zicht!  

Het nieuwe jaar heeft heel wat in petto. Jullie mogen alvast uitkijken naar  een hele reeks 

superzondagnamiddagen (verwacht jullie alvast maar nog aan een schitterende schaatsnamiddag, 

een fata morgana speciale speelclubeditie en nog later in het jaar gaan we zeker nog eens gaan 

zwemmen! 

Vanaf volgend jaar kunnen we ook al een beetje beginnen aftellen naar het absolute hoogtepunt van 

het chirojaar: Het kamp! Even ter info voor de mama's en de papa's die nu al druk bezig zijn met het 

plannen van de vakantie: we gaan op kamp van 11 juli tot 21 juli in Bilzen.  

U hoort het beste speelclubbers, eenmaal ook de Kerstman zijn rendieren voor zijn slee gespannen 

heeft zal het nieuwe jaar weer heel wat toffe activiteiten met zich mee brengen. Hieronder vinden 

jullie nog het programma voor de volgende weken.  

Je leiders verwachten jullie al!  

Programma Speelclub Januari tot april   

       

hele maand januari (vanaf 10/01) --> Examenactiviteit! Chiro van 14 
tot 16 uur! 

  

       

7/feb Zeg weet je wie, wat, waarom?   

14/feb brrr, koud buiten we kijken naar een film vandaag!  

21/feb We gaan met zn allen gaan schaatsen   

28/feb Mister X      

6/mrt Ten eerste, wat hebben we vandaag geleerd??  

13/mrt Fata morgana!     

20/mrt Geen Chiro, de leiders gaan de kampplaats verkennen! 

27/mrt geen Chiro, de paashaas is gekomen!   
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RAKKERS 
Beste rakkers 

2015 zit er alweer bijna op… Tijd om wat goeie voornemens te nemen:  

- Je best doen om geen enkele activiteit te missen 

- Samen met leider Miel op zoek gaan naar een degelijk lief 

- Nog betere punten halen dan met het kerstrapport  

- De leiders soigneren 

- Zorgen voor een fantastisch kamp door zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn 

- … 

Genoeg over de voornemens! We wensen jullie alvast een schitterend eindejaar toe! En daarna ook 

een fantastisch 2016! Jullie kunnen dit jaar nog 1 extra dag van het jaar genieten.  

Jammer maar helaas start het jaar voor de meeste leiders met examens (maar wees gerust we zullen 

er nog elke week voor jullie staan!) We geven echter in januari activiteit van 14u-16u voor jullie.  

De 31e januari krijgen jullie opnieuw activiteit van 14u tot 17u! We gaan die dag schaatsen dus 

gelieve allen 10 euro mee te nemen. Hiermee betalen we dan het schaatsen en een drankje.  

5,6 en 7 februari gaan we op rakkerweekend! Meer info volgt! 
14/02 We doen vandaag alles binnen de minuut  
21/02 De toppers dagen ons uit maar we zullen hen leren dat met de rakkers niet te spotten valt 
28/02  We doen alles vandaag met de fiets! Gelieve die dan ook mee te brengen! 
6/03 De maartse buien zijn in het land maar daar trekken wij ons niets van aan! Breng indien nodig 
regenkledij mee!  
13/03 We speelden al het grote pret-spel, vandaag gaan we aan de slag met rapen… 
20/03 Geen chiro, de leiding gaat de kampplaats verkennen. 
27/03 Geen chiro wegens de Ribbetjesavond en Pasen.   

U ziet het beste rakkers ook tot aan de komst van de paashaas staat opnieuw een druk programma 
voor jullie klaar.  

Uw teerbeminde, knotsgekke leiders!  

 

v.l.n.r. Miel, Robin, Kobe         
         Benoit  
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MIDDLE OF THE FLOP 
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TOPPERS  
Beste toppers, 

Wij wensen jullie alvast een prettig eindejaar en een gelukkig Nieuwjaar toe. De examens zullen al 

bijna afgelopen zijn en jullie zullen allemaal goeie punten hebben, daarvan zijn wij overtuigd. We zijn 

alweer halfweg en we kunnen besluiten dat dit al een mooi half jaar was en dat we nog een 

spetterend halfjaar tegemoet gaan! Wij zijn alvast blij met het mooi aantal die elke zondag aanwezig 

is en hopen dat dit zo kan blijven.  

Straks krijgen jullie weer veel cadeaus van de kerstman en kunnen jullie weer 10 kilo verdikken door 

al dat lekker eten. 

 Leider Steven en Thijs hebben dan al weer bijna examens, daarom zullen de eerste weken na  de 

kerstvakantie examenactiviteit zijn. Voor toppers is dit van 16-18uur vergeet dit niet. Niet getreurd, 

die weken gaan rap voorbij en dan kunnen we weer aan het echte werk beginnen.   

 

Daarom dit superdeluxe programma: 

10 januari: examenactiviteit (16-18) 

17 januari: examenactiviteit (16-18) 

24 januari: examenactiviteit (16-18) 

31 januari: skatsen! Brrrrr.... Breng 20 euro mee...  

7 februari: carnavaaaaaallllll! � 

14 februari: danny heals  

21 februari: Toppers vs Rakkers  

26-27-28 februari: we gaan op weekend! (Info volgt)  

6 maart:klittepitn! Modder modder...  

13 maart: Smijten met een bol met drie gaten! (Breng 10 euro mee)  

20 maart: GEEN CHIRO! (De leiders gaan het kamp gaan verkennen)  

27 maart: filmquiz met een hapje en een drankje!  

 

Brecht, Loose, Steven en Thijs. 
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KERELS 
Ho ho ho kereltjes 

 

Het is alweer kerst zeg! Jullie leiders wensen jullie alvast het beste toe voor de feestdagen, vreet u 

maar goed vol, geef de hele familie maar een dikke pieper, drink misschien al eens nen goeien 

aperitief en al dat alemaal gebeurd is vreet u dan nog wat meer vol. Want dat is natuurlijk waar het 

allemaal om draait tijdens die feestdagen. Ook de pakjes zijn natuurlijk mooi meegenomen. Hopelijk 

krijgen jullie alles waar jullie van dromen, behalve dan die mooie meisjes ( waar sommigen na de 

waterpolo of het bekijken van bepaalde filmpjes al eens van dromen, wie weet? ). Uw leiders zullen 

zich er maar niet te veel mee bemoeien.  

Maar laten we vooral niet vergeten waar kerst eigenlijk echt om draait! U zult het zich vast wel 

herinneren uit bepaalde programma’s op uw beeldbuis: SFEER en GEZELLIGHEID. En waar vinden we 

dat beter terug dan in de Chiro natuurlijk?  

Ook wensen we jullie het beste toe voor het nieuwe jaar. Want zoals de wieten zouden zeggen, jullie 

leiders zijn nog lang niet ‘uitgemolken’. Er komen nog zeer veel nieuwe originele spelletjes aan. 

Hierin zullen jullie je zeker kunnen geven gedurende het nieuwe jaar. Zo kunnen ook al die kilo’s van 

al dat vreten op kerst en nieuwjaar er weer af.  

Om het voor mensen als jaron makkelijk te maken: we hebben even alle activiteiten op een rijtje 

gezet. Zo kunnen jullie dit steeds zelf eens opzoeken. Want vorig semester bleek dit niet zo 

vanzelfsprekend.  

 

Hele maand januari blijft het examenactiviteit vanwege de examens/eindwerk van uw leiders.  
 
7 februari: knights in armor, day of yore 

13 februari: We harden onszelf tegen de februari-friste en gaan zwemmen in de zee 

21 februari: Leider brent is jarig, hoera! Vanaf nu kan hij er alleen tegenaan 

28 februari: We fissen jullie geheugen eens op met een aparte quiz 

6 maart: Hopelijk heeft er na vandaag niemand een obstetrische dokter nodig.  

13 maart: the Italian job 

20 maart: Rennen springen vliegen duiken vallen opstaan en weer doorgaan (breng vuile kleren mee) 

25 maart: ribbetjesavond 

27 maart : geen chiro 

 

We kondigen ook reeds onze quiz al aan, maak wat reclame graag en hou de datum vrij: 29/04 
 

Met Vriendelijke Groet, 

Burnt, Decock en Toer. 
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FLOPFILES: BRECHT COLPAERT 
 

Naam + Voornaam: Brecht Colpaert 

Bijnaam: Colpaert 

Adres:  Duifhoekstraat 9 

Geboortedatum:  04/02/1998 

Studie: Wetenschappen Wiskunde 6uur 

Broers/zussen: Lotte, Hanne en Annabel 

Hobby’s: Atletiek en Chiro!  

Afdeling:  Speelclub 

Functie in de chiro: Notitieleider  

Favoriete vervoersmiddel: Vervaele’s partybusje  

Leukste kampbestemming: Patignies 

Leukste chirolied: Jabedabbedabedoe!! 

Machtigste buitenspel: Vakrugby 

Knapste wiet: Jaron Devloo 

Naam huidig lief: \ 

Naam volgend lief: \ 

  

Beste boek: ‘De helaasheid der dingen’ 

Schoonste CD: Vrijheid - Zanger Geert 

Mijn Hollywood idool:  Eddy Brugse Stranger 

Mijn Lichtervelde-idool:  Koen! 

Favoriete frituursnack:  Keiskroketjes (eveneens de favoriete frituursnack van de 

redactie!nvdr.) 

Mooiste kleur:  Geel natuurlijk!  

Saaiste sport: Paardrijden 

Foutste lied:  Joost is anders geaard!  

Lelijkste leider: iene miene Loose 

Grootste afkeer van…:  Flor zijn stinkvoeten!  

Strafste stoot uit het verleden: Om 5 uur s’ochtends aanbellen aan een huis om wc-

papier te vragen op het nachtspel!  

Met dit dier vergelijk ik mezelf: Een vos (sluw en vooral het slimme gedeelte) 

Hiervoor mogen ze mij vroeg uit bed halen:  Een avondwandeling naar het pastorieplein. (in 

het gezelschap van een deerne van een medeleider? onder de gordel J.D., excuus!nvdr.)  

  

Ik ga op kamp en ik neem ZEKER mee:  Mijn speelclubbers natuurlijk!!  
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FLOPFILES: ROBIN DEBAENE 
Naam + Voornaam: Debaene Robin 

Bijnaam: Bakke 

Adres:  Damplasstraat 9 8810 Lichtervelde 

Geboortedatum: 06/06/1998  

Studie: Wiskunde Wetenschappen 8 

Broers/zussen: 2 broers 

Hobby’s: Chiro en uitgaan  

  

Afdeling:  Speelclub 

Functie in de chiro: Leider 

Favoriete vervoersmiddel:  den fiets 

Leukste kampbestemming: Lommel 

Leukste chirolied: 7 kippen 

Machtigste buitenspel: wall of death 

Knapste wiet: jah goeie vraag 

Naam huidig lief: / 

Naam volgend lief: Katy Perry 

  

Beste boek: Tuinieren voor dummies  

Schoonste CD: x!nk  

Mijn Hollywood idool: Adam Sandler 

Mijn Lichtervelde-idool:  T. Vervaele  

Favoriete frituursnack: Bicky rib  

Mooiste kleur: Rood 

Saaiste sport: Fierljeppen  

Foutste lied:  Stuiterbal  

Lelijkste leider: B. Debaene 

Grootste afkeer van…:  Sirene van een ziekenwagen 

Strafste stoot uit het verleden: iets me een bus ofzo 

Met dit dier vergelijk ik mezelf:  Tapir 

Hiervoor mogen ze mij vroeg uit bed halen:  Om eens  

extra vroeg te gaan fierljeppen 

  

Ik ga op kamp en ik neem ZEKER mee:  toch wel 1 verse onderbroek en mijn 

speelclubbers natuurlijk! 
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FLOPFILES: BRECHT DEBAENE 
Naam + Voornaam: Debaene Brecht 

Bijnaam:C Debaene 

Adres:  Damplasstraat 9 8810 Lichtervelde 

Geboortedatum:  06/06/1998 

Studie: Techniek Wetenschappen 

Broers/zussen: Robin en Dries 

Hobby’s: leren en naar de chiro gaan 

  

Afdeling:  toppers 

Functie in de chiro: sint leider 

Favoriete vervoersmiddel:  velo 

Leukste kampbestemming: Humbeek 

Leukste chirolied: 6 kippen 

Machtigste buitenspel: vakrugby 

Knapste wiet: Bo Maes 

Naam huidig lief: / 

Naam volgend lief: K. Attyte 

  

Beste boek: De ontaarde slapers 

Schoonste CD: De mooiste jaren komen nog van Frans Bauer 

Mijn Hollywood idool:  Brad Pritt 

Mijn Lichtervelde-idool:  Ene T. Vervaele natuurlijk 

Favoriete frituursnack:  bamischijf 

Mooiste kleur:  blauw 

Saaiste sport: badminton 

Foutste lied: ymca-village people 

Lelijkste leider: Maxim Goethals ;P (ook bij dit antwoord moet de redactie  

 onvermijdelijk objectief blijven, hoe zwaar dit ook kwetst, nvdr.) 

 

Grootste afkeer van…:  teelbalinfecties 

Strafste stoot uit het verleden: het opensnijden van..... 

Met dit dier vergelijk ik mezelf:  een walvis 

Hiervoor mogen ze mij vroeg uit bed halen:  spek met eiers 

  

Ik ga op kamp en ik neem ZEKER mee:  Toppers, tandenborstel, 1 onderbroek en 2 

paar kousen. 

  



18 
 

FLOPFILES: THOMAS BOGAERT 
Naam + Voornaam: Bogaert Thomas  

Bijnaam: Bogie   

Adres: Felix Timmermanslaan 21   

Geboortedatum: 14/07/98  

Studie: Boekhouden-Informatica (hoog 

technisch) 

Broers/zussen: Thybo Bogaert, Thymen 

Bogaert  

Hobby’s: Profvoetballer bij Lichtervelde, 

gitaar en natuurlijk de Chiro!  

  

Afdeling:  Sloebers 

Functie in de chiro: Redactie, diepvriesleider en zoveel meer!  

Favoriete vervoersmiddel:  Vervaele zijn partybusje!  

Leukste kampbestemming: Patignies, vooral amusement! 

Leukste chirolied: Fret sala salaaaaaa (Of afgeleide versies zoals, C-attest attest)  

Machtigste buitenspel: Floggy 

Knapste wiet: Febe Goethals 

Naam huidig lief: / 

Naam volgend lief: Rine Aspi  

  

Beste boek: De Bijbel 

Schoonste CD: Vrijheid – Geert Zanger 

Mijn Hollywood idool: Brad Pitt (Ze noemen mij soms wel eens de Brad Pitt van 

Lichtervelde, misschien vandaar..)  

Mijn Lichtervelde-idool: Sander van de piraat, ik heb me daar al dikwijls geamuseerd! 

Favoriete frituursnack: Bitterballen   

Mooiste kleur: Goudgeel    

Saaiste sport: / 

Foutste lied:  Kuikentje piep 

Lelijkste leider: Flor Vandenbroucke  

Grootste afkeer van…:  Het tricheren in een groot betrayalspel!  

Strafste stoot uit het verleden: Een weekend naar Bomal organiseren (Ola pola 

Bomal!) 

Met dit dier vergelijk ik mezelf: Citroenvlindertje (tevens het lievelingsdier van Drets 

Michel? Nvdr.) 

Hiervoor mogen ze mij vroeg uit bed halen:  Gsm opladen in Arras 

  

Ik ga op kamp en ik neem ZEKER mee:  Mijn toffe sloeberbende! 

  



19 
 

FLOPFILES: BENOIT VANDENDRIESSCHE 
Naam + Voornaam: Benoit Vandendriessche 

Bijnaam: Beneuni  

Adres: Kortemarktstraat 94 (is dit jouw 

definitieve antwoord? Nvdr.) 8810 Lichtervelde 

of Bloemen Vandendriessche (is er hier enige 

vorm van sluikreclame merkbaar?nvdr.) 

Geboortedatum: 14 juni 1998 

Studie: Plant technische wetenschappen  

Broers/zussen: Axelle Vandendriessche 

Hobby’s: Fitness en Chiro natuurlijk 

  

Afdeling: Rakkers  

Functie in de Chiro: Rakkerleider & iedereen op 

de hoogte houden van nieuwe moppen 

Favoriete vervoersmiddel: Party bus Vervaele    

Leukste kampbestemming: Gompel 

Leukste chirolied: Ga je naar de Hemel 

Machtigste buitenspel: wildplassen  

Knapste wiet: Teveel om op te noemen  

Naam huidig lief: Nathalie Meskens 

Naam volgend lief: wat de toekomst ons brengt 

  

Beste boek: Nijntje op de boerderij  

Schoonste CD: Coca Cola – Muzze & Vantorre 

Mijn Hollywood idool: Celine Dion 

Mijn Lichtervelde-idool: De heer Tom Vervaele 

Favoriete frituursnack: Bicky Burger 

Mooiste kleur: Oranje  

Saaiste sport: Dammen  

Foutste lied:  Frisco In Den Disco!!! 

Lelijkste leider: Duidelijk Robin Snaet   

Grootste afkeer van…:  Mensen die slimmer zijn dan mij (zijn dat er dan zoveel?nvdr.) 

Strafste stoot uit het verleden: In mijn eigen kak gevallen… (herinnert de redactie zich 

nog levendig! nvdr.) 

Met dit dier vergelijk ik mezelf: Lekker konijntje  

Hiervoor mogen ze mij vroeg uit bed halen:  De finale van het Betrayal spel (maar nu om het 

spel te winnen)  

  

Ik ga op kamp en ik neem ZEKER mee: Mezelf en mijn uniform   

  



20 
 

SPELLETJESPAGINA 
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KLEURPLAAT 
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ODE AAN EEN LEIDER 
 

Een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar gewenst 

vanwege Tom en de volledige leidingsploeg! 
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