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Woordje van de redactie 

Beste leden, ouders, sympathisanten..  

De feestdagen komen eraan en dit kunnen we natuurlijk niet anders dan vieren! Met Kerst vieren 

christenen de geboorte van Jezus. Jezus, de Zoon van God, kwam als mens naar de aarde om de 

mensheid te verlossen van zonde en ongerechtigheid. Maar ook het nieuwe jaar staat voor de deur. 

Nieuwjaardag oftewel de bid- en boetedag om de besnijdenis van Jezus te vieren. Namens de hele 

redactie willen we jullie dan ook een zeer gelukkig Nieuwjaar wensen. 

Met deze dagen zal er dus vanzelfsprekend geen chiro zijn. We zien jullie dan ook graag terug in 

januari! Doordat de meeste leiders deze periode ferm moeten blokken om zo later een schone job te 

vinden, een schone villa te kopen, een schoon zwembad te plaatsen in de schone villa (Vergeet ook 

de chloortabletten niet ), een nieuwe sportwagen in de garage van de schone villa te zetten, 

enzoverder.. zal er een examenactiviteit in de plaats komen! De examenactiviteiten zullen voor de 

jongsten van 14h tot 16h plaatsvinden en voor de oudsten van 16h tot 18h. 

Na een weekend vol vergaderen is er uiteindelijk een nieuwe redactie uitgekomen! We willen Jonas 

Vandepoele en Maxim Goethals graag bedanken voor de vele machtige flopke’s die ze ons gebracht 

hebben! Maar geen paniek we hebben even zotte vervangers gevonden voor hun. Graag willen wij u 

de nieuwe garde voorstellen: 

Ons eerste nieuw redactielid is al bezig met zijn tweede jaar leiding, hij deed vorig jaar een jaartje bij 

de toppers maar koos dit jaar voor de speelclub. Hij is natuurlijk niet te verwarren met zijn oudere 

broer Robin en jongere broer Dries, ook al durven zijn gastjes ( en ook wel sommige leiders) missen! 

We verwelkomen met open armen Brecht Debaene! 

Ons tweede nieuw redactielid heeft ook al een jaartje leider achter de rug. Hij kon maar niet genoeg 

krijgen van de chiro want naast groepsleiding in wording wou hij ook nog eens bij ons aansluiten. Als 

hij ooit hulp nodig heeft kan hij rekenen op zijn broer, een oudleider die ook even in de redactie zat. 

We weten zeker dat hij een aanwinst voor ons zal zijn, met veel graagte verwelkomen we Jaron 

“Dandy” Devloo! 

Ons derde redactielid is iemand die vorig jaar ook al in de redactie zat, we verwachten dan ook niet 

anders dan dat hij dit fantastisch zal doen. Naast dit doet hij ook nog eens de financiële zaken. Geen 

gemakkelijke taak, maar hij ziet dit volledig zitten. Flor 

Vandenbroucke, we zijn blij dat je in ons team zit! 

Ons laatste redactielid zit ook al een jaar bij de 

redactie, dit jaar neemt hij ook nog eens de taak van 

groepsleiding in wording aan. Ook heeft hij de taak als 

eindredacteur van Maxim Goethals over genomen, we 

verwachten niets anders dan beestige Flopke’s. 

Bogaert Thomas, we zijn blij dat je in ons team zit! 

Gegroet de redactie!  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Circumcisie
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Woordje van de groepsleiding 

Dag vrienden van de poëzie, 

Het is weer zo ver, de feestdagen staan voor de deur! Hopelijk hebt u al allerlei recepten van Jeroen 

Meus opgezocht voor op oudejaarsavond, hebt u al de Action geplunderd om toch maar iets onder 

de kerstboom te kunnen leggen, hebt u zichzelf al een fitnessabonnement aangeschaft om de 

kerstkilo’s terug kwijt te raken (Waarvan u en ik beiden weten dat deze slechts luttele malen zal 

gebruiken worden) en heeft u al The Sound of Music klaarliggen om de kinderen op Nieuwjaar 

eindelijk te doen stoppen met zeuren.  

De eindejaarsperiode betekent helaas ook het begin van de blok voor sommige leiders, die niets 

liever zouden willen dan de Sound Of Music voor de vijfde keer bekijken… De blok betekent dus dat 

er een examenprogramma zal worden ingevoerd op zondagmiddag. Meer tijd dus om door te 

brengen met uw oogappel, hoera ;) ! De activiteiten voor de jongsten zullen dan doorgaan van 14u-

16u en voor de oudsten van 16-18u.  

Maar genoeg over de negatieve kant van de jaarwisseling, 2017 ziet er namelijk een erg veelbelovend 

jaar uit! In 2017 viert Chirojongens Lichtervelde namelijk zijn 60-jarig bestaan, ja u leest het goed, 60 

jaar! Dat is inderdaad de leeftijd van Tante Germaine waar u op Nieuwjaardagsdag ongetwijfeld 

spannende verhalen van zult horen. Zo’n speciaal jaar kunnen we natuurlijk niet zonder boe of ba 

laten voorbijgaan, nee, dat moet gevierd worden! Op 17,18 en 19 maart, neem uw pas gekochte 

agenda van 2017 erbij en zet deze datum alvast erin, staat ons feestweekend gepland. Het wordt een 

weekend om u tegen te zeggen, een weekend dat we allen zullen opnemen in ons collectief 

geheugen! U zult zeker en vast nog overspoeld worden met verdere info, dus geen paniek.  

Op 29 april volgend jaar is er een volgend evenement om met stip aan te duiden in uw nieuwe, nu al 
niet meer lege, agenda. Dan is het namelijk Trivial Time, de jaarlijkse KEAS-QUIZ dus, waar de 
inschrijving nu al van binnenstromen, wees er dus snel bij. Even testen: Wat is tevens een vogel en 
een fruitsoort? Een kiwi! (Nee, geen citroenvlinder) Voor een liefhebber van het eiland was dit een 
weggever ;) 
Om uw agenda nog wat verder aan te vullen vermeld ik nog graag even aanstaande gebeurtenissen 
met een mondiale impact:  
Op 1 januari neemt Malta het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich. 

Op 16 januari wordt Jaron 19! (Alle wensen zijn welkom op 0489/439497, nvdr) 
Op 20 januari zal Donald Trump als de 45ste president van de Verenigde Staten worden beëdigd 
Op 11 februari zal een maansverduistering plaatsvinden. 
Op 26 februari en 21 augustus zal een zonsverduistering plaatsvinden. 
 
Zo, nu dat u al een mooi overzicht heeft van wat 2017 voor u in petto heeft, rest mij u enkel nog een 

prettige Kerst en een gelukkig, gezond en ongetwijfeld spetterend 2017 te wensen! 

Amicorum esse communia omnia 

Maxim Goethals, Jonas Vandepoele,  

Thomas Bogaert en Jaron Devloo 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malta_%28land%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorzitterschap_van_de_Raad_van_de_Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://nl.wikipedia.org/wiki/President_van_de_Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/11_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maansverduistering
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_augustus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonsverduistering
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Praktische info 

 

Omdat de meeste leiders volop in de blok zitten en gedurende de maand januari examens 

maken, vindt u hieronder de examenregeling: 

 

AFDELING Sloebers Speelclub Rakkers Toppers Kerels Aspi’s 

UREN 14-16u 14-16u 14-16u 16-18u 16-18u 16-18u 

 
Deze uren zijn geldig op 8 januari, 15 januari, 22 januari en 29 januari. 
 
 

Nog enkele speciale data 
 
4 februari: VZW chiro Jebo goes 70-80-90 (optredens + afterparty in zaal De 
Zwaan) 
 
5 maart: De leiding is op kampverkenning in Lille, geen chiro 
 
17-18-19 maart: Feestweekend ter ere van het 60 jarige bestaan van 
Chirojongens Sint-Paulus 
- 17 maart: Floprock 

- 18 maart: Sneukelroute+Ribbekesavond 

- 19 maart: chirocafé 
 

1 april: Onze jaarlijkse chirofuif 

- 2 april: Geen chiro 
 

16 april: Pasen, geen chiro 

 

29 april: Keas aperitiefquiz 
 

21-31 juli: Kamp in Lille (niet het Franse, maar het Antwerpse Lille) 
Sloebers keren al naar huis op 28 juli 

 

22 juli: Bezoekdag op kamp 
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Reclamepagina!!! 

Zoals de meeste alreeds zullen gelezen hebben vieren we dit jaar ons 60jaar bestaan, en dit kunnen 

we natuurlijk niet zomaar aan on voorbij laten gaan! Daarom organiseren wij een feestweekend, een 

weekend vol amusement gegarandeerd! Het weekend zal plaatsvinden 17 tem 19 maart.  

Op vrijdag 17 maart zal het evenement Floprock plaatsvinden in 

OC De Schouw, een avond vol muziek, leute en ja ook af en toe 

een beetje drank! Het belooft een fantastische avond te worden, 

en dit slecht voor 8 euro vvk en 10 add! De namen zullen later nog 

bekend komen, maar we kunnen jullie nu al zeggen dat er enkele 

toppertjes aanwezig zullen zijn.  

Zaterdag 18 maart kunnen jullie ’s middags genieten van een 

zalige sneukeltocht voor de democratische prijs van 5 euro! Een 

mens zou er een hongertje van krijgen! Als dit alles je honger nog 

niet gestild heeft hebben we ’s avonds ons jaarlijkse ribbekesavond voorzien. Voor slechts 12 euro 

voor volwassenen en 8 euro voor -12 jarigen krijgt u van ons in de plaats een avond vol plezier en 

ribbekes! Dit jaar vindt dit plaats bij site Vansteelandt, anders dan andere jaren maar het is dan ook 

een speciaal jaar!  

Zondag 19 maart voorzien wij een spel zonder grenzen met daarbij een chirocafé! Je moet niet 

meedoen met het spel, u kunt ook gewoon op het gemak zitten en genieten van de sfeer.  

Dit kan niet anders dan een weekend worden om nooit te vergeten, wees er dus zeker bij. Wilt u er 

een heel weekend bij zijn kan dit voor het totaalbedrag van 25 euro! Voor dit bedrag kunt u genieten 

van Floprock, de sneukelroute, de ribbekesavond en een bandje als aandenken!! Zeker de moeite 

dus! 

Ook willen we reclame maken voor onze vzw chiro Jebo! Zij zorgen ervoor dat wij nooit iets tekort 

komen. Voor hun kas doen ze ook een superactie, namelijk: “Chiro VZW Jebo goes 70-80-90”! Een 

avond vol optredens voor maar 6 euro vvk en 8 euro add in zaal De Zwaan. Dit evenement gaat door 

op zaterdag 4 februari om 20 uur. Een avond vol muziek en amusement, aanwezig zijn is dus de 

boodschap! 
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Fototerugblik op 1e periode chiro 
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Sloebers 

Hoi sloebers, 

Het is weer tijd voor een van de leukste tijden van het jaar: KERSTMIS! Hierdoor is het wel enkele 
weken maar korte Chiro, Examen activiteiten van 14 uur tot 16 uur, dat is dan het nadeel natuurlijk. 
We zijn alvast zeer tevreden over jullie eerste deel van het jaar. De kerstman zei ook: jullie zijn een 
toffe bende die heel goed is in alle spelletjes en ook goed meespeelt! Ook sinterklaas was uitermate 
tevreden, en zelf heel positief. Als die mannen het al zeggen… het moet zijn dat het toch wel heel 
goed was. 
Nu we elkaar wat hebben leren kennen, kan het echte amusement beginnen.  We hebben onze 
meest spetterende activiteiten opgespaard en gaan er nu nog harder tegen aan gaan! 
We kunnen alvast meegeven dat we jullie allemaal nodig zullen hebben voor een geheime missie, 

dus we hopen dat jullie zullen blijven komen! Wat die missie inhoud , moet voorlopig nog geheim 

blijven, maar jullie komen het op tijd en stond te weten! We rekenen op jullie! 

Hieronder vinden jullie wat we nog van plan zijn dit Chiro jaar, tot en met Pasen! 

PROGRAMMA: 

Heel de maand januari is er examen activiteit! ( De leiders hebben examens in januari) 

Examenactiviteit  Chiro van 14 uur tot 16 uur! Er wordt Chiro gegeven door oud-leiding en leiders 

die niet meer studeren) 

5/02:   Pleinspelletjes 

12/02:  Brrrrr, we kijken naar een film! 

19/02:  Sneeuwpret ( Deze activiteit kan steeds verplaatst worden naar een zondag 

 wanneer het sneeuwt!) 

26/02:  We knutselen er op los voor het 60 jaar! 

5/03:  Geen chiro KAMPVERKENNING 

12/03:  Magische namiddag 

17-18-19/03: FEESTWEEKEND Chiro jongens 60jaar, info volgt! 

26/03:  We slaan jullie allemaal tot Ridder! 

2/04:  Geen Chiro FUIF 

9/04:  Dag disco, trek allemaal jullie dansschoenen maar aan! 

16/04:  geen Chiro  PASEN 

Aan alle sloebers en ouders een goed einde en een mooi begin van het nieuwe jaar gewenst! 

Jonas (0491594220)   Stan (0499419252)  Lennert ( 0474127252) 
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Speelclub 

Wees gegroet, Speelclub! 
 
We zijn ondertussen goed en wel begonnen aan het nieuwe werkjaar en 
hebben al het een en ander meegemaakt! Hoe kan het ook anders, met 
zo’n gemotiveerde bende en drie fantastische, talentvolle, creatieve, 
knappe leiders? Met veel vreugde in onze hartjes mogen we jullie voor de 
tweede keer dit jaar overladen met een gezonde dosis activiteiten, nu 
eens op ’t gemak iets binnen doen, dan weer het zwijntje uithangen in het 
winterweer. We mogen jullie echter ook verblijden met een aantal 
grootse toestanden! Er is natuurlijk onze jaarlijkse ribbetjesavond en eind 
maart gaan we zelfs met z’n allen op weekend! Wij kijken alvast alle drie 
uit naar de komende maanden vol sport en amusement. Hopelijk doen 
jullie dat ook!  

 
Een geheel nieuwe resem innovatieve activiteiten?! Jawel! 

15 januari: Examenactiviteit. (14-16u.) 
22 januari: Examenactiviteit.(14-16u.) 
29 januari: Examenactiviteit.(14-16u.) 
5 februari: Speelclub's eigen pizza hut. 
12 februari: We knutselen er op los. 
19 februari: 3 tegen allen. 
26 februari: Steenharde buitenspelen. 
5 maart: Geen chiro wegens de leiders gaan de kampplaats al eens grondig verkennen! 
12 maart: Urban city golf. 
19 maart: Onze chiro bestaat 60 jaar dus geen chiro de zondag maar er is wel spetterend 
feestweekend, wees dus zeker van de partij!! 
24/25/26 maart: Speelclubweekend op een echte boot (meer uitleg volgt). 
2 april: Geen chiro, omdat de leiders moe zullen zijn van de tofste fuif van heel het jaar. 
9 april: Pleinspelletjes. 
16 april: Geen chiro, omdat jullie het waarschijnlijk te druk hebben met paaseitjes zoeken. 
 
Met speelse groet, 
 
Jullie Speelclubleiding! 
 
Jaron (0489 43 94 97) 
Kobe (0479 57 23 44) 
Brecht (0497 12 34 03) 
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Rakkers 

Beste rakkers, 
Dit flopke zouden jullie nog voor kerstmis in jullie handen moeten krijgen… We weten dat dit niet 
altijd het geval is, toch willen we jullie via deze weg een zalige kerstperiode, een goed oudejaar en 
nog een veel beter 2017 wensen!  
Nu dit achter de rug is, kunnen we overgaan naar de vooruitblik op ongetwijfeld een zalig chirojaar in 
2017! We willen iedereen nu al warm maken voor een volgend weekend! We gaan samen met de 
speelclub op weekend 24-26 maart! De locatie ligt al vast maar die verklappen we nog niet! We 
kunnen wel al beloven dat het een aangename verrassing wordt! Hou dit weekend dus zoveel 
mogelijk vrij!  
We beloven jullie ook al dat we een schitterend kamp tegemoet gaan! Zoals je elders in dit flopke 

kunt lezen gaat dit door in Lille (nee niet in Frankrijk maar in Antwerpen). Zover zijn we natuurlijk nog 

niet! Voor ons weekend en het kamp staan er nog heel wat activiteiten gepland! Bij deze worden ze 

hieronder opgelijst!  

Vanaf 8 januari verwachten we jullie opnieuw in de chiro! Let wel op, de activiteiten in januari zijn 
allemaal van 14-16u wegens examens voor de meeste leiders. 
5-02 Klusser de klusser de klus.. 
12-02 Vlaamse kermis, waarschijnlijk een begrip dat jullie generatie niet meer zo goed kent maar dit 
is een activiteit waarbij er heel wat gespeeld en ook gegeten kan worden.  
19-02 We gaan zwemmen, breng zwemgerief en 5 euro mee, voor het zwemmen en een drankje 
achteraf. 
26-02 We trekken er op uit voor een marginale sneukeltocht! 
5-03 GEEN CHIRO, de leiders verkennen dit weekend de kampplaats 
12-03 We trekken er opnieuw op uit maar deze keer naar het bos (in geval van maartse buien neem 
je best een regenjas mee) 
19-03 GEEN CHIRO, iedereen wel heel erg welkom op ons feestweekend. We bestaan namelijk 60 
jaar! (dit had je hoogstwaarschijnlijk ergens in dit boekje al opgevangen) 
24,25,26-03 We gaan samen met de speelclub op weekend! We hopen op een grote opkomst!  
2-04 Met spijt in het hart moeten we melden dat er opnieuw GEEN CHIRO is! We rusten even uit na 
onze fuif. 
9-04 Fist of Zen in combinatie met The Egg… wie kan zich onder druk rustig houden?? 
16-04 Jullie mogen op het familiefeest paaseitjes gaan zoeken -> GEEN CHIRO 
 
Misschien denken jullie nu wauw eens een flopke met weinig zever, gezever na een toch wel erg 
Eilandgetinte vorige editie…  
Om de traditie van gezever in het flopke toch wat voort te zetten,  
maken we met het serieuze gedeelte korte metten! 
Vorige keer maakte leider Thomas een gedicht,  
deze keer is het leider Miel die zich tot jullie richt. 
Leider Flor kan zich alvast gaan voorbereiden,  
wie weet schrijft hij volgende keer een gedicht van een aantal bladzijden…  
Ons blad is helaas al vol, 
en nog een volledig blad typen lijkt ons te dol… 
 
CHIROGROETEN: Flor (0474 131365),  Thomas (0494 509984) en Miel (0477 837257) 
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Middle of the flop 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



Flopke – Kersteditie 2017 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Flopke – Kersteditie 2017 
14 

Toppers 

Beste Toppers, 

Om te beginnen wensen we jullie allemaal fijne Kersdagen en een gelukkig nieuwjaar toe! De eerste 
helft van dit CHIRO-jaar was voor ons al geslaagd!! Nu beginnen we in een nieuw jaar waar wij 
dolenthousiast gaan aan beginnen!!   
Voilà, dat was dan alweer ons serieuze deel van het floptekstje. Nu nog de ‘zever, gezever’:  
Wanneer jullie dit nu lezen zullen jullie waarschijnlijk op jullie lengte en breedte in de zetel liggen. 
Dat mag ook wel tijdens de vakantie na een paar loodzware weken van leren en studeren. Jullie 
zullen het natuurlijk fantastisch gedaan hebben met jullie examens en met cijfers thuisgekomen zijn 

die allemaal boven de 80% liggen. Daar twijfelen wij niet aan… Wel, voor ons moet het nog 
beginnen. Daarom zullen er van 8 januari tot en met 29 januari examenactiviteiten zijn . Dat betekent 
een activiteit die maar begint om 16 u en al gedaan is om 18u. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat 
de activiteiten minder leuk zullen zijn, integendeel!!!   
08/01: Examenactiviteit  

15/01: Examenactiviteit  

22/01: Examenactiviteit 

29/01: Examenactiviteit  

5/02: Hiep hiep hoera!!! 

12/02: De wet van de sterksten  

17/02 – 19/02: Weekend (Info volgt nog) 

26/02: https://www.youtube.com/watch?v=yc1q2lt3Otc 

5/03: GEEN CHIRO, De leiders zijn op kampverkenning  

12/03: ça c’est ma dope ( Neem reserve kleren mee) 

17/03 - 19/03: GEEN CHIRO, Feest weekend 60-jarig bestaan. Allen daarheen! 

26/03: Kwak kwak kwak (info volgt)  

02/04: GEEN CHIRO wegens fuif  

9/04: Wieten mememememme wieten!!! 

16/04: GEEN CHIRO Pasen  

Benoit Vandendriessche: 0497 80 51 55 
Brecht Colpaert: 0494 98 98 62 
Robin Debaene: 0472 01 71 84 
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Kerels 

Eerwaarde Kerels, 

Hier zijn we weer met ons trimestriële tekstje. We zijn alweer halfweg dit werkjaar en we hebben al 

een hele boel achter de rug. Denk maar aan Chriko, de Lukkenslag en onze leefweek. Maar jullie 

hebben uiteraard nog een hele boel tegoed. Zo zijn er in het tweede semester bijvoorbeeld ons 

feestweekend (17-19 maart: ALLEN DAARHEEN), onze fuif (zaterdag 1 april: ALLEN DAARHEEN) en 

onze keasquiz die ook reeds in volle voorbereiding is (29 april).  

Wij hebben zelf al genoeg van deze afdelingstekstjes geschreven om te beseffen dat het dikwijls 

verdomd moeilijk is om zo’n heel A4’tje vol te lullen. Daarom kozen wij voor u een deskundig 

onderwerp uit waarover wij graag een woordje uitleg hadden gegeven. Het gaat om een 

gebruiksvoorwerp dat niet door iedereen bestuurd kan worden, maar wel enorm nuttig is om uw 

akker/wei mee op te rijden, inderdaad: de tractor, en niet zomaar een, we hebben het vandaag over 

de befaamde tractoren van Fendt! 

Momenteel produceert Fendt een wijd bereik aan tractoren. Er worden zowel smalspoortrekkers als 
conventionele tractoren gebouwd, met vermogens van 70 pk tot 500 pk. Fendt wordt ingedeeld in 6 
klassen: (van klein naar groot) 200 vario, 300 vario, 500 vario, 700 vario, 800 vario, 900 vario en de 
1000 vario. Tot 2013 werd er in plaats van 500 vario een 400 vario-serie gebouwd, maar deze kreeg 
de 500 serie als opvolger vanwege verstrengde uitstootnormen. Daarom worden alle series vanaf de 
300 vario serie met SCR-technologieuitgevoerd. 

De 200 vario-serie bestaat uit Smalspoortrekkers of gewone trekkers tussen 70 pk en 110 pk en 
maakt gebruik van een Sisu 3-cilindermotor. De smalspoorversies krijgen het achtervoegsel 'V', 'F', of 
'P'. Dit wijst op grootte en vooral breedte van de trekker. 'V' is het compactst, en 'P' het breedst van 
de compacttrekkers. De "gewone versie" is een tractor met normale verhoudingen. De mogelijke 
modellen zijn: 207V/F, 208V/F, 209V/F/P, 210V/F/P en 211V/F/P bij de compacte versie en 207, 208, 
209, 210 en 211 bij de gewone. 

De 300 vario-serie is de zwaarste onder de kleinere modellen. elk model uit deze serie wordt 
uitgevoerd met een 4-cilindermotor van Deutz met vermogens tussen 95 pk en 135 pk. Deze serie is 
populair bij kleinere boerderijen of gemeentediensten. De mogelijke modellen zijn: 309, 310, 311, 
312 en 313. 

De 500 vario-serie is de stap naar de middenklasse. Deze nieuwe serie bestaat uit modellen gaande 
van 125 pk tot 165 pk. Deze serie fungeert als de opvolger van de voormalige 400 vario serie wegens 
ecologische redenen. De 500 vario-serie vervult wel dezelfde principes als middenklasser. De 
mogelijke modellen zijn: 512, 513, 514 en 516. 

De 700 vario-serie maakt de sprong van een 4-cilindermotor naar 6-cilindermotor. Deze serie wordt 
vaak gezien als de 'tussentrekker' tussen de middenklasse en de zware klasse, en wordt dus tactisch 
bestempeld als 'de middelzware klasse'. Het vermogensbereik van deze serie ligt tussen 145 pk en 
240 pk. Deze modellen worden gezien als uitstekende allrounders aangezien ze te licht noch te zwaar 
zijn. De mogelijke modellen zijn: 712, 714, 716, 718, 720, 722 en 724. 

De 800 vario-serie behoort tot de zware klasse. Deze serie kreeg eind 2013 nog een update en bevat 
dus de nieuwste technologie. Zowel de buitenkant als de binnenkant kregen een nieuwe styling. Hier 
zijn modellen beschikbaar met vermogens tussen 220 pk en 280 pk. De mogelijke modellen zijn: 820, 
822, 824, 826 en 828. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Smalspoortrekker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenkracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Selectieve_katalytische_reductie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smalspoortrekker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sisu_Diesel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deutz_AG
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentedienst
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De 900 vario-serie . Deze modellen zijn de krachtigste, met de 939 vario als vlaggenschip. Deze 
worden ingezet om zeer grote taken te verrichten en de grootste machines aan te drijven. In deze 
klasse varieert het vermogen tussen 240 pk en 390 pk. Ook deze serie kreeg eind 2013 een update en 
een nieuwe styling om de nieuwste technologie toe te passen. De mogelijke modellen zijn: 922, 924 
927, 930, 933, 936 en 939. 

De 1000 vario is een gloednieuwe serie, die voortgekomen is uit vele projectstudies (zoals de trisix) 
en is een revolutionair model. De 1000-serie heeft een vermogen van 380 pk tot 500 pk. De 
mogelijke modellen zijn: 1038, 1042, 1046 en 1050. 

 

Voila, dat weten we dan ook alweer. Uiteraard is er geen dank vereist naar de leiders toe, zij stelden 
dit informatietekstje met veel plezier samen. Dan volgt nu nog uw programma van Nieuwjaar tot 
Ostern! 

 

1 januari: Rust/Kater maar goed uit op deze Nieuwjaarsdag! 

8 januari: Examenactiviteit van 16-18u. 

15 januari: Examenactiviteit van 16-18u. 

22 januari: Examenactiviteit van 16-18u. 

29 januari: Examenactiviteit van 16-18u. 

5 februari: We gaan met z’n allen zwemmen! Breng uw fiets, zwemgerief en 5 knotsen mede. 

Zaterdag 11 februari: We gaan opnieuw knuffelduiken in Koksijde! Info volgt. 

12 februari: Geen chiro omdat we nog opwarmen van de zaterdag.  

19 februari: Een gouwe ouwe urineerquiz. 

26 februari: Schrijnwerken Kerels Lichtervelde.  

5 maart: Geen chiro! De leiding is de kampplaats gaan verkennen... 

12 maart: Sportreize rondom de globe.  

17-18-19 maart: FEESTWEEKEND 

26 maart: Een gewaagde zaterdagavondactiviteit! 

2 april: Geen Chiro wegens onze fuif de dag ervoor. 

9 april: We rijden onze eigen Parijs-Roubaix! 

16 april: Ga nog maar eens lekker paaseieren rapen! Geen Chiro. 

29 april: UW AANWEZIGHEID WORDT VERIEST OP DE KEASQUIZ! 

 

Voila, jullie zijn weer volledig mee! 

Hoogachtende groeten, 

Uw Leiding. 

Simon (0483010342), Steven(0477941027) en Maxim(0495488176).   
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Aspi’s 

HO HO HO Aspis 

Het is alweer kerstdag jongeeeeeuuuuh! Spijtig genoeg nog niet met veel activiteiten waarop jullie 

voltallig aanwezig waren. Maar een nieuw jaar, nieuwe voornemens, en jullie goeie voornemen van 

dit jaar zal dus zijn om meer af te komen! ;)  

In deze alinea komt alleen maar opvulling, dat lees je nu al. We zouden jullie veel voorspoed en al die 

andere briel kunnen wensen voor het nieuwe jaar. Doch dat vinden we te cliché. Daarmede geen 

voorspoed en andere briel toegewenst in het nieuwe jaar. Het leven is hard, ook voor een aspi. 

Daarom veel sterkte gewenst om alsnog iets met jullie leven te doen. Want vorig jaar moet je 

toegeven, was niet te zot. Geloof in jezelf en leer daarna omgaan met de teleurstelling als het weer 

niet lukt. We zouden positieve commentaar kunnen geven, maar we willen geen nog grotere 

janetten van jullie maken dus man up en niet bleiten.  

Liefs, jullie realistische voorbeeldfuncties van hoe je je wel gedraagt in deze maatschappij, leiding.  

-XXX- 

8 januari- 29 januari: examenactiviteit voor de leiding 

5 februari: sauna bouwen+ ijsbad 

10-11-12 februari: weekend in Gent, info volgt.  

26 februari: grote gezelschapspelen 

5 maart: geen chiro wegens kampverkenning 

12 maart: gewestdag met foefel  

17-18-19 maart: chiro feestweekend 

26 maart: we zetten de zomer in.  

2 april: geen chiro door fuif 

8 april: pokeravondje (breng 10 euro mee en je beste zonnebril) 

16 april: geen chiro vanwege pasen 

 

Noteer alvast: keas weekend 12-14 mei (35 euro voor een topweekend!) 
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Kerstrecept voor eend met whiskey 

Omdat de feestdagen naderen en een mens de dag van vandaag geen spiegelei meer kan 
bakken zonder dat er een cameraploeg op je vingers staat te kijken en informeert naar 
de cuisson… omdat we weten dat liefde door de maag gaat… Omdat we 2016 niet 
kunnen afsluiten zonder een gemiddelde piet o, peter of sergio te willen nastreven… 
maar ook gewoon omdat wij van de redactie van ‘ Flopke ons maar al te graag vrijwilliger 
opstelden om dit recept voor u uit te proberen… Smakelijk en fijne feestdagen! 

Bendodigdheden: 

- Eend van 5 kg 
- 2 flessen schotse wiskey 
- Spekreepjes 
- Olijfolie 

Bereidingswijze:  
De eend larderen met het spek en de binnenkant inwrijven met zout en peper. De oven 
voorverwarmen op 180 graden voor 10 minuten. Een longdrink glas voor de helft vullen 
met whiskey. De whiskey opdrinken gedurende het opwarmen van de oven. De eend op 
de muur...vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whiskey uitschenken. Het tweede 
glas whiskey opdrinken en de eend in de oven plaatsen. Na 20 minuten de oven op 200 
graden zetten en twee blazen bullen met whiskey. De klazen opdlinken en de scherven 
van et ielste klas oplaapen. Nog een aalff klas insjenke en opdlinke. Na en nalff uul de 
hoven opedoen om deent te sjekke.  blantwondezalf in de padkamer ganaale en oep de 
povekand van de rinkeland doen. Denove nesjot geve. Twi glose insjenke ven de twie 
glose biski tmiddelste glas opsoepe. De nove opedoen na dieste bles bieske leegis, en de 
sjotel vastpakke. De blandwondesalf op de binnekand van de twiejande doen en deent 
oeprape. Dander glasse bisski oepdrinke. Deent nogis oeprape en met nen nantdoek de 
blandwondzalf van deent vege. Zen ande ontvette me bissky en den tuup salf kier 
oeprape. Tkapot glas opvege en deent terug inden ove zitte. Deent oprape en den ove 
opedoen. De twiede fles biski opedoen en oeprape van de keukenbloor. Opstaan van de 
bloer entvettig spek onder dekas vege. Nogis oepstan van de bloer en dan tochma blieve 
zitte. De bles op de grond sette. Ban de teut drinke, de klase zen oep of kapot. Den ove 
afzette, doege toedoen en deniele nacht ronke.  De volgende late voormiddag de eend 
aansnijden met het zilveren feestbestek en degusteren met citroen en mayonaise. De 
hele namiddag en de vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en de muren en 
plafond afwassen. De twee lege flessen naar de glasbak brengen en op de terugweg 
paracetamol en maagtabletten kopen. 

Smakelijk! 
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Lid aan het woord 

Naam (Plus evt bijnaam) Lennert a.k.a. Lenny  
 
Afdeling: Aspi’s 
 
Favoriete spel: Wall Of Death 
 
Leukste Chirolied: Het Bivaklied 
 
Gênantste moment in het verleden: Teveel om op te noemen ;) (Saai, nvdr.) 
 
Favoriete openingszin: Waar moet ik mijn Pokémonballen gooien om jou te vangen xp  
 
Leukste kampmoment: De 2daagse op kamp in Patignies 
 
Welke flop zou je koppelen met welke wiet? : Miel en Lotte 
 
Wil je leider worden en waarom? Om de kleine gastjes toffe zondagen en kampen te bezorgen waar 
ze nog lang over kunnen dromen. 
 
 
 
 

 
Naam: Leander Faes  
 
Afdeling: kerels  
 
Favoriete spel: het grote Tom vervaele vermager spel  
 
Leukste Chirolied: bivak lied  

 
Waarom is Chiro niet zomaar een zondag? Omdat je elke zondag je kan amuseren en samen zijn met 
vrienden  
 
Welk kamp zal je nooit vergeten en waarom? Alle kampen die ik heb gedaan zal ik nooit vergeten 
omdat ze allemaal fantastisch waren  
 
Wie wil je als leider volgend jaar: is al gelijk  
 
Omschrijf jezelf in 3 zinnen ik ben Leander Faes en elke week kom ik naar de Chiro om mijn week 
fantastisch af te sluiten en me te amuseren met vrienden 

 
  



Flopke – Kersteditie 2017 
20 

kleurplaat 
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Spelletjespagina 
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Ode aan een leider 

We wensen Benoit en Brecht een prachtige zangcarrière toe!  


